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VÝSTAVA DRAŽENÝCH PŘEDMĚTŮ / EXHIBITION OF ARTWORKS
Předměty nabízené do aukce a uvedené v aukčním katalogu budou zájemcům o aukci 
přístupné k prohlídce v Topičově saloně, který je provozován společností 1. Art Consulting 
Brno – Praha.

The items offered for auction and listed in the auction catalog will be accessible to those 
interested in the auction for visitation in Topič salon, which is operated by 1. Art Consulting 
Brno – Praha.

Topičův salon, Národní 9, Praha 1
6. 10. – 23. 10. 2022 (10:00–18:00 hod. denně, včetně víkendů i svátků)

V případě zájmu je možná i večerní privátní prohlídka od 18:00–21:00 hod.
Nutno objednat minimálně 24 hodin předem na telefonu 603 424 913.

Všechna nabízená umělecká díla byla konzultována se znalci z oboru. 
Na požádání mohou být opatřena odbornou expertizou a certifikátem o pravosti díla.

Registrace účastníků aukce začíná 23. 10. 2022, od 12:00 hod.

AUKCE / AUCTION
Neděle 23. 10. 2022 ve 13:30 hod., Topičův salon, Národní 9, Praha 1.

Will take place on the 23rd of October 2022 at 1:30 pm in the Topičův salon, Národní 9,
Praha 1.

KONTAKTNÍ ÚDAJE / CONTACT INFORMATION
tel.:  (+420) 224 232 500
  (+420) 542 214 789
  (+420) 603 424 913

e-mail: praha@acb.cz
  brno@acb.cz

web: www.acb.cz

MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ:
– podzemní garáže pod Národním divadlem, vjezd z ulice Ostrovní
– parkoviště na Žofíně – Slovanský ostrov
– ulice Zborovská a Janáčkovo nábřeží s přilehlými ulicemi (zdarma bez omezení)
– krátkodobá nakládka a vykládka obrazů je možná na chodníku před vchodem do Topičova 

salonu
– možnost krátkodobého parkování na protější straně Topičova domu
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JMENNÝ REJSTŘÍK

položka
A
Aubertin Bernard 192

B
Bauch Jan 52, 55
Biasi Alberto 181, 187, 193
Bielecki Jiří 113, 114
Bílek Alois 11, 32, 33
Boháček Karel 26
Boudník Vladimír 109
Brikcius Eugen 146
Bubeníček Ota 16, 22

C
Costalonga Franco 198
Csordák Ludvík 17

Č
Černý Karel 44

D
Dědina Jan 28, 29
Demarco Hugo 191
Demartini Hugo 131, 171
Dokoupil Jiri Georg 150
Drtikol František 51
Dvorský Bohumír 46

E
Eberl František Zdeněk 35

F
Filla Emil 49, 50
Foltýn František Karel 108, 152
Fremund Richard 72
Frešo Viktor 202
Fuka Vladimír 111, 112
Funke Jaromír 59

G
Gleizes Albert 178
Gross František 61, 110
Grygar Milan 170
Gutfreund Otto 39

H
Havelka Roman 25
Hejna Václav 60
Hilmar Jiří 139
Honsa Jan 24
Hudeček František 53, 54
Hulík Viktor 203

CH
Chatrný Dalibor 134, 147
Chiggio Ennio 188
Chirico Giorgio de 179
Chlupáč Miloslav 115

I
Istler Josef 98–101

J
Jakub František 30
Janeček Ota 75, 76
Jankovič Jozef 201
Janoušek František 41
Janoušek Vladimír 117
Jarcovják Vladimír 103
Jíra Josef 78, 80, 81
Jirků Boris 153

K
Kafka Čestmír 133
Kalvoda Alois 20
Kars Jiří (Georges) 40
Kaván František 12–14, 19
Kintera Krištof 162–164
Klápště Jaroslav 95
Knížák Milan 143
Koblasa Jan 151, 166
Kolář Jiří 74
Komárek Vladimír 77, 79
Kotík Jan 87, 104, 138
Kotík Pravoslav 37
Král Jaroslav 56
Kratina Radoslav 92
Kremlička Rudolf 38
Kubíček Jan 89, 90, 130, 173, 174
Kubín Otakar 5, 36, 42, 43
Kučera Zdeněk 158, 160
Kutálek Jan 66
Kvíčala Petr 177
Kyncl František 149

L
Lacina Bohdan 57, 88
Lada Josef 34
Lamr Aleš 118
Landi Edoardo 181, 197
Liesler Josef 48
Lolek Stanislav 15

M
Málek Antonín 142
Malich Karel 145, 148
Malina Frank 180
Marešová Milada 63, 65
Matal Bohumír 58, 119
Matouš Dalibor 68
Morellet François 184–186
Mrázková Daisy 172
Musatov Grigorij 73

N
Načeradský Jiří 154–157
Navrátil Josef 1
Nejedlý Otakar 45
Němec Rudolf 106
Netík Miroslav 83
Nikl Petr 165
Novák Vladimír 169
Nowak Willi 67

O
Ouhel Ivan 161
Ovčáček Eduard 122–126

P
Paderlík Arnošt 84
Padrtová Ludmila 167
Perilli Achille 194
Pešicová Jaroslava 85
Petrbok Jiří 116
Piesen Robert 121
Pirruccio Vincent 190
Pivovarov Viktor 128
Preisler Jan 2
Preissig Vojtěch 3, 4, 6, 7
Puchnarová Danat 129

R
Radimský Václav 23
Rajlich Tomáš 176
Reynek Bohuslav 69–71
Róna Jaroslav 159, 168
Rotrekl Teodor 127

S
Saudek Kája 64
Schifano Mario 183
Slavík Otakar 144
Smetana Jan 120
Souček Karel 94, 96, 107
Staudt Klaus 199, 200
Stein Joël 189, 195
Stratil Václav 137
Stříbrný Vladimír 31
Sýkora Zdeněk 132, 136

Š
Šíma Josef 86, 91, 93
Šimotová Adriena 97, 135, 140, 141

T
Tikal Václav 62
Toyen (Marie Čermínová) 47

U
Ullmann Josef 18, 21, 27
Uprka Joža 10

V
Váchal Josef 8, 9
Vohrabal Josef 102

W
Wojnar Jan 175

Y
Yvaral – Vasarely Jean-Pierre 196

Z
Zívr Ladislav 105
Zoubek Olbram 82
Želibská Jana 182
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PROGRAM AUKCE

EXKLUZIVNÍ VÝBĚR 
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 
19. A 20. STOLETÍ 
 str. 12

VÝBĚR SVĚTOVÉHO 
UMĚNÍ 
 str. 176





EXKLUZIVNÍ VÝBĚR 
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 

19. A 20. STOLETÍ
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1
NAVRÁTIL Josef (1798–1865)

Krajina s košatým stromem u cesty
40. léta 19. stol.
kvaš, karton
21,5 × 26 cm
sign. LD Jos. Nawratil

65 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Naděžda 
Blažíčková-Horová a PhDr. Mgr. Michael Zachař

Předmětem posouzení je originál obraz rovinaté 
krajiny s povozem na mostku na cestě u vzrostlých 
stromů, kvaš na papíře velikosti 21 × 26 cm, značeno 
vledo dole Jos. Nawratil, stylově rámováno, zaskle-
no, na rubu bez poznámek.

Typ malby, podložka, výběr detailů, jejich pointy a pří-
značná vzdušná nálada sugerují tvorbu Josefa Matěje 
Navrátila (1798–1865) kolem roku 1850, která mj. při-
nesla dobově oblíbené kvašové krajinky s alpskými 
motivy, které rozhojňoval od třicátých let i o motivy 
veskrze domácí. V nich se zračila poučenost z auten-
tických malířských potulek z mladistvých let, schop-
nost jemného vidění i mistrovství přenést vizuelní 
zážitek do senzuální malířské výpovědi až zpovědi. 
Není třeba jim vytýkat vemlouvavost příjemci – dobo-
vému měšťanu, Navrátil neslevil nic ze svého umění 
a dokázal skloubit líbivost s přesvědčivostí. Navíc 
si v těchto komorních senzacích zkoušel poměry 
barev vůči sobě, zpracovával nálady v teplé či stude-
né škále, v monochromním ladění či v barevné férii.

Pravost obrazu Josefa Navrátila akceptuji.

V Praze, 7. 5. 2015
PhDr. Mgr. Michael Zachař

Předložený kvaš komorních rozměrů, „Krajina 
s košatým stromem u cesty “, je nesporná a půvabná 
práce malíře Josefa Navrátila. Navrátil často ces-
toval a své reminiscence z cest neustále obměňoval 
a parafrázoval. Ve stovkách kabinetních, většinou 
kvašem malovaných pohledů na alpská pohoří, jejich 
údolí a jezera je jistě hodně rutiny, ale také virtuóz-
ního štětcového přednesu a neobyčejného smyslu 
pro kolorit, světlo a atmosféru. Navrátilovy kvašové 
miniaturní krajiny se staly jeho specialitou a byl a je 
o ně velký zájem mezi sběrateli. Předložená kvašo-
vá krajina, jejíž dominantou je košatý strom mezi 
cestou a stavením, se vyznačuje rokokovou, sladce 
pastelovou barevností kvašových zelených a modro 
stříbrných valérů. Navrátilovy přírodní scenérie jsou 
plné života, i když lidské postavičky, které se v nich 
pravidelně pohybují, zachycené iluzívními skvrnami, 
nejsou nositeli konkrétního děje. Na předložené 
„Krajině s košatým stromem“ u cesty vede děvčátko 
kravičky po cestě ke stavení v pravé části záběru, 
nade vším se klene nálada letního dne. Vznik před-
loženého kvaše klademe nejspíše do čtyřicátých let 
19. století.

V Praze dne 19. června 2022
PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová

Rokoková, sladce 
pastelová barevnost
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2
PREISLER Jan (1872–1918)

Akt
kresba tužkou
50,5 × 35 cm (výřez)
sign. PD razítko pozůstalosti autora

9 000 Kč
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4
PREISSIG Vojtěch (1873–1944)

Duby v pološeru
1906–1909
barevná akvatinta, ruční papír
22 × 37 cm
sign. PD Vojt Preissig

55 000 Kč

3
PREISSIG Vojtěch (1873–1944)

Hrad na skále
1905
barevná akvatinta
39,5 × 29,5 cm
sign. PD Vojt. Preissig

39 000 Kč
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5
KUBÍN Otakar (1883–1969)

Busta ženy
plastika, pálená hlína
v. 59 cm
sign. z pravé strany Coubine

28 000 Kč

6
PREISSIG Vojtěch (1873–1944)

Hrad na skále – náčrt leptu
kresba tužkou, karton
24,5 × 16,5 cm
sign. nezjištěna
na rubu popis díla, štítek Waldesova obrazárna 
s č. 1962 a razítko NGP s č. K 5628

25 000 Kč

7
PREISSIG Vojtěch (1873–1944)

Zimní motiv
1906
barevný lept
34,5 × 28,5 cm
sign. PD Vojt Preissig
z alba Coloured Etchings by Vojtěch Preissig, 
XIX. A Winter motive

55 000 Kč
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Malíř, kreslíř a grafik, mistr barevného dřevorytu, 
vypjatý individualista a heretik v životě, myšlení, 
náboženském hledání i umělecké tvorbě. Jako člo-
věk a umělec byl Josef Váchal mimořádnou osob-
ností, více či méně osamocenou, tvořící pro relativ-
ně úzký okruh vizionářů a sběratelů, kteří jeho talent 
dokázali rozpoznat a ocenit.

Východiskem Váchalova díla byla symbolistní touha 
po absolutnu a pojetí umění jako moderní alterna-
tivy náboženství. Symbolismus čerpající mimo jiné 
z odkazu středověké magie, mysticismu a spiritismu 
mu byl vlastní po celý život a pokoušel se o jeho 
vlastní stylově nevyhraněné umělecké vyjádření.

8
VÁCHAL Josef (1884–1969)

Paradies
barevný dřevoryt č. 31
24,5 × 29,5 cm
sign. PD J. Váchal
UD název díla autorem

60 000 Kč

Symbolistní touha 
po absolutnu



9
VÁCHAL Josef (1884–1969)

Vývraty na Šumavě
1929
akvarel, ruční papír
43 × 52,5 cm
sign. PD Váchal 29.

250 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

ateliéru v Kladské ulici si pak sestavil vlastní tiskař-
ský lis na dřevoryty.

Váchal měl ze všech členů Sursa k ilustraci a ke 
knize jako takové nejblíže. Byl schopen samostatně 
tisknout nejen ilustrace, ale i texty knih, které sám 
psal. Bibliofilie realizoval jen v několika exemplářích 
a původní štočky se sazbou a ilustracemi zničil.

Předložené dílo „Vývraty na Šumavě“ představuje cen-
nou a výtvarně velmi sugestivní, kresebně náročně 
pojednanou, romanticky laděnou krajinářskou práci, 
jejíž vznik je spojen s Váchalovou slavnou a unikátní 
knižní realizací, již nazval „Šumava umírající a roman-
tická “ a jež se stala největší českou tištěnou publika-
cí, respektive druhou největší knihou po středověkém 
„Codexu gigas“ (tzv. Ďáblově bibli), pokud zohledníme 
i díla rukopisná.

Pro knihu dřevorytů a textů věnovaných zani-
kající kráse šumavské krajiny se Váchal rozhodl 
již v roce 1927 a o rok později na ní začal pracovat. 
Monumentální dílo o rozměrech 65 × 49 centimetrů, 
rozsahu 276 stran a úctyhodné váze 20 kilogramů pak 
vytvářel celé tři roky – dokončil je roku 1931, kdy osob-
ně vytiskl a svázal jedenáct exemplářů. V tiráži je uve-
deno: „Text k této knize napsal, z 8014 ručně řezaných 
a odlitých typů vysázel, 74 barevnými dřevoryty (v 544 
barvách tištěnými) doprovodil, vytiskl a vydal v jede-
nácti úplných exemplářích dřevorytec Josef Váchal 
v době od 19. července 1928 do 3. května 1931.“

Stejně jako pro Alfreda Kubina, stala se Josefu 
Váchalovi Šumava krajinou milovanou a významným 
zdrojem inspirace. Poprvé se tam vypravil roku 1905 
a od poloviny dvacátých let do roku 1933 tam zajížděl 
pravidelně. Měl ji vskutku ve „šlápatech“, a tak viděl 
nejen její rozmanitou krásu, ale i řadu problémů. 
Stěžoval si tak doslova: „Nyní abys krásu šumavských 
hvozdů pracně v nejodlehlejších končinách shledá-
val; najdeš- li jednoho léta podobný kousek země, 
při návštěvě druhé buď jist, že více se s ním neshledáš. 
Slatě některé a jezera takřka každoročně se zmenšují, 
vody se ztrácejí a lesy mizí.“ Na stránkách „Šumavy 
umírající a romantické“ zároveň přiznává, že to, 
co nezničil člověk, „dodělala vichřice v létě roku 1929. 
Kde předtím ležel zelený baldachýn lesů, světlé plochy 
z vrcholů hor se nám ukazují země obnažené, spoušť 
vývratů dosud neodklizená a cesty zavalivší “. Ze situ-
ace, kdy vichřice zničila i ty nejromantičtější partie 
šumavských lesů, nakonec dokázal vytěžit ojedinělý 
cyklus Lesních vývratů, k nimž předložené dílo patří, 
stejně romantický, zasvěcený krajině „zmaru“ a finál-
ně i „rašení“, krajině, kde se člověk může poklonit 
věčnému zákonu a řádu univerza.

Dílo „Vývraty na Šumavě“ je autentickou, vzácnou, 
v souvislosti s přípravou autorovy raritní, grandiózní 
publikace „Šumava umírající a romantická “ vzniklou 
prací Josefa Váchala, autora představujícího jednu 
z nejvyhraněnějších individualit českého umění 
dvacátého století, velkého solitéra, který stál mimo 
umělecké směry a obvyklé výtvarné kategorie 
překračoval až zarážející všestranností. Poháněn 
neobyčejnou tvůrčí energií byl nejenom osobitým 
malířem, ilustrátorem, sochařem, řezbářem, fotogra-
fem, autorem vlastních písem, mistrem barevného 
dřevorytu, spisovatelem, ale i tvůrcem originálních 
autorských knih, vrchovatě naplňujících pojem 
tzv. „Gesamtkunstwerku“, jejichž vznik si vyžádal 
tisíce hodin práce a náklad se počítá pouze v několi-
ka kusech.

Josef Váchal se narodil roku 1884 v Milavčích 
u Domažlic jako nemanželský syn Anny Váchalové 
a podučitele Josefa Šimona Aleše „Lyžce“. Otec – 
svobodomyslný učitel, si jeho matku nikdy nevzal, 
přestože byl k tomu vlastní rodinou nabádán. Pocity 
nejistoty, noční děsy a absence rodičovského citu 
během raných let strávených v Písku u otcových rodi-
čů se vryly nesmazatelně do chlapcovy duše, obda-
řené smyslem pro fantazii a sklony k utváření vlast-
ního světa. Pilným kreslířem byl již od svých sedmi 
let. Další jeho trvalou zálibou se stala četba. Zájem 
o knihy posílilo vyučení se knihařskému řemeslu 
v Praze (1898–1902).

V roce 1904 odešel z Prahy do Bělé pod Bezdězem, 
kde prošel duchovním uvědoměním a rozhodl se plně 
věnovat umění. V září toho roku pak na doporučení 
svého strýce Mikoláše Alše nastoupil na soukro-
mou uměleckou školu Aloise Kalvody. Po půl roce 
přešel do soukromé malířské školy Rudolfa Béma, 
kde studoval do jara 1906. Tehdy si na rohu Nerudovy 
a Třebízského ulice na Vinohradech pronajal vlastní 
ateliér, kde kromě kreslířské a dřevorytecké práce 
začal vytvářet své první olejomalby. Ve svém dalším 
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10
UPRKA Joža (1861–1940)

Muž v kožichu
kombinovaná technika, akvarel, karton
61 × 40,5 cm
sign. LN monogram JU

24 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

ve výtvarných centrech, po ukončení studií se usadil 
ve svém rodném kraji, dobovou kritikou považo-
vaném za okraj výtvarného světa. Na přelomu let 
1892–1893 pobýval v Paříži, což výrazně proměnilo 
jeho malířskou tvorbu. Sám přiznával hluboké ovliv-
nění francouzskou modernou s tím, že to, co viděl, 
mu postačí na několik let práce.

Poté, co v roce 1894 získal na pařížském Salonu 
společnosti francouzských umělců čestné uznání 
za dílo „Pouť u sv. Antonínka “, cestoval po celém 
Slovácku a velmi intenzivně tvořil. Jeho velká výsta-
va v Topičově salonu v Praze roku 1897 se stala 
mimořádnou kulturní událostí jak pro uměleckou kri-
tiku, tak pro široké publikum. Byla na ní představena 
díla pokládaná dnes za vrchol umělcovy tvorby.

Když se roku 1897 usadil Uprka natrvalo v Hroznové 
Lhotě, kde budoval svůj dům a atelier, byl již jed-
noznačně pokládán za vůdčí osobnost výtvarného 
života Moravy. Legendární se stala návštěva svě-
toznámého sochaře Augusta Rodina (1902), jejímž 
impulzem bylo pravděpodobně večerní setkání 
se studenty ze Slovácka v pražské hospodě U Kupců 
a zejména s českou „femme fatale“ Zdenkou 
Braunerovou, kteří mu dílo Joži Uprky představili. 
Umělecká výprava, při níž nechyběl Alfons Mucha, 
Josef Mařatka a Miloš Jiránek, se nejprve zastavila 
v Moravském krasu a po prohlídce Macochy zavítala 
do Hodonína na výstavu moravských a slovenských 
umělců v Besedním domě. Tam se Rodin setkal 
s Uprkovými obrazy, které ho nadchly tak, že rád při-
jal pozvání k malíři do Hroznové Lhoty. V Hroznové 
Lhotě se dostalo francouzskému sochaři náležitého 
uvítání a Uprka se projevil jako skvělý hostitel. Rodin 
byl tak okouzlen zdejším krajem a lidmi, že se nebál 
přirovnat Slovácko k antické půdě nejstarší kultury. 
„Vidím zde harmonii, jakou sneslo jen oko Řeků,“ dodal 
údajně při pohledu na barevnou vyšívanou zástěru 
místního děvčete. Tato návštěva se hluboko vryla 
do sochařových vzpomínek.

„Muž v kožichu “ je kreslířsky velmi zdařilou prací, 
v níž Joža Uprka plně dostál svému programu být 
malířem svého lidu. Tato idea vyrůstala bezprostřed-
ně z jeho původu – svou tvorbu od samého počátku 
zacílil výhradně na zobrazování dennodenního života 
ve vesnickém prostředí Moravského Slovácka, živo-
ta, který tehdy oplýval ještě všemi rysy původního 
folkloru. Pro etnografii vykonal v tomto směru velmi 
mnoho: jako jeden z příkladů uveďme v našem kon-
textu zajímavé album „Kožuchy “, vydané roku 1920, 
které zachycuje autorovu fascinaci tímto kouskem 
oblečení tvořícím v zimě nedílnou součást tradiční-
ho slováckého kroje.

Nabízené dílo „Muž v kožichu “ je autentickým, moti-
vicky zcela typickým, ve své svěží akvarelové tech-
nice velmi výrazově živým a přesvědčivým dílem 
Joži Uprky, bytostného malíře a kreslíře, gene-
račními druhy označovaného za bouřliváka a „tvr-
dou hlavu “, který ve své tvorbě originálně propojil 
moderní malířské postupy konce století se staletou 
tradicí rodného Slovácka, nevelkého regionu nachá-
zejícího se na pomezí Moravy a Slovenska. Tamní 
rázovití lidé, ctící bohaté místní tradice, se autorovi 
stali celoživotní inspirací a stěžejním námětem 
tvorby. Svými obrazy dokázal bravurně vystih-
nout esenci jejich života, kterou sám shrnul slovy: 
„pro nás je hlavní práca, radost a zbožnost “. Joža 
Uprka se ve svém kraji stal uznávanou osobností 
kulturního života, kolem níž se začal vytvářet okruh 
milovníků moravského folkloru, který vyústil v zalo-
žení Sdružení výtvarných umělců moravských (1907), 
vytvářející protiváhu centralisticky orientovanému 
pražskému Spolku výtvarných umělců Mánes. Uprka 
se stal jeho prvním předsedou.

Joža Uprka se objevil na scéně českého výtvar-
ného života v devadesátých letech devatenáctého 
století jako jedna z nejvýraznějších a nejosobitěj-
ších malířských individualit. Narodil se roku 1861 
ve středu Slovácka, ve vesnici Kněždub. Malířské 
nadání zdědil po svém otci Janu Uprkovi, který byl 
rolníkem a ze záliby vytvářel sklomalby a nástěnné 
malby v lidovém duchu. Po gymnaziálních studiích 
byl mladý Joža přijat na Akademii výtvarných umění 
v Praze (1881–1884, prof. F. Čermák a A. Lhota), 
odkud ale pro nespokojenost s konzervativní výukou 
odešel na Akademii do Mnichova (1884–1887, prof. 
Gysis a Seitz). Poté se však na AVU vrátil, k profeso-
ru Maxi Pirnerovi. A ačkoliv to nebylo obvyklé, pro-
tože i začínající umělci se co nejvíce snažili uchytit 
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11
BÍLEK Alois (1887–1961)

Odpočinek u potoka
kolem roku 1912
olej, plátno
46 × 55 cm
sign. LD ABílek

280 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
soukromá sbírka Paříž

ale protože ho tento obor nenaplňoval, rozhodl 
se poté přestoupit na Akademii výtvarných umění 
v Praze k profesoru Maxi Pirnerovi, již dokončil 
roku 1912. O rok později získal Hlávkovo stipen-
dium a odjel přes Holandsko a Belgii do Paříže. 
Skutečnost, že téměř hned po příjezdu do metropole 
na Seině začal ve své tvorbě rozvíjet abstraktní tva-
rosloví, ukazuje, že inovativní výtvarné tendence, 
s nimiž se tam setkal, měly na jeho vnímání velmi 
silný vliv. Lze předpokládat, že na počátku svého 
pařížského pobytu se Bílek seznámil s Františkem 
Kupkou. Bylo totiž běžnou praxí českých stipendistů 
až do druhé světové války, že ke svému, na tamní 
scéně etablovanému krajanovi docházeli do ateliéru 
a on je rád přijímal. Pravděpodobně i pod jeho vlivem 
tak Bílek v letech 1913–1914 experimentoval ve svých 
dílech s vizualizací hudby a zkoumal psychologický 
účinek barev. Na rozdíl od Kupkova až empirické-
ho pojetí je Bílkova tvorba emotivnější a reflek-
tuje intenzitu jeho prožitku z poslechu hudby. 
Po návratu do vlasti se spolu se svou rodinou usadil 
v Praze. Kromě volné tvorby se věnoval také reali-
zacím pro architekturu (např. figurální řešení oken 
v budově spořitelny v Lounech, Krajského úřadu 
Středočeského kraje ve Zborovské ulici v Praze ad.).

Abychom vysvětlili pozoruhodný meditativní sym-
bolismus a neoptický kolorismus předložené práce, 
je třeba doplnit francouzský kontext ještě o další 
určující prostředí, v němž se po příchodu do Paříže 
Bílek pohyboval: byl to okruh spisovatelů Reného 
Arcose, unanimisty a zakladatele uměleckého spo-
lečenství „Abbaye“ (Opatství), a Émila Verhaerena, 
jehož přátelství mělo pro malíře, jeho vztah k umění 
i ke světu, zásadní význam. Bílek k Verhaerenovi, 
orientovanému na humanistický symbolismus, 
docházel dvakrát týdně a účastnil se diskuzí o umění 
s kroužkem jeho přátel. Dalším okruhem pak bylo 
nabistické hnutí Maurice Denise, malíře – filozofa, 
jehož teoretické spisy vyšly právě v době Bílkova 
příchodu do Paříže (M. Denis, Théories, 1890–1910: 
Du symbolisme et de Gauguin, 1913). Pozdní tvorba 
nabistů vyhovovala jeho sklonu symbolizovat, a to 
jak téma, tak barevnost.

Všechny uvedené vlivy se pak protly v Bílkových 
realizacích jako je obraz „Odpočinek u potoka “. 
Zde se nejedná o pozdější hojné neoklasicistní 
ztvárnění motivu Koupání, ale o ryze symbolistní 
zachycení odpočinku jako momentu meditace, 
obrácení se do sebe, posvátnou chvíli duševní očis-
ty, akcentovanou působivými „barevnými škálami 
a harmoniemi “ (E. Verhaeren), jež samy o sobě mají 
nesporné psychologizující a meditativně-básnické 
aspirace.

Obraz „Odpočinek u potoka “ je nezpochybnitelnou, 
sběratelsky cennou, duchem francouzského symbo-
lismu nesmírně působivě prodchnutou prací Aloise 
Bílka, autora, jehož pozoruhodná tvůrčí cesta, roz-
členitelná na abstraktní, symbolistní a neoklasicistní 
fázi, bude plně doceněna až s komplexním umělec-
kohistorickým zpracováním. Zejména díky výstavě 
v Národní galerii v Praze roku 1998 a o desetiletí 
dříve výstavě „Linie, barva, tvar “ v Galerii hlavního 
města Prahy se dostalo zasloužené pozornosti 
Bílkově nepředmětnému intermezzu, ohraničenému 
prvními dvěma roky (1913–1914) jeho francouzského 
pobytu (trvajícímu do roku 1928). Na novodobou 
monografii, jež by důkladně prozkoumala jeho kon-
takty s francouzskými unanimisty, nabisty, stejně 
jako podrobně zmapovala jeho výstavní aktivitu 
v Mekce moderního umění, tak také jeho následný 
vývoj k monumentalizujícímu neoklasicismu a soci-
álně laděné tvorbě, Alois Bílek stále čeká.

Rodák z malé vesničky Skoupý na Příbramsku pře-
sídlil po gymnaziálních studiích v Příbrami a Písku 
do Prahy, kde absolvoval nejprve dva semestry 
architektury na Českém vysokém učení technic-
kém v Praze. Touto volbou chtěl splnit přání rodičů, 

Dílo pozoruhodného 
meditativního symbolismu 
a neoptického kolorismu 
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12
KAVÁN František (1866–1941)

Stráň
1898
olej, karton
16 × 21,5 cm
sign. PD Franta Kaván

45 000 Kč

pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař

13
KAVÁN František (1866–1941)

Zima u Trhové Kamenice
olej, lepenka
50 × 65 cm
sign. PD Kaván
PD název díla autorem

85 000 Kč

pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař
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14
KAVÁN František (1866–1941)

U řeky
olej, malířská lepenka
52,5 × 68,5 cm
sign. LD Kaván

65 000 Kč

pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař

Na Českomoravskou vrchovinu (Vysočina) přišel 
poprvé do Vítanova v roce 1903, aby zde o rok poz-
ději zakoupil chalupu, ze které vycházel malovat 
do blízkého i vzdálenějšího okolí – na Hlinecko 
a Svratecko. Ve Vítanově měli malíře rádi a mluvili 
o něm jako o domácím – říkali mu vítanovský pantá-
ta. Kaván zdejší krajinu měl také rád – připomínala 
jeho rodné Podkrkonoší. A tak chodil malovat kolem 
řeky Chrudimky, kolem Svratky, Hlinska, Čachnova, 
Babákova, Dědové, Svratouchu a jinde, ale nejvíce 
kreslil Vítanov a okolí. Ve svých prostých motivech 
zachycoval tento kraj v přelévání nálad od jara 
do zimy.

Malíř toužil po místě na kopci u řeky, aby měl rozhled, 
mohl chytat ryby, s dostatkem světla, aby mohl malo-
vat i doma, a hlavně co nejvíce v ústranní, aby ho 
nikdo nerušil. Odchodem na Českomoravskou vyso-
činu začíná jeho dlouhé odloučení od společenského 
a veřejného života. Splňuje se mu jeho dávná touha − 
žít a malovat nerušeně v klidu a pohodě, nebýt nikým 
výjimečným, jen jedním z venkovanů, jedním z tisíců.

Už jako mladý tvůrce zaznamenal František Kaván 
velký úspěch, když v roce 1900 na pařížské světové 
výstavě obdržel zlatou medaili za obraz Podmrak, 
malovaný v roce 1894. Kaván tvořil v letech 1901–1941 
hlavně ve třech oblastech – Podkrkonoší, Český ráj 
(za cyklus obrazů nazvaný Český ráj obdržel v roce 
1938 národní cenu), Českomoravská vrchovina.
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15
LOLEK Stanislav (1873–1936)

Lesní potok
olej, lepenka
50 × 66,5 cm
sign. PD Lolek St.

45 000 Kč

pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař

16
BUBENÍČEK Ota (1871–1962)

Dívky v krajině
1912
olej, lepenka
22,5 × 30 cm
sign. PD O. Bubeníček 12

16 000 Kč

pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař

17
CSORDÁK Ludvík (1864–1937)

Podmračená krajina
olej, lepenka
70,5 × 94 cm
sign. LD Csordák
na rubu na rámu razítko výstavy: 
Mařákovci z náchodských sbírek, 2012, 
Galerie V. U. v Náchodě, kat. č. 24

65 000 Kč

pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař

Reprodukováno
katalog výstavy Mařákovci z náchodských 
sbírek, GVU v Náchodě, 2012, str. 38
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18
ULLMANN Josef (1870–1922)

Sníh v lese I
olej, plátno
82,5 × 101,5 cm
sign. LD J. Ullmann
na rubu štítek s názvem díla

150 000 Kč

pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař

po Aloisi Kalvodovi. Velice záhy se Ullmannovy 
obrazy začínají objevovat ve Zlaté Praze i na výsta-
vách Krasoumné jednoty, Umělecké besedy 
nebo v Topičově salonu.

Ullmannovy krajiny prvního desetiletí dosáhly, 
především v zimních a jarních motivech, v čistých 
barevných skvrnách citového propojení. V lesním 
interiéru se nachází oblíbená kompozice, používa-
ná zejména kolem roku 1900, kdy středem obrazu 
prochází cesta či potok. Soustředil se na malbu 
březových hájů, odlehlých vřesovišť, bažin a močálů, 
většinou za soumraku, v noci či ranního rozbřesku. 
Atmosferické nálady dokázal tehdy vystihnout velmi 
sugestivně.

Vrcholné období jeho činnosti nastává koncem svě-
tové války, kdy zejména vznikají jeho výhledy do širé-
ho kraje.

Josef Ullmann ve svých čtyřiadvaceti letech odchází 
na studie do Mnichova, odkud po třech letech přešel 
na krajinářskou speciálku Julia Mařáka. Absolvuje 
v roce 1899 ve stejném ročníku s Antonínem 
Slavíčkem, rok po Františku Kavánovi a dva roky 
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19
KAVÁN František (1866–1941)

U Libunce přede žněmi
olej, karton
39 × 52 cm
sign. PD Kaván
PD název díla autorem

50 000 Kč

pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař

20
KALVODA Alois (1875–1934)

Kupky sena
olej, lepenka
28,5 × 43,5 cm
sign. PD Al. Kalvoda

28 000 Kč

pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař

21
ULLMANN Josef (1870–1922)

Tající sníh
1912
olej, lepenka
48 × 58 cm
sign. PD J. Ullmann 1912
na rubu potvrzení pravosti od manželky 
autora z roku 1944

29 000 Kč

pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař
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22
BUBENÍČEK Ota (1871–1962)

Po lijáku (Deštivý den)
1904
olej, plátno
65 × 94 cm
sign. O. Bubeníček 1904
na blindrámu název díla autorem

22 000 Kč

pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař

Hlavním motivem Oty Bubeníčka je český venkov 
v různých obdobích roku, chalupy, košaté stromy, 
rybníčky a pole.

Obrazy s krajinomalbou byly malovány v duchu reali-
smu, s neporušeným charakterem přírody, bohatou 
barevností a stylizovaností. V roce 1903 cestuje 
do Dalmácie a severní Itálie. Roku 1909 uspořádal 
v Topičově salonu první samostatnou výstavu, v dal-
ších letech následovala řada výstav doma i v zahra-
ničí.

První světová válka přerušila jeho toulky po vlasti. 
Byl jako vojín přidělen k restaurování Assamových 
fresek a k znovuzřízení vnitřku kostela sv. Mikuláše 
na Staroměstském náměstí v Praze. Od roku 
1932 až  do své smrti žil a pracoval v Mladé Vožici 
u Tábora. V tomto období se již plně vrací k realis-
ticko romantickému ztvárnění české krajiny a k více 
splývavému rukopisu. Do vysokého stáří Bubeníček 
kreslil i maloval, vystavoval a stal se jedním z nejob-
líbenějších Mařákovců vůbec.

Malíř, herec, loutkář a publicista. Studoval reálku, 
ale z ní nastoupil do učení a potom řadu roků pra-
coval jako litograf v pražském Haasově grafickém 
závodě. Touha po umělecké volnosti ho zavedla 
na Akademii výtvarných umění v Praze mezi lety 
1899 až 1904. Nejvíce se věnoval krajinomalbě 
a umělecky byl zejména ovlivněn Juliem Mařákem. 
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23
RADIMSKÝ Václav (1867–1946)

Okraj lesa v barvách podzimu
olej, plátno
69,5 × 101 cm
sign. PD V Radimský

850 000 Kč

pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař

Reprodukováno
Naděžda Blažíčková-Horová – Václav Radimský, 
Arbor Vitae, 2011, str. 258, obr. 178

Vystaveno
GHMP

Václav Radimský patřil k nejvýznamnějším osob-
nostem nejen české, ale i francouzské krajinomalby. 
Věnoval se umění ze záliby v přírodních náladách, 
jež sledoval jako náruživý lovec a rybář. Je často 
označován za předního impresionistu, který díky 
výstavě v Topičově salónu, konané roku 1899, uvedl 
na českou malířskou scénu nový umělecký směr – 
impresionismus. Radimský zde prezentoval svou 
tvorbu z let 1896–1899 pomocí 88 obrazů. Časopisy 
Zlatá Praha, Světozor nebo Volné směry otiskovaly 
pravidelně reprodukce jeho obrazů.

 Vzdělání a inspiraci získal ve Vídni a Mnichově, 
kde studoval krajinomalbu. Na počátku 90. let 
19. století se přesídlil do francouzského Barbizonu, 
kde navazuje vztah s Paulem Cézannem. Později 
se začal pohybovat v kolektivu soustředěném kolem 
Clauda Moneta, jenž měl značný vliv na jeho for-
mování. Radimský nejprve bydlel v hotelu Baudy, 
tak jako většina v Giverny se usadivších malířů, 
pak si zde pronajal dům a nakonec se na mnoho let 
usadil o něco níže po proudu řeky Seiny v Le Goulet 
u města Vernon, ve starém nepoužívaném mlýně 
La Bergamotte. Tady si zřídil ateliér, na Seině pak 
měl zakotvenou loďku, kterou používal jako plovoucí 
ateliér a v ní prý občas maloval společně s Monetem.
Díla z období, kdy sídlil v Barbizonu, mají mnohem 
tmavší paletu barev a i námětově se ještě nejed-
ná o tak typické Radimského pohledy na kraji-
nu, nejčastěji s vodní hladinou. V Giverny vznikl 
Radimského početný soubor záběrů na řeku Seinu 
v různých ročních obdobích. Nejraději však vyhle-
dával prosluněné partie, pohledy na vodní plochu, 
zachycoval odrazy stromů na vodní hladině a při-
tom se zaměřoval na zachycení mihotavých světel, 
slunečních paprsků a vystižení barevné atmosféry 
dne. Svá díla vystavoval na pařížských Salonech. 
Ve Francii pobyl Radimský více jak dvacet let.

Radimského tvorbu zastupuje několik barev, 
které jsou pro jeho obrazy charakteristické. Je to 
především tyrkysová zeleň, jasná žluť a ostré tóny 
růžové a fialové. To souvisí i s plným světlem, 
ve kterém Radimský krajinné motivy často maluje. 
Jeho dílo můžeme rozdělit na dva námětové a časo-
vé okruhy. První spadá příbližně do let 1890 až 1918, 
kdy malíř žil u Giverny nedaleko Barbizonu a jeho 
stálou inspirací byla řeka Seina a příroda v okolí 
Giverny. Druhý je vymezen Radimského návratem 
do Čech po skončení první světové války a jeho 
smrtí. Tehdy se malířův zájem se stejnou intenzitou 
soustředil převážně na zobrazování řeky Labe a kra-
jiny kolem Kolína.

Nejvýznamnější osobnost 
české, ale i francouzské 
krajinomalby
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24
HONSA Jan (1876–1937)

Za humny
olej, lepenka
49,5 × 65,5 cm
sign. LD J. Honsa

35 000 Kč

pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař

25
HAVELKA Roman (1877–1950)

Na vsi u řeky
olej, lepenka
40,5 × 50 cm
sign. PD Rom. Havelka

8 000 Kč

pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař

26
BOHÁČEK Karel (1886–1928)

Rozkvetlý keř
olej, lepenka
48 × 64 cm
sign. PD K. Boháček

35 000 Kč

pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař
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27
ULLMANN Josef (1870–1922)

Březový háj
1904
olej, malířská lepenka
58 × 43 cm
sign. LD J. Ullman 1904

50 000 Kč

přiloženo potvrzení pravosti od PhDr. Jaromíra Zeminy
pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař



28
DĚDINA Jan (1870–1955)

Motiv z Roscoff I
olej, dřevěná deska
26,5 × 35 cm
sign. PD J. Dědina

25 000 Kč

29
DĚDINA Jan (1870–1955)

Motiv z Roscoff II
olej, překližka
26 × 35 cm
sign. LD J. Dědina
LD autorem Roscoff

25 000 Kč
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30
JAKUB František (1875–1940)

V zahradě
olej, překližka
55 × 75 cm
sign. PD F. Jakub

12 000 Kč

pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař

31
STŘÍBRNÝ Vladimír (1905)

Sedící akt
olej, lepenka
62 × 41,5 cm
sign. PD V. Stříbrný

12 000 Kč

pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař
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32
BÍLEK Alois (1887–1961)

Harmonie do dálky
1913
akvarel, papír
25,5 × 33 cm (výřez)
sign. PD monogram AB 13
na rubu název díla a přípis autorem

90 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Ač to nemáme doloženo, bylo běžnou praxí českých 
stipendistů až do druhé světové války, že ke svému, 
na tamní scéně etablovanému krajanovi docházeli 
do ateliéru a on je rád přijímal. Doloženo naopak 
máme Bílkovo intenzivní přátelství s belgickým 
básníkem a dramatikem Emilem Verhaerenem 
nebo básníkem René Arcosem. Autorovy literární 
známosti nebyly nijak náhodné, protože právě poezii 
– a její vyjádření prostřednictvím barev – považo-
val za základní poslání výtvarné tvorby. Syntézou 
těchto vlivů a osobitého výtvarného cítění je Bílkova 
abstraktní tvorba z let 1913–1914.

Jméno Aloise Bílka se v metropoli na Seině stalo 
brzy známým. Již na počátku roku 1914 autor vysta-
voval svá díla v Galerie des Arts Décoratifs v Rue 
Laffite. Následovaly další přehlídky v galerii Chéron, 
Galerie des Beaux-arts nebo Galerie la Boëtie. 
V posledně jmenované vystavoval dokonce dvakrát 
– roku 1920 a roku 1924, kdy prezentoval neobyčejně 
obsáhlý soubor sto čtyřiceti uměleckých děl.

Roku 1928 se malíř definitivně navrátil do Prahy, 
kde se stal vyhledávaným autorem výzdoby repre-
zentativních staveb, zvláště figurálního řešení 
jejich oken (např. v budově spořitelny v Lounech, 
Krajského úřadu Středočeského kraje ve Zborovské 
ulici v Praze, v Sanatoriu ve Vyšných Hágách 
na  Slovensku).

Zahledíme-li se na posuzovanou práci, můžeme dát 
za pravdu charakteristice, kterou napsal český kritik 
Bohumil Polan: ten označil formální jazyk Bílkových 
abstrakcí za „průzračný sloh“. Přesně tímto čirým 
stylem, vyznačujícím se čistými plochami akva-
relových barev, jež definují sofistikovaný systém 
průniků kruhových výsečí, ohraničených čistými 
liniemi nekolorovaného podkladu, se dílo „Harmonie 
do dálky “ vyznačuje. Jeho vzácně dochovaný název, 
který autor v popisu na zadní straně ještě dovysvět-
lil, dokládá Bílkovo hluboké vnoření se do vědec-
kých nauk o barvách a teorií o barevném vnímání. 
Jednotlivé tóny se zde geniálně uplatňují ve své 
průzračné čistotě, ve vztazích k barevnému spektru 
a možnostem působení na lidskou psychiku.

Toto pozoruhodné dílo však současně myšlenku 
o samospasitelnosti abstrakce určitým způsobem 
zpochybňuje: dokazují to dva vysoce abstrahované 
akty, provedené v sugestivním teplém oranžovovém 
tónu. Ve svých symbolistních pozicích jako by odka-
zovaly k lidské touze po prozkoumávání „hvězdných 
prostorů“. Alois Bílek si dokázal v proudu meziná-
rodní abstrakce uchovat svou nezpochybnitelnou 
osobní notu.

Dílo s nádherným autorským názvem „Harmonie 
do dálky “ představuje vrcholnou, excelentní práci 
Aloise Bílka z jeho nejvíce ceněného pařížského 
období, a to konkrétně dvouletí 1913–1914, kdy se 
malíř, rodák z malé obce Skoupý na Příbramsku, 
zařadil po bok Františka Kupky jako jediný další 
český abstrakcionista první vlny mezinárodní nefi-
gurativní tvorby.

Alois Bílek, od nejútlejšího věku milující kreslení 
a malování, studoval gymnázium v Příbrami a reál-
ku v Písku, kde roku 1906 maturoval. Poté odešel 
do Prahy studovat architekturu na Českém vysokém 
učení technickém. Důvodem bylo především přání 
rodičů, kteří měli starosti o svého „neklidného“ syna, 
ale také vlastní přesvědčení, že v architektuře nejlé-
pe uplatní své výtvarné schopnosti. Tamní poměrně 
konzervativní způsob výuky ho však zklamal, a tak 
již po dvou semestrech – k velké lítosti profeso-
ra J. E. Kouly – techniku opustil a dal se zapsat 
na Akademii výtvarných umění v Praze k profesoru 
Maxi Pirnerovi, kde absolvoval roku 1912. Tam byl 
po zásluze vícekrát oceněn jeho talent – získal tři-
krát státní stipendium, dvakrát ateliérovou cenu 
a především Hlávkovo stipendium, jež mu umožnilo 
odjet přes Holandsko a Belgii do Paříže, skutečné 
kolébky a centra moderních uměleckých směrů.

Je pravděpodobné, že na počátku svého pařížské-
ho pobytu se Bílek seznámil s Františkem Kupkou. 

Excelentní práce první 
vlny abstrakcionismu
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33
BÍLEK Alois (1887–1961)

Po koupání
1913
akvarel
22 × 27 cm
sign. PD ABílek Paris 13

65 000 Kč

34
LADA Josef (1887–1957)

Bartoši, Bartoši, máš kocoura na koši!
akvarel, tuš, běloba, papír
14,4 × 14,2 cm
sign. PD J. Lada

160 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Pavla Pečinková, CS.
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35
EBERL František Zdeněk (1887–1962)

Podobizna ženy (Zasněná)
olej, plátno
41 × 33 cm
sign. LD F. Eberl
na rubu štítek s popisem díla

120 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Uvedeno
Gerald Weinpolter, Miriam Forster, Francois Zdenek 
Eberl, online catalogue raisonné (soupis díla), 
no. G 591 („Woman’s Portrait“)

„Podobizna ženy (Zasněná) “ je kvalitní ukázkou tvor-
by autora, jehož díla dle dobových dokladů zdobila 
ty nejslovutnější evropské i zámořské umělecké 
sbírky, autora, který si i v pozdějším období dokázal 
zachovat vysoký umělecký standard včetně svých 
typických stylových charakteristik. Umná forma 
smyslového realismu bravurně zachycuje podobu 
portrétované.

Nejvýraznějším a současně nejtypičtějším auto-
rovým znakem je tu pojednání očí – Eberl, poučen 
sochařstvím, potlačuje barevnost a lesk duhovky 
a naplňuje rozevřená víčka temnotou, aniž tím však 
výraz oslepí: je tomu spíše naopak – oko bez duhov-
ky a bělma se stává v souhře individuálních rysů 
obličeje jakýmsi hlubinným centrem fyziognomie.

Malíř vytvořil toto plátno kolem poloviny čtyřicátých 
let – ženiny temné oči jako by melancholicky odkazo-
valy k neopakovatelné době pařížské bohémy.
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36
KUBÍN Otakar (1883–1969)

V zahradě
kresba tuší, karton
29 × 23,5 cm (výřez)
sign. na rubu Otuš Kubin
přiložena autorem nadepsaná obálka Maxi 
Brodovi

60 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

na jihu Francie. Oblast jižní Provence, kde prožil 
více než polovinu svého života, se stala jeho druhým 
domovem. Otakar Kubín – ve francouzském přepisu 
Othon Coubine (tak také svá díla signoval) – jako jeden 
z mála českých výtvarníků dosáhl uznání i v zahraničí, 
jako respektovaný příslušník mezinárodního umělec-
kého společenství nazývaného Pařížská škola, „École 
de Paris“. Podobně jako další avantgardisté se i on 
po první světové válce a prodělaných osobních útra-
pách odvrátil od uměleckého experimentu a dospěl 
k osobitému, pastorálnímu stylu vycházejícímu z vlivů 
nového klasicismu. Kromě krajin, jež diváka uvádějí 
do poklidného světa venkovské idyly, prosté, avšak 
vznešené provensálské přírody, v níž jako by se zasta-
vil čas, se zaměřoval také na figurální náměty, květi-
nová a ovocná zátiší.

Kubínův „V zahradě“ je pozoruhodným objevem, 
který nám pomáhá rozšířit naši znalost Kubínova 
díla v „heroickém“ období zápasu o moderní výtvarný 
výraz skupiny Osma (název skupiny byl dán původním 
počtem členů, jimiž byli E. Filla, B. Kubišta, B. Feigl, 
W. Nowak, O. Kubín, M. Horb, E. A. Pittermann, 
A. Procházka). V této době autor a jeho kolegové 
nalézají novou, expresivní formu umělecké výpovědi 
o skutečnosti, zejména skutečnosti vnitřního lidské-
ho světa. Kubínův výtvarný projev odpovídal moder-
ním uměleckým snahám, rozhodující vliv lze přitom 
přičíst dílu Vincenta van Gogha a Paula Gauguina, 
a na domácí prostředí byl velmi odvážný: kromě výra-
zové exprese provokoval tehdy Kubín i vzhledovým 
nonkonformismem: zcela „stylově“ prý nosil ohnivou 
gauguinovskou paruku.

Max Brod (1884 Praha – 1968 Tel Aviv), ztvárně-
ný na předloženém díle, patří k nejvýznamnějším 
osobnostem německy psané literatury v Praze. 
Tento spisovatel, výtvarný, hudební a literární kritik, 
se výrazně zasloužil o zviditelnění českého moderní-
ho umění na evropském poli, primárně v německých 
centrech jako Berlín, ale např. i Vídeň. Brod navštěvo-
val německé gymnázium, poté vystudoval práva, nic-
méně se celý život pohyboval ve světě umění. Právě 
při studiu práv začal publikovat výtvarnou kritiku 
a psát poezii. Navštěvoval výstavy a ateliéry umělců – 
Williho Nowaka, Friedricha Feigla, Maxe Horba, Maxe 
Oppenheimera či právě Otakara Kubína a dalších. Max 
Brod byl tím, kdo podporoval aktivitu umělecké sku-
piny Osma – mimo jiné napsal na jejich první vystou-
pení tu nejpozitivnější recenzi. Mladé malíře také 
finančně podporoval. Vlastnil práce Nowakovy, a to 
včetně jeho litografické podobizny malířem provede-
né (Židovské muzeum, Praha), Horbovy, stejně jako 
Feiglův pohled na vltavské nábřeží, a v neposlední 
řadě několik děl Otakara Kubína.

Dílo „V zahradě“ lze označit za malou sběratelskou 
raritu. Jedná se o nezpochybnitelnou, do expresivní 
fáze skupiny Osma vřaditelnou práci Otakara Kubína 
– Coubine, autora, který patřil k nejvýznamnějším 
osobnostem české avantgardy v období před první 
světovou válkou. Kubín studoval v letech 1900–1904 
na Akademii výtvarných umění v Praze, roku 1907 
spolu se svými spolužáky založil jmenovanou skupinu 
Osma. Jeho tvorba prošla pozoruhodným uměleckým 
vývojem od neoimpresionismu, přes gauguinov-
skou expresi a neortodoxní kuboexpresionismus. 
V roce 1912 přesídlil do Paříže. Jeho tehdejší dílo 
vzbudilo velký zájem v Německu. Byl zastoupen 
téměř na všech výstavách slavné berlínské Galerie 
Sturm, vedené Herwarthem Waldenem. V roce 1913 
tam např. vystavoval s Marcem Chagallem, v roce 
1916 s Oskarem Kokoschkou. Roku 1914 je zastoupen 
na výstavě SVU Mánes „Moderní umění “, sestavené 
Alexandrem Mercereauem. V roce 1919 se usadil 
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37
KOTÍK Pravoslav (1889–1970)

Houslista
1915
olej, plátno, lepenka
45,5 × 35,5 cm
sign. LN P. Kotík 1915

95 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
z rodiny autora

Uvedeno
Soupis prací Pravoslava Kotíka, in: M. Pánková, 
Pravoslav Kotík 1889–1970, NG v Praze, Valdštejnská 
jízdárna, říjen – listopad 1991, č. 26, s. 112

Vystaveno
Pravoslav Kotík, Retrospektiva a nové obrazy, 
Topičův salon, 3. 1. – 26. 1. 1941, č. k. 5

Jana (1916), později známého českého malíře, grafi-
ka a teoretika. Následně se s celou rodinou stěhuje 
do Nové Paky, kde pokračoval v pedagogické čin-
nosti. Do Turnova se však vrací zpět už v roce 1918 
a vyučuje střídavě v Mladé Boleslavi a Praze. Jako 
pedagog působil až do roku 1939.

V letech 1916–1920 patřil mezi členy Spolku výtvar-
ných umělců Mánes. Členství poté přerušil a stal 
se členem Umělecké besedy. Kotíkova první samo-
statná výstava se konala v Železném Brodě roku 
1921. Dále se účastnil výstavy k 60. jubileu zalo-
žení Umělecké besedy v Praze. V roce 1924 však 
Uměleckou besedu kvůli názorovým neshodám 
opouští. Společně s ním odešli např. Miloslav Holý, 
Karel Holan, Karel Kotrba, Emanuel Frinta a další. 
S některými z nich později založil tzv. Sociální sku-
pinu (1925), dříve známou pod názvem Ho-Ho-Ko-Ko 
(Holý, Holan, Kotík, Kotrba). Rok 1924 přinesl Kotíkovi 
i první studijní cestu do Paříže, kterou poté navště-
vuje každoročně až do roku 1937. Na podzim roku 
1928 se opět stává členem SVU Mánes a s ním vysta-
vuje své práce v Mladé Boleslavi. V roce 1930 byl 
však ze spolku vyloučen pro poškozování spolkových 
zájmů. V roce 1932 se natrvalo přestěhoval do Prahy.

Za svůj život obdržel Pravoslav Kotík řadu ocenění. 
Např. v roce 1937 získal stříbrnou medaili na Světové 
výstavě v Paříži, v roce 1965 byl jmenován zaslouži-
lým umělcem. Pravoslav Kotík zemřel 14. ledna 1970 
v Praze.

Obraz „Houslista “ je velmi kvalitní ukázkou Kotíkova 
raného výtvarného směřování, které se již v polovině 
prvního desetiletí dvacátého století vyznačovalo 
neobyčejnou malířskou zralostí. Je to práce z obdo-
bí, kdy působení v Turnově vystřídal dvouletý pobyt 
v Nové Pace. Toto krátké, ale intenzivní období 
v oblasti se zajímavým kulturně-historickým záze-
mím, které se utvářelo již od 19. století (Suchardův 
rod, J. Tulka, B. Kafka, F. Gross, L. Zívr, M. Hák), 
bylo pro malíře nesmírně přínosné jak z hlediska 
navázání nových kontaktů a přátelství (o nichž 
nesporně svědčí i předložená podobizna), tak také 
při formování osobních uměleckých kritérií.

Od samých počátků své tvůrčí dráhy směřoval 
Pravoslav Kotík k civilní tematice, poutaly ho žánro-
vé scény, téma krajiny i portrét. V obrazu „Houslista “ 
se mladý malíř, obdařený mimořádnými pozorova-
cími schopnostmi, bravurně vyrovnal s fauvisticko-
-expresivní polohou, kdy klasicky laděná podobizna 
(ve formě busty s osobním atributem) je svěží 
rukopisnou traktací barevných ploch budována jako 
organická struktura, nabitá neobyčejným životem.

Obraz „Houslista “ je nezpochybnitelným originálem 
z ruky Pravoslava Kotíka, výrazného představitele 
české moderny, nesmírně bohaté a mnohotvárné 
umělecké osobnosti, jejíž široce rozvětvené dílo 
je citlivou reflexí emocionálních, racionálních, 
filozofických i psychických podob světa. Kotík 
byl nadán senzitivním vnímáním i schopností jasno-
zřivého úsudku. Tyto vlastnosti ho celý život podně-
covaly k neúnavné tvůrčí aktivitě, která v průběhu 
doby zahrnula fáze sociálního umění, (neo)klasicis-
mu, pozdního kubismu, civilismu i abstrakce.

Český malíř, grafik, pedagog a ilustrátor Pravoslav 
Kotík se narodil 1. července 1889 ve Slabcích 
u Rakovníka. Středoškolské studium absolvoval 
na reálce v Rakovníku. V letech 1908–1912 studoval 
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (prof. 
E. Dítě, K. V. Mašek a J. Schikaneder). První výstavu 
měl v roce 1909 v Topičově salonu pod pseudony-
mem P. Kraus se skupinou Divocí. Roku 1912 studia 
na Uměleckoprůmyslové škole ukončil a uvažoval 
o možnosti dalšího studia na Akademii výtvarných 
umění. Byl přijat k prof. J. Preislerovi (studium však 
nerealizoval). Z finančních důvodů musel roku 1913 
z Prahy odejít a byl nucen přijmout místo suplujícího 
učitele a asistenta v oboru kreslení a deskriptiv-
ní geometrie na císařskokrálovské střední škole 
v Turnově. Zde vyučoval po dobu tří let. Během 
toho se seznámil s Boženou Šrajerovou, se kterou 
se oženil a měl dvě děti, dceru Zuzanu (1914) a syna 
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38
KREMLIČKA Rudolf (1886–1932)

U stolu
cca 1914–1916
olej, dřevěná deska
24 × 21,5 cm
sign. PD R. Kremlička, na rubu R. Kremlička
na rubu potvrzení pravosti od Václava 
Nebeského z roku 1945

95 000 Kč

odborná expetiza PhDr. Karel Srp

Tento obraz je ranou ukázkou práce Rudolfa 
Kremličky při přechodu z jeho schwaigrovského 
období k moderní malbě, jež probíhal během prvé 
světové války. Jde o drobný, nesmírně živý vhled 
do interiéru, zachycující dva muže u stolu v kavár-
ně, kouřící fajfku se sklenicemi piva před sebou, 
tedy o jednu z typických žánrových scén, jimiž se 
Kremlička hodně zabýval, nicméně zde již vidíme, 
že jej více než ona zaujalo vlastní malířské prove-
dení, že byl upoután způsobem moderní malby, 
který námět překračoval. Máme zde zárodek budou-
cího Kremličky i pokud jde o barevné ladění, uplat-
ňující šedou tonalitu. Kremlička vycházel ze sta-
tických scén, které měl přesně odpozorované. Dva 
muži za kulatým kavárenským stolkem a temný otvor 
okna a bílá stěna za nimi. Drobný obraz, ale usku-
tečněný ze značného nadhledu, s velkým a přesným 
malířským zacílením, sjednoceným vlastním ruko-
pisem. Celým obrazem proniká chvění, které do 
něj vnáší pohyb, jež zbavuje autora předcházející 
popisnosti. Obraz může vzdáleně připomenout velmi 
volně hráče karet od Paula Cézanna.

Obraz je signován i na zadní straně způsobem, jímž 
se Kremlička podpisoval u raných obrazů a kreseb.

Na zadní straně přípis teoretika umění Václava 
Nebeského: „Podle mého názoru práce Rudolfa 
Kremličky z roku 1915–16.“ V Praze 18. 12. 1948 
Dr.  V. Nebeský. Nebeský se zabýval Kremličkou dlou-
hodobě, osobně se s ním znal. Jelikož jsem se jeho 
osobností zabýval, mohu potvrdit autenticitu zápisu.

Mimořádná ukázka 
rané Kremličkovy 
moderní tvorby
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GUTFREUND Otto (1889–1927)

Milenci (Objímající se postavy)
1913–1914
sádrová plastika
v. 65 cm
sign. nezjištěna

280 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Uvedeno�(další�sádrové�odlitky)
Otto Gutfreund, katalog výstavy (14. 12. 1995 – 
14. 4. 1996) se soupisem díla, Národní galerie 
v Praze, 1995, soupis č. 89 (v sádře uveden jeden 
odlitek z NG v Praze a jeden odlitek v The Solomon 
R. Guggenheim Museum, New York), velká 
reprodukce na s. 50
Posmrtná výstava sochařského díla Otty 
Gutfreunda, Praha, Brno, Pardubice, Hradec 
Králové, 1927–1928, č. k. 19
Josef Císařovský, Otto Gutfreund, SNKLU, Praha, 
1962, s. 65

Vystaveno�(různé�sádrové�odlitky)
IV. výstava Skupiny výtvarných umělců, Praha, 
Obecní dům, 1914, č. k. 48
Sbírka českého sochařství NG v Praze, Zbraslav, 
1961, č. k. 275
Otto Gutfreund, NG v Praze, Zbraslav, 1982, č. k. 65

Dílo „Milenci (Objímající se postavy) “ Otty Gutfreunda 
je jedním z nemnoha zachovaných sádrových odlitků 
vrcholně kubistické plastiky, jež patří mezi klíčové 
a doslova paradigmatické sochy evropského moder-
ního sochařství.

Gutfreundův kubismus i pozdější civilismus měly 
pionýrský charakter a ovlivnily několik generací 
umělců. Na autory nastupující na scénu v šede-
sátých letech působil podnětně také sochařův 
závěrečný příklon k abstrakci formy. Též příklad 
Gutfreundova konstantního tvůrčího hledání byl 
nesmírně přitažlivý, stejně jako odvaha k expe-
rimentaci a „myšlenkovému neklidu“. Gutfreund 
se pro několik tvůrčích pokolení stal výzvou k umě-
lecké i mravní odpovědnosti, k zaujetí zásadových 
postojů demokratického občana. Ztělesnil vše, 
co bylo důvodem odmítání jeho díla vládnoucími 
ideology jak za nacistické okupace, tak za komunis-
tického režimu.

Otto Gutfreund se narodil roku 1889 ve Dvoře Králové 
nad Labem, přímo v „kraji sochařů” s nedalekými 
Hořicemi, kde se nachází slavná sochařská škola, 
a Kuksem s velkolepým souborem díla M. B. Brauna. 
Je však zajímavé, že mladý Otto, vyrůstající v baro-
kem formovaném prostředí, neměl nikdy ke kameni 
blízký vztah a soustředil svůj zájem na hlínu. Tímto 
směrem se orientovalo i jeho první umělecké ško-
lení na Odborné keramické škole v Bechyni, kam 
odešel jako čtrnáctiletý. Tuto volbu však nepo-
chybně ovlivnilo to, že jeho otec byl spolumajitelem 
cihelny. Pro jeho syna, který už na nižším gymnáziu 
v Jaroměři projevil výrazné kreslířské nadání, tam byl 
dostatek příležitostí poznat důvěrně práci se sochař-
skou hlínou, což ve svém díle plně zužitkoval.

Po absolutoriu byl přijat ke studiu na Umělecko-
průmyslové škole v Praze k profesoru 
J. Drahoňovskému (1906–1909). Jeho studijní 
práce se nijak nevymykaly dobovému konvenčnímu 
secesně-dekorativnímu pojetí plastiky, ačkoliv si již 
tehdy začínal utvářet vlastní názor a nebyl na škole 
spokojen. V této situaci na něj silně zapůsobila 
souborná výstava francouzského sochaře Emila 
Antoina Bourdella, zprvu žáka a později antipoda 
Augusta Rodina, uspořádaná roku 1909 v Praze. 
Ještě na podzim téhož roku odjíždí mladý Gutfreund 
do Paříže, aby se stal Bourdellovým žákem. V mis-
trově ateliéru pracuje do léta 1910 – v intenzivním 
působení Bourdellovy osobnosti a v působení jeho 
díla se vyhraňuje Gutfreundova tvůrčí individualita. 
Neméně důležitý vliv na ni mělo i samo prostředí 
Paříže a aktuální umělecké dění v centru rodící 
se avantgardy.
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Vrcholné kubistické dílo 
v evropském sochařském 
umění
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V roce 1911 se v Praze stává zakládají-
cím členem progresivně orientované 
Skupiny výtvarných umělců – je jejím 
jediným sochařem, sochařem 
s mimořádnou schopností teoretic-
kého myšlení. Dle slov Emila Filly byl 
„svou věcností určen státi se vedoucím 
sochařem kubismu. Aby mohl z malíř-
ského kubismu vytvořit soustavní 
kubistické sochařství, byl nucen si vše 
najít, vymyslit a uskutečnit sám“.

Gutfreundův umělecký rukopis je vel-
korysou syntézou širšího studijního 
záběru, zaměřeného vedle domácí 
tradice a soudobé francouzské 
tvorby i na německý expresionis-
mus (okruh berlínské Galerie Der 
Sturm) a také na české a francouz-
ské gotické sochařství. Od setkání 
s Picassovou „Hlavou Fernandy “ 
(1909), kterou již v roce jejího vzniku 
přivezl z Francie do Prahy Vincenc 
Kramář, se Gutfreund zabýval vzta-
hem plochy a objemu. Tyto úvahy jej 
vedly přes komornější práce, jako 
např. „Při toaletě“ (1911), až po stěžejní 
práci českého kuboexpresionismu, 
monumentální „Úzkost “. V letech 
1912–1913 prošel Gutfreundův kubi-
smus v rychlém vývojovém sledu 
od analytické k syntetické fázi. Druhá 
cesta do Paříže v roce 1914 skončila 
pro Gutfreunda v zákopech první svě-
tové války na francouzsko-německé 
frontě a později v internačním tábo-
ře. Během této umělecké césury 
vznikají solitérní asambláže ze dřeva 
(„Truhlářské zátiší “, 1916), které jsou 
svou konstruktivistickou orien-
tací dokladem nejzazšího stupně 
Gutfreundova usilování o abstrahova-
nou formu.

„Vlastním portrétem“ se otevírá 
nová fáze jeho vývoje realizovaná 
už v Praze, kam se roku 1920 defi-
nitivně vrátil. Gutfreund se stává 
zakladatelem sociálního civilismu, 
vytváří jeho základní axiómy jak obsa-
hové, tak i plastické. Ustavuje styl, 
který se kromě volné plastiky záhy 
uplatní na fasádách veřejných budov 
vznikajících v Praze i jinde ruku v ruce 

s poválečnou stavební konjunkturou.
V závěru své tvorby, předčasně 
ukončené tragickou smrtí utonu-
tím při koupání ve Vltavě nedaleko 
Střeleckého ostrova, dospěl k vývoji 
plastiky k pojmovému znaku, sig-
nalizujícímu v dějinách moderního 
sochařství nové období zdůrazňující 
základní organické pojetí tvaru.

Předloženou plastiku, uváděnou nej-
častěji pod názvem „Milenci “, ale také 
„Objímající se postavy “ nebo někdy 
i „Skupina “, kterou Otto Gutfreund, 
spolu s „Kubistickým poprsím“, 
„Hamletem“, „Ležící ženou s pohárem“ 
a „Viky “, vystavil na čtvrté a poslední 
pražské výstavě Skupiny výtvar-
ných umělců v září 1914, lze ozna-
čit za jednu z ústředních realizací 
sochařského kubismu, který se tím 
definitivně emancipoval od malíř-
ských principů. Dřívější častá reliéf-
nost, podmíněnost plochou, tu byla 
překonána důslednou analýzou 
hmoty sochy. Zatímco tedy „Picasso 
rozkládá objekt do plochy “, jak 
Gutfreund uvádí ve svých poznám-
kách, on rozkládá objekt do prostoru: 
„společné je upevnění vzájemných 
poměrů objektu k jeho okolí, ať k ploše 
nebo k prostoru “.

Rozrušení kompaktnosti hmoty a její 
následná rekonstrukce, nová sklad-
ba segmentů a plánů na vlastním 
půdorysu vede k neobyčejné vnitřní 
dynamizaci a dramatizaci sochy. 
Tento nejčistší postup kubistického 
sochařství reprezentuje právě plas-
tika „Milenci (Objímající se postavy) “. 
Otto Gutfreund v ní geniálně zhmotnil 
svou koncepci sochařského prostoru. 
Velkou inspirací mu v tom byl i pří-
stup pozdního Donatella, jehož sochy 
„vtahují okolí do sebe, forma se uhýbá 
dovnitř, aby jinde vyběhla, figura 
se stává centrem, které v sobě váže 
a poutá okolní prostor – znásilňuje jej. 
Má dramatický poměr k svému okolí. 
(…) Socha jako umělecké dílo vyžaduje 
úplnou poddanost svého okolí, stávajíc 
se tak jeho středem“ (O. Gutfreund).
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KARS Jiří (Georges) (1880–1945)

Žena před zrcadlem
1930
olej, plátno
46 × 38 cm
sign. LD Kars 30
na rubu dvě nečitelná razítka

290 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
původně z majetku rakouské sběratelky Elfriede 
Zehetmayer (1940–2019), která po své smrti odká-
zala čtyři Karsovy obrazy, včetně tohoto, spolku 
Neunerhaus, zaměřujícímu se na pomoc lidem 
bez domova – následně prodáno v jeho prospěch 
na aukci Im Kinsky, Vídeň, Rakousko, 25. 6. 2020, 
pol. 1262

Vystaveno
Souborná výstava malíře Georges Karse, SVU 
Mánes, Praha, 8. 1. – 3. 2. 1937, č. k. 57 („Žena před 
zrcadlem“)

Obraz „Žena před zrcadlem“ je autentickým, velmi 
kvalitním, motivicky klasickým (doslova kremlič-
kovským) a přitom na neotřelém, svěžím barev-
ném kontrastu založeným dílem Jiřího (Georges) 
Karse, umělce – světoběžníka, který řadu let prožil 
na pařížském Montmartru a zařadil se k příslušníkům 
slavné École de Paris, tzv. Pařížské školy. Jako člo-
věk neobyčejně společensky vybroušený byl oblíben 
v kruzích dobové výtvarné i literární avantgar-
dy. Mezi jeho známé patřili např. G. Apollinaire, 
M. Jacob, P. Picasso, A. Derain, M. Vlaminck 
či J. Gris. Legendárním se však stalo především 
jeho přátelství s malířkou a bývalou modelkou 
Suzanne Valadonovou a jejím synem Mauricem 
Utrillem, rozháraným umělcem, který později proslul 
svými jemně naivistickými pohledy na Montmartre. 
Přestože Kars a Utrillo byli povahově naprosto pro-
tichůdní, sblížili se a Utrillo tak získal alespoň načas 
potřebnou oporu. Pohled na rodný mlýn v Kralupech 
nad Vltavou, který Utrillo Karsovi namaloval, český 
malíř miloval a vozil ho často na svých cestách 
s sebou jako talisman.

Obraz „Žena před zrcadlem“ příkladně reprezentuje 
Karsovo syntetické vidění a malířsky plný výraz na 
počátku třicátých let. Zatímco první světová válka 
vyvolala u malíře příklon ke klasicismu, ke klidné 
kráse ustavující sen o harmonickém světě, arka-
dickém ráji, třicátá léta nasměrovala autorův výraz 
do poloh bližších věcnějšímu realismu, jak ho před-
stavuje např. tvorba Karla Hofera či André Deraina. 
Svědčí o tom kromě svěžejšího malířského výrazu 
také témata, jež si Kars tehdy vybíral – vítězily u něj 
civilistnější, nenucené motivy zachycující modely při 
dennodenních činnostech, motivy plně odpovídají-
cí jeho „programu“, jak ho sám formuloval: nechat 
se vést čistě instinktem a přáním malovat „lidi a věci 
tak, jak jsou “.

Počátek třicátých let, kdy předložený obraz vzniká, 
přinesl Karsovi jak další úspěchy ve Francii, tak urči-
té zadostiučinění v podobě opravdového zájmu 
z jeho vlasti. Pokud pomineme jeho „hostování“ 
na výstavě Tvrdošíjných roku 1921, tak se v Čechách 
uplatnil až v této době. Dvě výstavy ve Feiglově 
galerii (1931, 1934) předznamenaly retrospektivu 
v Mánesu roku 1937, kterou svou návštěvou poctil 
i sám prezident Beneš a na níž byl obraz „Žena 
před zrcadlem“ také vystaven.
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JANOUŠEK František (1890–1943)

Surrealistická krajina
1934
kombinovaná technika, papír, fixováno 
na lepence
48,5 × 66,5 cm
sign. LD Janoušek . 34

320 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Jaromír Zemina

Obraz, který mi byl předložen, je surrealistická kra-
jina, kreslená tužkou a pastelem na hnědém papíře 
rozměrů 49 × 67 cm, signovaná a datovaná vlevo dole 
Janoušek.34.

Nepochybuji o tom, že obraz je dílem Františka 
Janouška, významného českého představite-
le surrealismu. Je to typická práce z umělcova 
vrcholného tvůrčího období, pozoruhodná i tím, 
že je variantou obrazu Červnová krajina z roku 1934 
(olej, plátno, 50 × 72,5), který je ve sbírkách Národní 
galerie v Praze. Kompozice obou obrazů je shod-
ná, výraznější odlišnosti se vyskytují jen v kolori-
tu – např. obloha na variantě malované olejovými 
barvami je bledorůžová, na variantě pastelové oran-
žová. Obraz z majetku Národní galerie je barevně 
reprodukován v monografii o Františku Janouškovi 
od Jindřicha Chalupeckého vydané nakladatelstvím 
Odeon v Praze roku 1991, reprodukce má číslo 51.

Praha 7. 1. 2000
PhDr. Jaromír Zemina

Neopominutelná osobnost české meziválečné 
avantgardy – František Janoušek.

Rodák z Podkrkonoší, absolvent pražské Akademie 
v ateliéru prof. Vojtěcha Hynaise, nejprve tvořil 
figurální kompozice a zátiší v duchu neoklasicis-
mu. Po cestě do Paříže (1927) se však jeho malířský 
výraz uvolňuje a získává bezprostřednější charakter. 
Ve svých dílech začal rozvíjet odvážné tvarosloví 
pozdního kubismu, téměř fauvistického barevného 
ladění a zcela originální fantastiky. Pozdně kubis-
tický systém dynamické linie Janoušek nepokládal 
ani tak za návod k formálnímu řešení obrazové 
kompozice, jako spíše výtvarný prostředek schopný 
uvolnit intuitivní a imaginativní vrstvy tvořivosti. 
V jeho obrazech se po roce 1929 zrodil, jak uvedla 
PhDr. Rea Michalová, Ph.D.: „nový svět amébovitých 
embryonálních krajin, viděný v jemných harmoniích 
pastelových tónů, zabydlený primárními bytostmi 
sestrojenými z jakýchsi „měchů“ a vlásečnic.“

Již na počátku 30. let se manifestovala Janouškova 
orientace na surrealismus, a proto byl také vyzván 
k účasti na význačné výstavě Poesie 32, uspořádané 
Spolkem výtvarných umělců Mánes (1932), na níž byli 
zastoupeni i přední zahraniční umělci (H. Arp, S. Dalí, 
G. Chirico, J. Miró, Y. Tanguy ad.). Na Janouškův 
osobitý surrealismus navázal i M. Medek, stejně jako 
umělci Skupiny 42, Fr. Hudeček, například vlastnil 
minimálně jeden autorův obraz.

Krajinná kompozice 
významného českého 
představitele surrealismu 
z jeho vrcholného tvůrčího 
období 1. pol. 20. stol.
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KUBÍN Otakar (1883–1969)

Provensálská krajina se sedící 
venkovankou
olej, dřevěná deska
20 × 24,5 cm
sign. PD Coubine

120 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Coubinovy „Krajkářky z Haute Loire“ (1919), velká 
figurální kompozice klasické jasnosti a primitivi-
zující prostoty, „klasicko-archaické“ zákonitosti, 
vzbudila roku 1919 velkou pozornost na pařížském 
Salónu Nezávislých. Na základě jeho stejně pře-
kvapivé výstavy kreseb v knihkupectví Bernouard 
(Paříž, 1919) neváhá obchodník s obrazy Adolf Basler 
ani chvíli a uzavře s Coubinem smlouvu. Druhá 
výstava kreseb o rok později v galerii Druot (1920) 
vyvolá ohlas i v Německu, kde umělecká revue 
„Cicerone“ (1920) zaznamená, že „Picasso se vrátil 
k Ingresovi a asi padesát malířů seskupených okolo 
něho se projevilo jako znamenití kreslíři (…) mezi nimi 
jsme viděli Coubina, hlavně citovostí vynikající kres-
by “. Následují další výstavy (autorovu první pováleč-
nou výstavu v Čechách uspořádal SVU Mánes r. 1923, 
na jejím uskutečnění se zásadním způsobem podílel 
Otto Gutfreund, který s Adolfem Baslerem vyjed-
nal zapůjčení obrazů), články a eseje od předních 
francouzských, německých, italských a českých 
kritiků (A. Salmon, M. Raynal, A. Basler, J. Giono, 
G. Biermann, Ch. Kunstler, O. Grautoff, A. Aniante, 
V. Nebeský, K. Teige, J. Čapek ad.). Díla Otakara 
Kubína – Coubine se dostávají k předním sběratelům 
a do mnoha světových muzeí a galerií.

V posuzovaném obraze malíř ztvárnil typickou 
provensálskou „vyschlou“ krajinu, krajinu vrchů 
a údolí, kterou Pablo Picasso, když Coubina navštívil 
v Simiane, nazval „nelidskou “. Právě v této krajině, 
vyzdobené štíhlými cypřiši a prastarými mandlo-
němi, našel Coubine svůj vysněný svět klidu a míru. 
Přesně tato vrcholně neoklasicistní představa 
se vtělila do komorního díla, které typicky evokuje 
moment posvátného zastavení času. Figurální prvek 
v podobě sedící venkovanky rozhodně není nepod-
statný: Coubine později lidskou postavu ze svých 
krajin vyloučí. Vzácný motiv jakéhosi pozemského 
mystéria tak rozhodně nepatří k těm, jež autor 
v pozdní době opakoval v replikách, jako tomu bylo 
u jeho nejtypičtějších témat.

Za pozornost stojí tlumená barevná škála díla, docí-
lená přimísením černé barvy do odstínů pestřejších. 
Jemné tónové modulace vyvolávají dojem melan-
cholie a tajemna – odpovídají umělcovu prožívání 
té doby. Na otázku Dr. Starého v dopise z roku 1921 
„ jaké jsou vaše obrazy? “ odepisuje Otakar Kubín – 
Coubine „ jsou černé, mají lokální barvy a jsou mode-
lovány černou. Jednoduché jak jen možno. Upřímné, 
a tuto vlastnost považuji za nejpodstatnější vlastnost 
malířovu “.

Posuzované dílo „Provensálská krajina se sedící ven-
kovankou “ je autentickou a velmi krásnou ukázkou 
Coubinova vrcholného (neo)klasicismu v komorním 
formátu, který z tohoto obrazu činí malý klenot auto-
rovy krajinomalby. Na základě srovnání lze dílo dato-
vat do počátku dvacátých let, období, které patří 
ke sběratelsky nejzajímavějším, protože právě tehdy 
se v řadě mistrných děl plně rozvinul autorův typický 
styl. Coubine, žijící od roku 1912 ve Francii, se jím 
přiřadil do tamního poválečného hnutí nazývaného 
jako „volání“ či „návrat k řádu“ („rappel / retour à l ’or-
dre“), v rámci něhož se dokonce stal přímým konku-
rentem Pabla Picassa.
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KUBÍN Otakar (1883–1969)

Stromy na podzim 
(Arbres à l'automne)
20. léta 20. stol
olej, plátno
50 × 61 cm
sign. PD Coubine
na rubu štítek Crane Kalman Gallery, London 
s popisem díla a razítko a štítek výstavy Galerie 
Moderna

450 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
Crane Kalman Gallery, Londýn (1974), prodáno 
do soukromé sbírky
Galerie Moderna, Praha (vystaveno 2019)

Obraz nesoucí autorský název „Stromy na podzim 
(Arbres à l'automne) “ je autentickým, vrcholným, 
úchvatnou přírodní rozmanitost krajiny Nízkých 
Alp nádherně zachycujícím dílem Otakara Kubína – 
Coubine, rodáka z moravských Boskovic, který roku 
1912 udělal svůj nejodvážnější životní krok tím, že se 
usadil přímo v centru evropské avantgardy, v Paříži, 
kde se stal uznávaným příslušníkem mezinárodního 
společenství umělců nazývaného „École de Paris “. 
Závěr první světové války mu však přinesl dvě 
obrovské rány osudu, ztrátu malého synka Pascala 

a manželky. Krajina jižní Provence, kam na radu 
básníka Émila Godefroye odjede, aby se marně 
pokusil zlepšit zdravotní stav své ženy, se mu stane 
místem útěchy, objevením jakéhosi ztraceného ráje, 
který Paul Gauguin hledal v Tichomoří a členové sku-
piny Die Brücke zase na severním pobřeží.

Vyrovnání nachází umělec v novém sňatku s Berthou 
Chaixovou z Aptu (Vaucluse) roku 1921. V pováleč-
ném hnutí označovaném jako „návrat k řádu“ („retour 
à l ’ordre“), se svým novým neoklasicistním stylem 
stává konkurentem Pabla Picassa. Má smlouvu 
s obchodníkem Adolphem Baslerem, vystavuje 
v prestižních galeriích a vychází jeho první monogra-
fie. Spojení s Paříží však nepřeruší, v mekce moder-
ního umění si udržuje ateliér až do třicátých let. 
Od roku 1932 byl Otakar Kubín, proslavený pod svým 
pofrancouzštělým jménem Coubine, také členem 
pražské Umělecké besedy, v níž v meziválečném 
období spolu s Josefem Šímou tvořil „francouzskou 
spojku“. Ta mu pak o dva roky později uspořádala 
velkou výstavu v pražském Obecním domě.

Tvorba Otakara Kubína – Coubine prošla ve svém 
celku bohatým uměleckým vývojem – od neoim-
presionismu, přes goghovskou expresi ke svérázné 
kuboexpresivní formě, až k osobitému pastorálnímu 
stylu, který se stal jedním ze synonymů dobového 
neoklasicismu.

Posuzovaný obraz, který patří k nemnoha plátnům, 
u nichž máme zachovaný Coubinův autentický přípis 
s datací a názvem, je krásným příkladem autorova 
vrcholného neoklasicismu druhé poloviny dvacátých 
let. Je nádhernou ukázkou Coubinovy schopnosti 
syntézy racionálně budované cézannovské kompozi-
ce s neobyčejně citlivým chápáním barvy a světla.

Coubinovi se podařilo to, že hranici malířsky při-
tažlivé Provence posunul asi 50–100 km severně 
od Aix-en-Provence, kde Cézanne tvořil. Objevil 
tuto krajinu nejen pro sebe, ale i pro Francouze, 
„kteří tento čin vysoce ocenili tím, že ho zařadili mezi 
své nejpřednější malíře“.

Předložené dílo je malířsky dokonalým ztvárněním 
harmonie podzimní přírody, která se před zimním 
odpočinkem probarvuje okouzlujícími červeno-
-žlutými tóny. Skrumáž bohaté vegetace v různosti 
jednotlivých stromových „charakterů“ tu tvoří první 
pohledovou dominantu. Ta druhá, je noblesně skry-
ta v pozadí – dva majestátní vrcholy Nízkých Alp 
(Basses Alpes, dnes Alpes-de-Haute Provence), 
delikátně pojednané růžovým akcentem, jež se nád-
herně snoubí s blankytem nebe.

Vrcholná ukázka 
příslušníka mezinárodního 
společenství umělců 
„École de Paris“
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ČERNÝ Karel (1910–1960)

Vesnice nad řekou
1938
olej, plátno
50 × 70,5 cm
sign. LNK. Černý Š 38

950 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

iniciálu „Š“ (Šichová, dívčí jméno matky). Po vyučení 
mechanikem (1929) navštěvoval při zaměstnání kurz 
kreslení a malby na večerní dělnické škole, vedený 
Jaroslavem Kutmanem. V roce 1932 studuje na praž-
ské Ukrajinské akademii, z důvodu nedostatku 
prostředků však musí odejít. Legendárním se stal 
způsob jeho přijetí na Akademii výtvarných umění 
v Praze, kdy údajně roku 1933 postával s deskami 
v ruce před budovou Akademie tak dlouho, dokud 
si ho nevšiml profesor Jakub Obrovský. Ten ho po 
následné konzultaci přijal rovnou do druhého roční-
ku své malířské školy. Karel Černý absolvoval v roce 
1938, o dva roky později se stal členem SVU Mánes. 
V letech 1946–1949 zajížděl každoročně do Francie, 
zejména do Paříže.

Karel Černý zůstával poněkud stranou své gene-
race a volil si své tvůrčí vzory „na vlastní pěst“. 
V rané době ho upoutala Preislerova melancholicky 
laděná tvorba. Později ho zaujala zejména expre-
sivnost Edvarda Muncha a produchovnělý kubismus 
Bohumila Kubišty. Tyto podněty se spojily s dalšími 
inspiracemi, zejména tradicí moderní francouzské 
malby, aby daly vzniknout autorovu specifickému 
výtvarnému světu zjitřeného citu. Jeho tvorba 
byla také ovlivněna existencialismem, který v čes-
kém prostředí sílil v období okupace. Černého poe-
tické obrazy milenců, zahradních restaurací a barů, 
opuštěné krajiny v okolí Prahy a jižních Čech, věcně 
strohá, ale malířsky nesmírně „hutná“ a bohatá 
zátiší – to vše bylo výsledkem autorovy nutkavé 
touhy uniknout z ubíjející reality všednodenního 
života. Po setkání s mořem a pařížskou uměleckou 
kulturou se jeho temná plátna projasnila, přesto 
v nich i nadále zůstala zachycena tesknota muže, 
pro něhož se malba stala vším, co v životě miloval 
a pro co žil.

Posuzovaný obraz „Vesnice nad řekou “ představu-
je velmi kvalitní dílo Karla Černého z období, kdy 
byla autorova tvorba formována úsilím o syntézu 
expresivních a symbolistních tradic s důrazem 
na výraznější výtvarnou stylizaci skutečnosti. Malíř 
chápal obrazovou plochu jako rytmizační strukturu, 
která je základem optických senzací. Ve vizuální 
atraktivitě chvějivého, dramatického rukopisu, 
pojícího se se symbolistně cítěným koloritem i obsa-
hem, spočívala nejmocnější síla jeho obrazů.

Chceme-li být topograficky konkrétní, pak posu-
zované dílo souvisí s pobyty Karla Černého v obci 
Koryta na Mnichovohradišťsku (1937–1938), 
kde pro místní kapli vytvořil monumentální obraz 
„Zmrtvýchvstání “ a paralelně ve volné tvorbě i něko-
lik krajinomaleb.

Posuzovaný obraz „Vesnice nad řekou “ je auten-
tickým, bravurně expresivně cítěným, motivicky 
pozoruhodným dílem Karla Černého, autora oceňo-
vaného nejen svými uměleckými kolegy, především 
Janem Zrzavým, ale i teoretiky, zejména Jindřichem 
Chalupeckým, jako jeden z nejtalentovanějších 
malířů generace, která se rodila od konce prvního 
desetiletí dvacátého století a začala se v moderním 
českém výtvarnictví prosazovat ve třicátých letech. 
Plátna tohoto velkého solitéra naší malby působí 
svou zdánlivou jednoduchostí, monumentální, zhut-
nělou formou a vytříbeným smyslem pro barvu a její 
symbolické významy. Karel Černý dokázal ve svých 
dílech spojit fantazii a skutečnost v poeticko-
-melancholickou vizi světa, která odrážela jak jeho 
subjektivní pocity, tak dobové klima. Jeho tvůrčí 
vývoj formovaly reflexe okolí a velmi intimní prožit-
ky, pocity vyvěrající z vrozené tělesné vady, i hoř-
kých životních zkušeností člověka pocházejícího 
z proletářského prostředí, který se ke svému život-
nímu cíli musel tvrdě probojovávat. Černého osud 
byl temný jako modročerná barva, kterou si sám 
míchal, aby dosáhl její jedinečné hloubky, textury 
a hedvábného lesku.

Karel Černý se narodil roku 1910 v Brně. Od roku 1911 
žil v Praze, kam se rodina přestěhovala po úpadku 
otcovy cukrářské živnosti. Z úcty k matce, která jako 
jediná měla pochopení pro jeho umělecké směřování 
a byla mu vždy oporou, si později ke jménu připojil 

Mimořádná ukázka 
syntézy expresivních 
a symbolistních tradic
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NEJEDLÝ Otakar (1883–1957)

Les ve světle červánků
olej, plátno
70 × 89,5 cm
sign. LD Ot. Nejedlý

110 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

jako patnáctiletý mladík do Prahy, s cílem studovat 
na Akademii u profesora Julia Mařáka, osobnosti, 
s níž jsou neodmyslitelně spjaty počátky české kra-
jinomalby. Ke studiu však nebyl přijat, a proto se při-
hlásil na soukromou školu krajinomalby k Ferdinandu 
Engelmüllerovi, Mařákovu žákovi, kde získal základy 
malířských technik a zkušenosti z oblasti kresby.

V nejranějších krajinomalbách byl ovlivněn impresio-
nismem. Po Engelmüllerovi se jeho druhým učitelem 
stal Antonín Slavíček, od roku 1899 vedoucí ateliéru 
krajinomalby na pražské Akademii výtvarných umění. 
Svými radami pomohl vytříbit Nejedlého malířský styl. 
Nezůstalo však jen u teorie. V roce 1904 spolu oba 
malíři odjeli do Kameniček, kde setrvali do roku 1905 
a vytvořili tam řadu obrazů.

V roce 1904 se Nejedlý stal členem Spolku výtvarných 
umělců Mánes. K jeho malířskému vyzrání výrazně 
přispěly zahraniční cesty. V letech 1906–1907 navštívil 
Paříž, Benátky, Londýn, v roce 1908 byl v Římě a na 
Sicílii. Spolu se svým kolegou malířem Jaroslavem 
Hněvkovským podnikl v letech 1909–1911 v českém 
kontextu zcela mimořádnou cestu na Cejlon a do Indie. 
Z tohoto pobytu vytěžil řadu bezprostředně malovaných 
obrazů, tematizujících vztah mezi přírodou a lidským 
životem v ní, v nichž dospěl až k pointilistické technice.

V roce 1913 založil spolu s Vincencem Benešem 
„Moderní školu malířskou “. Samostatně poprvé vystavo-
val roku 1918 motivy z Orlických hor v Topičově salónu. 
Obrazy z francouzských bojišť z roku 1919, v rámci akce 
„váleční malíři“, již předznamenávají expresivní, patetic-
kou nadsázku jeho pozdější tvorby.

Krásným příkladem Nejedlého nezaměnitelného výt-
varného jazyka, pro nějž se stala typickou zjitřená 
emocionalita promítaná do tzv. krajinářsky vznešených 
motivů, je plátno „Les ve světle červánků “. Můžeme ho 
charakterizovat jako jednu z autorových oslav české 
krajiny, kterou vždy vnímal v její bohatosti, v různosti 
jejího charakteru. Nebyly to tedy jen výhledy do dálek, 
které ho fascinovaly, ale právě i vrcholně romantické 
téma pohledů do interiérů lesa. Malíř jako by se tu 
po letech rozpomínal na své školení u Ferdinanda 
Engelmüllera, který v návaznosti na mařákovskou trad-
ici často zdůrazňoval důležitost studia stromů. Vedl své 
žáky k citlivému vztahu k jednotlivým druhům stromů, 
poukazoval na souvislost detailu a celku a na individual-
itu každého vegetabilního prvku, již je nutno vystihnout 
i v malbě.

„Les ve světle červánků “ Otakara Nejedlého je obrazem, 
který diváka vtahuje do sebe malířsky nádhernou hrou 
vertikál a zásvitů barevného světla.

Posuzovaný obraz „Les ve světle červánků “ je auten-
tickým, vyzrálým, úchvatně novoromanticky cítěným 
dílem Otakara Nejedlého, dlouholetého profesora 
Akademie výtvarných umění v Praze a velké legen-
dy české moderní krajinomalby, autora, který svou 
tvorbou zavádí diváka nejen do Orlických hor, Polabí 
či na Šumavu, ale také do dalekých exotických krajů 
Cejlonu a Indie, kam se dostalo jen málo českých 
moderních výtvarníků.

Otakar Nejedlý se narodil roku 1883 v Roudnici 
nad Labem. Jeho zanícení pro malbu se projevilo 
již za dob studií na místním gymnáziu. Na rozdíl 
od mnoha jiných měl výhodu v tom, že ho rodiče 
od počátku podporovali v tvorbě. Velký význam 
v jeho začátcích mělo přátelství se synovcem básní-
ka Julia Zeyera, studentem malířství u Václava 
Brožíka, Angelo Zeyerem. V roce 1898 odešel Nejedlý 

Autorova oslava 
krajinářského vznešeného 
motivu
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DVORSKÝ Bohumír (1902–1976)

Kytice v okně
1944
olej, plátno
116 × 80, 5 cm
sign. PD Boh Dvorský 44

120 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Bohumír Dvorský se narodil v Paskově, zakrátko 
se ale rodina přestěhovala do nedaleké Hrabůvky, 
kde Bohumír začal chodit do obecné školy. Dětství 
neměl lehké, pocházel z rodiny řemeslníka s osmi 
dětmi, už od třinácti let musel pracovat v místní 
cihelně a na stavbě cest. Ač se toužil stát malířem 
(své umělecké nadání zdědil po své matce), nejpr-
ve se vyučil knihařem a několik let v tomto oboru 
také pracoval. První výtvarné školení se mu dostalo 
v Ostravě na soukromých hodinách u Otty Molitora. 
V roce 1924 je přijat na Akademii výtvarných umění 
v Praze do krajinářské speciálky Otakara Nejedlého, 
kde absolvoval roku 1930. Pouta, která ho s profe-
sorovou školou spojovala, však neváhal zpřetrhat, 
aby se vydal za vlastní představou svěží malby neza-
tížené předsudky ani apriorními přístupy.

Již v průběhu studia Dvorský hojně cestoval. Po jeho 
ukončení se nejprve vrací do moravskoslezského 
regionu. Pobyt na Ostravsku podmínil tematiku 
jeho tehdejších děl, v nichž převládly průmys-
lové veduty a obrazy se sociální problematikou. 
V roce 1939 se trvale usadil ve Svatém Kopečku 
u Olomouce. Na Hané rychle srůstá s prostředím 
tamních výtvarníků, intelektuálů a uměnímilov-
ných podnikatelů. Stýká se s Františkem Tichým 
a O. F. Bablerem, o jeho práce mají zájem místní sbě-
ratelé Jan Mišauer či Josef Ander, kteří jimi dekorují 
vlastní vily. Sám malíř si v té době také nechává 
postavit vilu s ateliérem, navrženou jeho přítelem 
z pražských studentských let Karlem Dudychem, 
absolventem Uměleckoprůmyslové školy z ateliérů 
P. Janáka a J. Bendy, jež se do dneška zachovala 
v autentickém stavu včetně interiérového vybavení.

Posuzovaný obraz „Kytice v okně“ je reprezentativ-
ním příkladem autorova tvůrčího vrcholu, kdy jeho 
styl vyzrál do výtvarných kompozic fascinující 
ornamentální znakovosti. Bohumír Dvorský v tomto 
plátně dokázal umně spojit dvě heterogenní témata, 
květinové zátiší s tulipány a průhled do krajiny, kon-
krétně do části zahrady s typickým prvorepubliko-
vým domkem. Svěžest a živost, jakou vyzařuje toto 
plátno, spočívá ve vířivém pohybu impresivních štět-
cových tahů a mistrném kolorismu. Nejen v samot-
ném motivu, ale i v malířském výrazu navázal autor 
na tradici francouzské moderní malby, reprezen-
tované zejména pozdním impresionismem Clauda 
Moneta a intimismem Pierra Bonnarda.

Až strukturálně prohnětená barevná hmota útočí 
na smyslové prožitky diváka, který prostřednictvím 
tohoto obrazu může dennodenně zažívat omamnou 
atmosféru květy zaplaveného jara.

Posuzovaný obraz „Kytice v okně“ je autentickým, 
impresivně okouzlujícím, prosluněnou pohodu 
vyzařujícím dílem Bohumíra Dvorského (1902–1976), 
významného českého umělce dvacátého století, 
malíře především moravské letní přírody, jehož tvor-
ba představuje osobitou syntézu impresionistického 
světelného vidění a expresivně chápané barevnosti. 
Od pevných konstrukcí a chladného koloritu obrazů 
mladosti dospěl ke svým typickým panoramatickým 
výhledům do krajin Hané a Moravského Slovácka, 
prozářených radostnými tóny žluté a červené. 
Byl jednou ze zásadních osobností formujících 
výtvarný život na Ostravsku a v Olomouckém kraji. 
Významné je jeho působení v uměleckých spolcích 
Moravskoslezské sdružení výtvarných umělců, 
Výtvarní umělci – Moravská Ostrava, Skupina výtvar-
ných umělců v Brně, Klub výtvarných umělců Aleš, 
Spolek výtvarných umělců Mánes, Skupina olomouc-
kých výtvarníků, Svaz československých výtvarných 
umělců.

Osobitá syntéza 
expresionistického vidění 
a expresivní barevnosti
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TOYEN (Marie Čermínová) (1902–1980)

Les Spectres du Désert

1937–1939
12× ilustrace v bibliofilii, výtisk č. 77
29 × 23 cm
sign. na frontispisu pod dedikací Toyen, 12× Toyen (36, 37) v tisku
bibliofilie, ilustrace k textům Henri Heislera, vydáno roku 1939, 
nakladatelství Albert Skira, Paris

26 000 Kč
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LIESLER Josef (1912–2005)

Podivný soudce
nedatováno (1944–1947)
olej, plátno
50 × 40,5 cm
sign. PD Liesler

90 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

neoddělitelné od symbolických a metaforických pro-
středků, se stalo pro práci Josefa Lieslera typické, 
a to i v následujících letech po rozpuštění skupiny.

Josef Liesler se řadí ke klasikům moderní české 
výtvarné kultury. Symbolizuje kontinuitu předvá-
lečného a poválečného vývoje i tradic výtvarných 
spolků, zejména Spolku výtvarných umělců Mánes, 
s nímž vystavoval od roku 1938 (jeho členem byl od 
roku 1942) až do své smrti v roce 2005. Absolvoval 
ČVUT, fakultu architektury a pozemního stavitelství, 
obor kresba (profesoři Cyril Bouda, Oldřich Blažíček, 
Josef Sejpka). Mezi lety 1938–1941 působil ve výtvar-
né skupině Sedm v říjnu. V roce 1945 se stal členem 
SČUG Hollar, roku 1958 zakládal Skupinu 58, později 
byl také členem skupiny Radar.

Lieslerova malířská i grafická tvorba byla od počát-
ku výrazně ovlivněna literaturou, divadlem a hud-
bou. Odtud pramení její epičnost, výpravnost 
a výrazová bohatost. Smysl pro hru, fikci a výtvar-
nou metaforu prostupuje všechny Lieslerovy práce 
a promítá se i do volby jeho témat. Když se v auto-
rově tvorbě objeví „střípky“ skutečnosti, jsou vždy 
znevažovány gestem bizarní fantazie. Jeho důklad-
ně promyšlené kompozice jsou výtvarnými medita-
cemi o tom, co lze odkrýt za jevovou stránkou věcí 
a pojmů. Jak se sám autor vyjádřil: „Přitahují mě věci 
v neobvyklých spojeních, v neobvyklých variantách, 
vzrušuje mě to, co mezi jejich styčnou plochou vzniká 
a osciluje.“

O významu a ohlasu tvorby Josefa Lieslera svěd-
čí řada samostatných výstav doma i v zahraničí, 
zastoupení ve významných veřejných i soukromých 
sbírkách po celém světě i četná prestižní ocenění, 
jako je například čestné členství ve florentské a bru-
selské Královské akademii. Prezident mu udělil roku 
2003 Medaili Za zásluhy druhého stupně.

Obraz „Podivný soudce“ je sběratelsky velmi zajíma-
vou položku, neboť jeho téma lze označit za jeden 
z ústředních Lieslerových válečných motivů a výra-
zově bezesporu ten nejsilnější. Snad to byla inspi-
race Goyou či Rembrandtem, jejíž prostřednictvím 
malíř dospěl k temným postavám jako by zahaleným 
do krojů španělských šlechticů, jejichž zasedání 
v mnohafigurálních kompozicích evokuje situaci 
inkvizičních procesů (Josef Liesler v nich jasnozřivě 
předpověděl Norimberský soudní proces).

Lieslerův „Podivný soudce“ je ve výhradním soustře-
dění se na tvář rozhodčího, jež evokuje neoblomnost 
a rezolutní moc, velmi silným podobenstvím reflek-
tujícím drama válečné doby.

Obraz „Podivný soudce“ je autentickým, výrazově 
velmi uhrančivým a dobově nesmírně výmluvným 
dílem Josefa Lieslera, umělce mimořádného nadání 
a neobyčejného tvůrčího rozsahu, který do pově-
domí veřejnosti vstoupil na samém počátku druhé 
světové války. Jako zakládající člen skupiny Sedm 
v říjnu se zúčastnil proslulé výstavy, zahájené v říjnu 
roku 1939 v Topičově salonu, které se dále účastnili 
Václav Hejna, Arnošt Paderlík, Václav Plátek, Zdeněk 
Seydl, sochař Jan Rafael Michálek, fotografové Jan 
Lukas a Věra Gabrielová. Činnost skupiny, odehráva-
jící se v době pro národ nejtěžší, byla projevem velké 
tvůrčí a lidské odvahy. Hlavním teoretikem skupi-
ny, zacílené k programu „nahého lidství“ a „nového 
humanismu“, se stal Pavel Kropáček; k členům patřil 
také historik umění Josef Nerad.

Taktéž další výstavy tohoto uměleckého společen-
ství se konaly v Topičově salonu na pražské Národní 
třídě. Druhé výstavy se nezúčastnili fotografové, 
nově se však přidal malíř František Jiroudek. Během 
této výstavy byl uspořádán Večer mladé poezie, 
kam zavítali Kamil Bednář, Ivan Blatný či Zdeněk 
Urbánek, a Večer mladé hudby, jehož se zúčastnili 
Václav Dobiáš a Jaroslav Krombholc. Na třetí spo-
lečné výstavě v roce 1941 teoretik Kropáček prohlá-
sil, že v tíživém období protektorátu je těžké udržet 
seskupení pohromadě a dosahovat společných cílů. 
Každý umělec by měl jít svou vlastní cestou. Tímto 
výrokem uzavřel existenci skupiny.

Přestože tvůrčí směřování jednotlivých členů sku-
piny bylo poměrně různorodé, za společný rys lze 
označit orientaci na člověka, na jeho citové záchvě-
vy a psychické stavy, odklon od objektivního zobra-
zení předmětu. Romanticko-expresivní pojetí tvorby, 
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FILLA Emil (1882–1953)

Lev sápající koně 
(Z cyklu Boje a zápasy)
kombinovaná technika, karton
20,5 × 18 cm (výřez)
sign. PD monogram EF pod dedikací

65 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Dílo „Lev sápající koně (Z cyklu Boje a zápasy) “ 
je autentickou, výrazově neobyčejně bezprostřed-
ní, symbolicky výmluvnou prací Emila Filly, vůdčí 
osobnosti české avantgardy, bez jejíž mnohostranné 
tvůrčí aktivity si nelze středoevropskou kulturu 
dvacátého století představit. Filla byl neobyčejně 

všestranným umělcem – malířem, kreslířem a grafi-
kem, zároveň ale i sochařem, teoretikem, znalcem 
a sběratelem umění, redaktorem a organizátorem 
českého výtvarného života v době mezi dvěma 
světovými válkami. Byl kolosální figurou, která po 
počátečním expresivním období zůstala celoživotně 
věrná kubistické estetice, byla ji schopna modifi-
kovat a v jejím rámci zkoumat rozličné eventuality 
ztvárnění skutečnosti.

Emil Filla se nebál rozšiřovat „dobytá území“ popou-
štěním uzdy malířskému temperamentu či jindy 
téměř puristickou, konstruktivní čistotou – nutila 
ho k tomu tvůrčí „posedlost“ a bezesporu i jeho 
ústřední role mezi vyznavači moderních snah. 
Tím, že se v našem výtvarném životě uplatňoval 
nejenom jako tvůrce, ale i jako iniciativní organi-
zátor a vůdcovská autorita, měl příklad jeho díla 
pro zaměření nemalé části českého meziválečného 
umění velký stimulativní dosah.

Předložené dílo „Lev sápající koně“ je Fillovou kva-
litní prací z autorova významného protiválečného 
a protifašistického cyklu, jímž umělec varoval 
před nastávající a nastalou historickou situací – 
„Boje a zápasy “ jsou alegorií přepadení či záhuby. 
Zatímco v olejomalbách původní podnět zápasu 
s temnými mocnostmi prošel složitějším tvůrčím 
procesem, v akvarelech, jako je dílo „Lev sápající 
koně“, se Emil Filla vyjadřoval s ojedinělou měrou 
tvůrčí bezprostřednosti, což se reflektuje především 
ve vystupňovaném účinku dynamické linie a volně 
cítěné koloristické složce. Autorovi se tu poda-
řilo realizovat ojedinělou syntézu reálných prvků 
z živočišné říše v kompaktní obrazový organismus, 
jehož plastickoprostorové hodnoty zkoumal v téže 
době také ve formě reliéfu. Tato sochařská paralela 
byla dána nesporně tím, že původní výtvarný podnět 
přinesl malíři průzkum skytského umění – pracně 
modelovaných dekorativních památek tzv. stepního 
zvířecího stylu.

Fillovy práce z cyklu „Boje a zápasy “ vysoce vyzdvihl 
Vincenc Kramář, který kromě poukázání na jejich 
alegorické a výtvarné kvality mimořádně trefně 
napsal: „Je až něco příšerně laskajícího v rozkoši 
šelmy, (…), jak objímá vzpínajícího se koně tlapami 
s drápy pevně zaseknutými. Jakýpak boj a zápas! 
Ani na odpor není pomyšlení u takového překrásného 
a do boje s přírodou skoupě vybaveného zvířete. (…) 
Jen v úniku by byla spása, ale na ten je pozdě… (…) 
A nevzpíná se divě i kůň jen splašený a vystrašený, 
smýkající člověkem, který se ho snaží zadržet? Také 
jakýsi zápas, ale jeho smyslem je pouhé zkrocení 
a utišení zvířete.“
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FILLA Emil (1882–1953)

Zátiší s rybou a omáčníkem
1948
olej, plátno
42,5 × 88 cm
sign. LN Emil Filla 48.

6 000 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
významná soukromá sbírka, Československo 
(získáno přímo od autora)
význačná umělecká sbírka, Rakousko

Obraz „Zátiší s rybou a omáčníkem“ je reprezentativní 
galerijní prací Emila Filly z období, jež bylo jakýmsi 
prolomením „příšer“, „vášní“, „neklidu“ a „běsnění“, 
které stravovaly autorovu duši v období věznění 
v koncentračním táboře Buchenwald po celou dobu 
druhé světové války. Na rozdíl od Josefa Čapka, 
zatčeného gestapem na začátku války ze stejných 
důvodů (příslušníci české inteligence), který v kon-
centračním táboře Bergen – Belsen podlehl tyfové 
epidemii, Emil Filla věznění přežil, i když údajně 
prodělal šest infarktů. Po osvobození dostal od léka-
řů nařízený téměř roční klid, byl upoután na lůžko, 
s prkénkem na kolenou kreslil a vytvářel grafiku. 
V červnu roku 1946 se konečně mohl vrátit k malíř-
skému stojanu a s novým přílivem vitality a tvůrčího 
chtění (utlumovaného po více než šest let) začal sou-
časně rozvíjet všechny námětové oblasti, které byl 
nucen opustit: na jedné straně vytvářel monumen-
tální obrazy na témata českých a slovenských lido-
vých písní, figurální práce, v nichž navázal na přeru-
šenou linii velkého cyklu třicátých let, a v neposlední 
řadě neobyčejně rozmanitá pozdně kubistická 
zátiší velkorysého výrazu, nádherně malířsky cítě-
ná v hutné barevné hmotě.

Vnitřně koherentní a přitom tak výrazově bohatý 
soubor Fillových zátiší, v nichž se autor s neobyčej-
nou tvůrčí chutí, jež z děl doslova vyvěrá, po všech 
prožitých strastech vrátil k intimitě domácích chvil 
a poklidu rodinného bytí, vznikal v letech 1947–1949. 
Ve většině případů se jednalo o plátna menšího 
či středního formátu. Předložené „Zátiší s rybou 
a omáčníkem“ je v rámci této kolekce jedno z roz-
měrově velkorysých. Důležitou roli v něm hraje 
sám výrazně horizontální formát. Je to již náznak 
geniální symbiózy, která se rozvinula mezi Emilem 
Fillou a fotografem Josefem Sudkem, který právě 
na konci čtyřicátých let svými fotografiemi panora-
matickou kamerou (v Sudkově žargonu tzv. „jitrnice-
mi“) inspiroval malířovy kresby Českého středohoří 
– jsou stejně protáhlé, jako posuzovaný obraz. Sudek 
navštěvoval Fillu na zámku v Peruci, kde výtvarník 
po únoru roku 1948 převážně žil a tvořil, a kde také 
s největší pravděpodobností „Zátiší s rybou a omáč-
níkem“ vzniklo.

Předměty, jež se na obrazech Emila Filly z této doby 
objevují, můžeme najít také na Sudkových snímcích 
zátiší vytvářených v interiérech zámku. Například 
na jeho fotografii „Zátiší se snídaní “ (1949–1951) 
je zachycen omáčník patřící mezi Fillovy oblíbené 
věcné „modely“, který se také stal jednou z dominant 
posuzovaného obrazu. 

Obraz „Zátiší s rybou a omáčníkem“ je autorsky 
nezpochybnitelnou, sběratelsky exkluzivní prací 
Emila Filly – představuje nejenom bravurní reali-
zaci jeho pozdního, smyslově cítěného syntetické-
ho kubismu v monumentálním, záměrně výrazně 
podlouhlém sudkovském formátu, ale současně 
je vtělením celého jeho morálního kréda, manifes-
tací umělecké svobody v historicky vypjaté době, 
která i tuto svobodu zakrátko zase nadlouho ome-
zila. Ve své knize „O svobodě“ (1947), kterou Filla 
vydal rok před vznikem tohoto obrazu, příznačně 
píše: „Jsem malíř a k tomu člověk a snažím se býti 
jedinečným člověkem s pokorou vůči sobě a s lás-
kou vůči světu a ke světu a jako takovému nezbývá 
mně nic jiného než změřit, myslet, přemýšlet, tvořit 
a cítit všechno na světě přes něco, co mne vždy může 
zabezpečit a dáti záruku jasného odhadu, a to je vedle 
metamorfóz stylů, metamorfóz linií, barev a světla 
i tvarů také moje utrpení z nesvobody.“

Josef Sudek, Zátiší se snídaní, 1949–1951
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DRTIKOL František (1883–1961)

Hornatá krajina
1932
pastel, karton
41,5 × 56,5 cm
sign. PD Drtikol 1932

18 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Posuzovaný pastel „Hornatá krajina “ je origi-
nálním, kvalitním a svou technikou sběratel-
sky vzácným dílem Františka Drtikola, autora, 
který je dnes všeobecně řazen k největším 
českým i světovým fotografům prvních tří dese-
tiletí našeho století. Jeho známost se však díky 
žákům a ctitelům rozšířila i v kruzích duchovních. 
S jistotou ho tak lze označit také mezi nejvý-
znamnější duchovní osobnosti našeho národa. 
Fráňa, jak mu říkali přátelé, byl ve svém vnitřním 
vývoji ovlivněn buddhismem, a to jak aspekty 
filozofickými, tak praktickými cvičeními, jež ho 
dovedly k „plnému poznání“.

František Drtikol byl nejen fotografem světového 
významu, ale také malířem, kreslířem, desig-
nérem a grafikem, jehož dílo patří k příkladům 
českého symbolismu z počátku dvacátého stole-
tí a je i neopominutelnou součástí abstraktních 
tendencí třicátých let.

Osobnostně se v jeho povaze svářelo mnoho pro-
tikladů. Nejprve upoutal jako nejtalentovanější 
student fotografické školy v Mnichově, potom 
slavný fotograf získávající nejprestižnější oceně-
ní na výstavách po celém světě, aby se později 
stal osamělým tvůrcem, který zemřel téměř 

zapomenut. Úspěšný podnikatel, v jehož ateliéru 
ve Vodičkově ulici v centru Prahy se dávali por-
trétovat prezidenti, ministři a přední umělci, 
a současně člověk, který dvakrát zbankrotoval 
a mnohokrát zažil nouzi. Filozof, mystik, jogín 
a vizionář i místopředseda uličního výboru komu-
nistické strany. Autor prvního promyšleného 
návrhu na zřízení fotografické školy v Praze 
i neúspěšný pedagog, jehož vyučovacím meto-
dám i fotografiím se studenti po druhé světové 
válce vysmívali. To všechno byl František Drtikol.

František Drtikol se malířskou tvorbou začal 
intenzivně zabývat až několik let před svými 
padesátými narozeninami. Toto směřování, 
jež vyústilo roku 1935 v prodej jeho slavné-
ho fotografického ateliéru ve Vodičkově ulici 
a přestěhování se do vily na Spořilově, kde se již 
výhradně soustředil na duchovní praxi a malbu, 
předznamenal také osobitý vývoj jeho fotogra-
fického názoru směřujícího k tzv. fotopurismu.

Svůj malířský styl nalezl hned, a ten se od začát-
ku třicátých let až do konce let čtyřicátých, 
kdy tvořil nejintenzivněji, nikterak zásadně 
neměnil, stejně jako se neměnily jeho životní 
názory. „Tvořím, jako když pták zpívá své písně.“ 
(F. D.) Drtikol chápal své obrazy jako inkarna-
ci nebo projekci svých představ, svých vidění 
a domníval se, že mohou být i ostatním příkla-
dem na cestě, kterou on sám již vykročil.

Zatímco v jedné linii se malířsky vyjadřoval 
ve figurální, symbolistně-mystické poloze, 
v druhé linii využíval nepředmětného tvarosloví 
odvozeného z hermetické ideografie, před-
ložená práce zastupuje polohu krajinářskou, 
která, ač výrazově klasičtější, byla pro něj stejně 
významná a stejně duchovní.

„Hornatá krajina “ je sběratelsky pozoruhodná 
již samotným faktem, že je provedena pastelem 
– autor se totiž této technice věnoval intenzivně 
zejména v první polovině třicátých let. Roku 1931 
si dokonce vytvořil dokumentační fotografické 
album těchto prací, jež obsahuje 32 reprodukcí 
dnes mnohdy nedostupných děl. Ve čtyřicátých 
letech techniku pastelu opustil a rozvíjel malbu 
olejem na překližce či lepence.

V předloženém pastelu se Františku Drtikolovi 
podařilo ztvárnit krajinu v jejích měkkých křiv-
kách, jež mu vždy připomínaly tvary ženského 
těla, v živosti její hmoty, jež je výsledkem Božího 
(s)tvoření.

Fotograf světového 
významu, ale také malíř, 
kreslíř, designér a grafik
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52
BAUCH Jan (1898–1995)

Sedící akt
1941
olej, plátno
51 × 42 cm
sign. LN Jan Bauch 41, na rubu Jan Bauch 1941

290 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Reprodukováno
monografie Jan Bauch, Odeon, 1978, obr. 19
Jan Bauch monografie esej, Galerie Art Praha, 2012, 
str. 180–181, obr. 120

obraz zachycen na fotografii v archivu Jana Baucha

„Sedící akt “ je autentickým, smyslně rozkošným, nád-
herně expresivně ztvárněným a bravurně světelně 
podaným obrazem Jana Baucha, našeho význačného 
představitele meziválečné tvůrčí generace, jemuž 
se umění nestalo povoláním, ale osudem. Vyhraněná 
osobitost jeho dynamického, vášní zčeřovaného 
výtvarného projevu ho situovala do pozice nepře-
hlédnutelné individuality. Pro jeho tvůrčí povahu však 
bylo taktéž typické, že se kromě expresivní barevné 
výbušnosti a „drsnosti“ dokázal omezit na několik 
lomených tónů, jimiž vyjadřoval lásku a něhu.

Celkové ladění díla Jana Baucha, nazývaného „lyri-
kem smutku“, se po válce postupně prosvětluje. 
V průběhu padesátých let se vrací k zobrazení žen-
ských figur a k městské tematice, včetně velkých 
panoramatických pohledů na Prahu. V traktování 
obrazové plochy sílí plastická složka výrazu. Proces 
tvorby se prodlužuje na měsíce a léta barevného 
„zrání“. Na sklonku této dekády byl autor nedobro-
volně penzionován a i v následujícím období zastával 
nekompromisní postoj vůči nesvobodě v umění a ve 
společnosti. Stal se pro mladou generaci autoritou 
nejenom uměleckou, ale i morální. Byl také jediným 
národním umělcem, který v roce 1989 podepsal peti-
ci Několik vět.

Velkou inspirací Bauchova pozdního díla se stalo 
Řecko, které navštívil v roce 1957 a 1960, a téma 
artistů. Zatímco antická témata, zejména to odysse-
ovské, pro něj byla možností jak vyjádřit lidská dra-
mata, konflikty a utrpení, cyklus Akrobaté vyjadřuje 
fascinující schopnost člověka překračovat hranice 
a uskutečňovat to, co bylo dříve nemožné.

Zkoumaný obraz představuje vrcholnou ukázku 
autorova díla z nejlepšího období, z tzv. dramatické 
fáze let čtyřicátých. Ztvárněné téma ženského aktu 
patřilo v Bauchově tvorbě od počátku k nejoblí-
benějším. Pojednával ho vždy s hlubokým citovým 
zaujetím, které se zde mistrně reflektuje. Ne nepří-
padně sám autor rád připomínal slova Augusta 
Rodina, že „tělo je model formovaný náruživostí “. 
Zcela v souladu s vrcholným expresivním cítěním 
tu ztvárnil své opojení z krásy a haptické bohatosti 
charakterizující ženské tvary. Žena, tělo ženy, krása 
ženy pro něj byly „dramatickým dějem“, „závratností“, 
jež vyvolává hru intenzit, hmot a světel.

Rozechvělé tvůrčí napětí dalo vzniknout opticky 
nesmírně působivému plátnu, na němž senzuálně 
utvářený ženský akt s rukama za hlavou vystupuje 
v prudkém nasvícení ze ztemnělého pozadí. Slovy 
Jaroslava Spurného, je to příznak, že „v umělci, 
až dosud poživačně zaujatém smyslovou krásou 
světa, promlouvá mocný mravní impuls, který ho – 
byť ze zcela odlišného úhlu a při rozdílném výrazovém 
pojetí – sbližuje s Rouaultem“. Malíř tu pojímá obraz 
jako dramatické dějiště, v němž se promítá i cosi 
z vřavy válečné doby.

Roku 1942 vytvořil Jan Bauch druhou variantu 
tohoto námětu (51 × 41 cm), často reprodukovanou, 
která byla ve sbírce Dr. Ing. F. Fabingera, generál-
ního ředitele Vítkovických železáren a následně 
se dostala do významné pražské sbírky českého 
moderního umění.
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53
HUDEČEK František (1909–1990)

Bez názvu
1946
akvarel, kresba perem, karton
18 × 14 cm (výřez)
sign. PD Fr. Hudeček 46

6 500 Kč

54
HUDEČEK František (1909–1990)

Město
1944
akvarel, tužka, karton
23 × 31 cm (výřez)
sign. LD Fr. Hudeček 44

45 000 Kč
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56
LACINA Bohdan (1912–1971)

Deštivý den
1948
barevný pastel, karton
34 × 33 cm
sign. PD Lacina 48

18 000 Kč

57
KRÁL Jaroslav (1883–1942)

Žena s košíkem
1934
kombinovaná technika, karton
63 × 48 cm (výřez)
sign. PD Paris 1934 Král

18 000 Kč

55
BAUCH Jan (1898–1995)

Sedící I
1930
bronzová plastika, kamenný podstavec
v. 31 cm
sign. ze strany Jan Bauch

90 000 Kč

Reprodukováno
Jan Bauch monografie esej, Galerie Art Praha, 
2012, str. 137, č. 73
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58
MATAL Bohumír (1922–1988)

Město
1948
olej, lepenka
19 × 29,5 cm
sign. UD Matal 1948

80 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Další Matalovo tvůrčí směřování se zaměřilo ke kon-
strukci a stylizaci. Základ jeho děl ze souboru 
Cyklisté, Kytaristé ad. tvoří segmenty a sférické 
útvary, zřetelná artikulace barevných ploch a jasný 
kolorit. V následujícím období se autor překvapivě 
odklonil od předchozí hravé geometrie k tvorbě 
až informelně laděné.

Po cézuře, již si vyžádaly kromě monumentální tvor-
by pro architekturu a scénické výtvarnictví i zdra-
votní problémy, vrací se Matal koncem šedesátých 
let k paletě a štětcům a obnovuje své staronové 
téma – člověk a jeho existence ve světě spletitých 
vztahů. Jeho výtvarný názor se nadále vyvíjí bez zře-
telnějších přechodů ve velkých obrazových cyklech: 
Přítomnost člověka, Ptačí herci, Pomníky.

Východiskem se podle svědectví Jiřího Kotalíka 
stala stať Jindřicha Chalupeckého „Svět, v němž 
žijeme“, která odkrývala mytologii moderního člo-
věka jako aktuální inspirační zdroj tvorby. Jak uká-
zalo první veřejné vystoupení skupiny na výstavě 
v Topičově salonu roku 1943, umělci upnuli svůj 
zájem k městskému prostředí. Město je okouzlilo 
v banalitách i zázračnostech jeho každodennosti. 
Tvůrčí rehabilitace významu městské periférie 
a dalších profánních míst nebyla podněcována 
sociálními nebo dokumentárními zřeteli, ale snahou 
o pronikavý umělecký pohled umožňující odhalit 
poetický náboj tématu.

Bohumír Matal byl jako nejmladší člen Skupiny 42 
tím, který dokázal bravurně rozvinout společný 
program v momentě, kdy někteří z jejích příslušníků 
se již vydávali jinými cestami. Období vymezené lety 
1945–1948, po návratu z Německa až do komunistic-
kého převratu a zániku Skupiny, lze označit jako jeho 
nesmírně plodné tvůrčí období, zasvěcené jednomu 
velkému tématu, jak ho definoval Chalupeckého 
manifest – mýtu města a jeho civilní poetice.

Předložený obraz „Město“, datovaný rokem 1948, 
je krásnou syntézou celé skupinové fáze. Představa 
města jako „nové přírody“, společná všem členům 
Skupiny 42, je tu podána konstruktivní stylizací, 
která redukuje prostor do jakési hry poeticky barev-
ných ploch fasád a tmavšími tóny akcentovaných 
vertikál antén, komínů a horizontál střech. Jedná 
se o výtvarně nesmírně noblesní Matalovu práci, 
která jako by znovuoživovala básnivé vnímání města, 
s nímž přišel poetismus – barevné ladění tohoto 
díla do šedavých, hnědavých, zelenavých, modrých 
a růžových tónů noří civilistní výjev do snového 
oparu.

Obraz „Město“ je autentickým, nesmírně poetickým 
a současně bravurně konstruktivně vystavěným, 
v závěru slavného období Skupiny 42 vytvořeným 
dílem Bohumíra Matala, jedné z legend brněnského 
uměleckého života druhé poloviny dvacátého století. 
K mýtu o malíři Matalovi, který se hluboce zapsal 
do obecného kulturního povědomí, přispíval umělec 
celým svým životem – svými morálními zásadami 
a nekompromisním jednáním, odvahou být a zůstat 
svobodným, pohrdáním světskou mocí a v první řadě 
svou tvorbou, jež patří ke stěžejním v dějinách čes-
kého poválečného umění.

Radikální změna společenského a politického vývo-
je, která nastala po únoru 1948, ovlivnila i oblast kul-
tury a uměleckého života. Svaz československých 
výtvarných umělců, založený roku 1947, na sebe 
postupně převzal roli ideového garanta a všemoc-
ného arbitra umělecké práce. To znamenalo pro 
„nepřizpůsobivé“, kteří nedostatečně nadšeně při-
stupovali ve svém díle k vytváření optimistického 
obrazu budování nové, „lepší“ společnosti, vyloučení 
z veřejných výstavních aktivit a kulturního života. 
Bohumír Matal se navíc aktivně zúčastnil pokusu 
brněnských představitelů kulturní sféry o záchra-
nu moderního současného uměleckého projevu. 
Prohlášení, které vzešlo ze schůze v brněnské 
Akademické kavárně v listopadu 1948 a na kterém 
se podíleli také F. Foltýn, L. Kundera, J. Skácel, 
J. Kainar, O. Mikulášek a na dálku např. F. Hrubín, 
V. Holan a F. Halas, vyvolalo velmi negativní ode-
zvu oficiálních kruhů. Autor se tehdy uzavírá před 
vnějším světem do privatissima domova a ateliéru. 
Maluje důvěrně známý svět, který je jeho pevným 
bodem ve vesmíru – všední věci denního života (záti-
ší, květiny), portréty a autoportréty.
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59
FUNKE Jaromír (1896–1945)

Gotická vitráž se svatou rodinou
1942
originální černobílá fotografie
58 × 36,5 cm
sign. PD Funke 42 na podkladu

20 000 Kč

60
HEJNA Václav (1914–1985)

Na periferii
olej, plátno
40 × 60 cm
sign. LD V Hejna, na rubu na blindrámu V Hejna
na rubu razítko výstavy Galerie Mánes, kat. č. 209

18 000 Kč
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61
GROSS František (1909–1985)

Továrna
1949
olej, karton na sololitu
26 × 34 cm
sign. PD F. Gross 49

65 000 Kč

62
TIKAL Václav (1906–1965)

Bez názvu
1946
frotáž, kresba tužkou, papír
31 × 45,5 cm
sign. PN V. Tikal 8. 7. 46

45 000 Kč

vystaveno
Galerie Moderna 2011
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63
MAREŠOVÁ Milada (1901–1987)

Rue de Seine
1976
akvarel, tuš, karton
30 × 39,5 cm
sign. LD Milada Marešová 1976

80 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Ve dvacátých a třicátých letech vyzdobila svými 
kresbami celou řadu knih a bibliofilií (některé z nich 
přitom reflektovaly její obdiv k východnímu a orien-
tálnímu umění, zejména perské a indické miniatuře) 
a jako ilustrátorka spolupracovala s časopisy Prager 
Presse, České slovo, Lidové noviny, Pestrý týden 
a Ženský svět.

Marešová byla ve své tvorbě především „malířkou 
literárního vnímání “ – tak ji trefně nazvala historička 
umění Anna Masaryková, vnučka T. G. Masaryka. 
V motivech inspirovaných všednodenní realitou 
dokázala bravurně rozehrát příběhy soudobého 
člověka. Pohledy na lidským hemžením zaplněné 
bulváry, parky a kavárny střídaly figurální náměty 
v krajině či portréty žen a dětí. Zajímaly ji konkrétní 
lidské typy, které podávala jednou s karikaturní nad-
sázkou, jindy s hlubokým psychologickým ponorem 
či ve zvláštním melancholickém opojení. Zejména 
do podob žen, jejichž nelehké osudy v moderní spo-
lečnosti sledovala, otiskovala část svého vlastního já.

Po těžkých válečných letech, které z větší části 
strávila kvůli ilustracím v ilegálním časopise v žen-
ské káznici Waldheim, téměř na dvacet let přerušila 
svou malířskou práci a věnovala se převážně ilustro-
vání knih. Pozdní tvorba Milady Marešové se nese 
ve jménu návratu k ústřednímu tématu ruchu velko-
města.

Předložená práce, autorkou přesně lokalizovaná jako 
jedna z nejpozoruhodnějších ulic francouzské metro-
pole, Rue de Seine, je krásným ztvárněním autorčiny 
celoživotní inspirace „barevnou“ Paříží ve vyzrálém 
novověcném stylu. Ten ojedinělým způsobem recipo-
val německé vlivy tzv. Neue Sachlichkeit. Marešová 
se tu prezentuje jako geniální kreslířka, mistrnost 
jejíž ruky mnohokrát prověřila moderní ilustrace.

Paříž navštívila autorka poprvé roku 1923 – optimi-
stická, rozvolněná atmosféra francouzské metro-
pole dvacátých let ji naprosto okouzlila, takže se do 
města na Seině vrátila ve svém životě ještě několi-
krát. Dílo „Rue de Seine“ je tak přiznanou vzpomínkou 
na malířčin pobyt uskutečněný roku 1968.

Marešová tu, ve shodě se svou typickou představou 
francouzské metropole s bulváry žijícími hemžením 
různorodých sociálních typů, ztvárnila poutavý svět 
lidských mikro-příběhů, pevně zasazený do vizu-
ální reality malebné ulice v blízkosti Louvru, v níž 
kdysi bydlel hrabě D’Artagnan, Charles Baudelaire 
či George Sandová, a současně oplývající neobyčej-
nou poezií.

Divácky velmi atraktivní, kreslířsky brilantní novo-
věcné dílo s autorským názvem „Rue de Seine“ 
je nezpochybnitelnou prací Milady Marešové, pozoru-
hodné malířky, kreslířky, ilustrátorky a příležitostné 
scénografky, jedné z nejvýraznějších českých uměl-
kyň dvacátého století, autorky, jejíž tvorbu zásadně 
ovlivnil pobyt v Paříži, kde studovala u Františka 
Kupky. Metropole na Seině se svými do noci otevře-
nými kavárnami, bary a cizokrajnými tanečnicemi 
ji naprosto okouzlila a stala se jednou ze zásadních 
motivických konstant jejího celoživotního díla – 
a také tématem předložené práce.

Milada Marešová se narodila roku 1901 v Praze 
do rodiny univerzitního profesora Františka Mareše, 
fyziologa a filozofa. Od mládí projevovala výtvarný 
talent a tak nastoupila na Uměleckoprůmyslovou 
školu, do Kreslířské a malířské školy pro dámy. 
Roku 1919 ji jako jedné z prvních studentek bylo 
umožněno zapsat se na Akademii výtvarných umění, 
která právě otevřela své brány vzdělávání žen. 
Spolu s ní tam v této době začaly studovat například 
Vlasta Vostřebalová, Helena Bochořáková, Charlotte 
Schrötterová nebo Mary Durasová. Marešová navště-
vovala malířský ateliér Vojtěcha Hynaise, zásadní 
stylové a obsahové impulzy pro svou tvorbu však 
začala hledat v zahraničí. V roce 1922 podnikla stu-
dijní cestu po Německu, kde na ni silně zapůsobily 
sociálně-kritické proudy tehdejší realistické malby, 
souhrnně označované jako Nová věcnost. Následující 
rok pak strávila několik klíčových měsíců svého 
života v Paříži. Po návratu do Čech se začala naplno 
věnovat profesionální práci malířky a ilustrátorky. 
První samostatnou výstavu uspořádala již roku 
1925 v Topičově salonu v Praze. O pět let později, 
po návratu ze své další studijní cesty do Paříže, 
vystavovala dokonce v Aventinské mansardě.
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64
SAUDEK Kája (1935–2015)

Ta tři zvířata
akryl, plátno
65 × 40 cm
sign. PU Saudek IV.
přiloženo potvrzení pravosti 
od Patrika Saudka

110 000 Kč

65
MAREŠOVÁ Milada
(1901–1987)

Šeherezáda
1948
kombinovaná technika, 
akvarel, kvaš, tuš
35 × 29 cm
sign. LD Milada Marešová / 1948
LD dedikace autorkou

20 000 Kč

66
KUTÁLEK Jan (1917–1987)

Indiánská večeře
1945
glazovaná pálená hlína, 
nástěnná keramika
20,5 × 40,5 cm
sign. UD Kutálek

12 000 Kč
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67
NOWAK Willi (1886–1977)

Nahá dívka
olej, překližka
47,5 × 30,5 cm
sign. PD Vilém Nowak

38 000 Kč

68
MATOUŠ Dalibor (1925–1992)

Maškarní ples
1954
olej, překližka
65 × 85,5 cm
sign. PD monogram D. M. 54

60 000 Kč
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69
REYNEK Bohuslav (1892–1971)

Ukřižování
suchá jehla, monotyp
11 × 7 cm
sign. PD Reynek

55 000 Kč

Provenience:
původně ze sbírky Věry Jirousové, historičky umění 
a básnířky, Praha

70
REYNEK Bohuslav (1892–1971)

Zahrada
suchá jehla
8 × 5,5 cm
sign. PD Reynek

40 000 Kč

71
REYNEK Bohuslav (1892–1971)

Pavouček
1935
suchá jehla
6 × 8,5 cm
sign. PD Reynek 1935

40 000 Kč
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72
FREMUND Richard (1928–1969)

Krajina
1951
olej, plátno
49,5 × 55,5 cm
sign. PN Fremund 51, na rubu Fremund 51

85 000 Kč
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73
MUSATOV Grigorij (1889–1941)

Kytice
olej, plátno
42 × 62 cm
sign. PD Gr. Musatov
na rubu štítek výstavy

45 000 Kč

Vystaveno
Výstava Umělecké besedy v Alšově síni, 
1946, kat. č. 29

74
KOLÁŘ Jiří (1914–2002)

J' ai 22 ans / Je mi 22
1964
koláž, pastel, tuš, papír
26 × 19,5 cm
sign. PD monogram JK
na rubu popis díla a štítek Hlen Serger, 
New York s popisem díla

20 000 Kč



75
JANEČEK Ota (1919–1996)

Hlava
olej, tempera, karton
20 × 26 cm (výřez)
sign. LD Ota Janeček

18 000 Kč

76
JANEČEK Ota (1919–1996)

Embryo
1979
olej, sololit
46,5 × 57,5 cm
sign. LD Ota Janeček 1979, na rubu Ota 
Janeček 1979
na rubu název díla autorem a štítek s číslem 
soupisu díla: 2994

65 000 Kč
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77
KOMÁREK Vladimír (1928–2002)

Kabát na židli
1987
olej, plátno
90 × 130 cm
sign. UD V. Komárek 87, na rubu 
na blindrámu 1987/ V. Komárek
na rubu název díla autorem

65 000 Kč

Reprodukováno
Vladimír Komárek obrazy, Akropolis 
Praha, 1995, str. 75

78
JÍRA Josef (1929–2005)

Zimní krajina
1971
olej, plátno
40 × 50 cm
sign. LD J. Jíra 1971
na rubu popis díla autorem a razítko 
ČFVU

140 000 Kč

79
KOMÁREK Vladimír (1928–2002)

Bílý stůl
1975
olej, plátno
70 × 90 cm
sign. PD V. Komárek 75, na rubu 
Vladimír Komárek 1975
na rubu název díla autorem

45 000 Kč
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80
JÍRA Josef (1929–2005)

Zagorsk
1984
olej, koláž, plátno, sololit
110 × 100 cm
sign. PD J. Jíra 84, na rubu J. Jíra 84
UD název díla autorem, na rubu popis díla autorem a štítky výstav: Galerie umění Karlovy Vary, Divadlo 
světla, 2021 a razítko vystaveno v Oblastní galerii Liberec 2019

390 000 Kč

Vystaveno
Oblastní galerie Liberec 2019
Galerie umění Karlovy Vary, Divadlo světla, 2021
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81
JÍRA Josef (1929–2005)

Židovská svatba / Podivná maloskalská 
nevěsta
1967
olej, plátno
150 × 170 cm
sign. UD J. Jíra 67, na rubu J. Jíra 1967
na rubu popis díla autorem

500 000 Kč 

se scházela ke společným diskusím již od roku 1954. 
Skupina, mezi kterou patřila vůdčí osobnost a mluvčí 
Josef Jíra. V předmluvě v katalogu své první společ-
né výstavy v Nové síní v roce 1959 se skupina hlásila 
k odkazu naší i světové moderní malby a jako hlavní 
umělecké kritérium stanovila obsahovou i formální 
upřímnost a pravdivost.

Josef Jíra byl malířem, hluboce ukotveným 
ve svém rodném kraji, básníkem Podkrkonoší, 
který se inspiroval krajinou svého dětství. Inspirací 
mu byly četné cesty do zahraničí, ale i divadlo, film 
a literatura či hudební svět. Tvorba málokterého 
umělce se vyznačuje tak silným autobiografickým 
charakterem jako právě tvorba Josefa Jíry. Umělec 
však maluje zejména vnitřní, zvláštně potemnělou 
atmosféru této krajiny, poznamenanou severským 
duchem melancholie, smutku a křesťanských mys-
térií. Důležitou součástí krajiny jsou lidé a jejich 
osudy, ve výsledku se prolínají prvky přírody blízké 
i vzdálené. Od sedmdesátých let se do popředí malí-
řova zájmu stávají portréty svých blízkých přátel 
nebo také rodiny.

V dalších letech umělec maluje krajiny, ale i suges-
tivní portréty, dvě monumentální kompozice pro 
budovu čs. zastupitelství v Tokiu, ilustrace, návrh 
na šest malovaných oken s motivy z Erbenovy Kytice 
pro zámeckou kapli v Liberci. V 80. letech se Josef 
Jíra věnoval také tvorbě koláží, asambláží, textilií, 
dřevo-plechů a vitráží. Jeho obrazy, v nichž se často 
objevuje jako symbol otevřené oko, často vyjadřují 
úzkost a obavy o osud člověka v moderní době. 
V roce 1992 si splnil celoživotní sen – vybudoval 
v Malé Skále v Boučkově roubeném statku galerii 
výtvarného umění 20. století, kde se mu podařilo 
shromáždit sochy, obrazy a grafiku více než osmde-
sáti našich nejvýznamnějších umělců.

 Josef Jíra byl umělec čerpající z protikladů. 
Protiklady vesnice a velkoměsta, rodného kraje 
a zahraničních destinací, dramatičnosti a hluboké-
ho lyrismu, tragédie a frašky, fantazie a realismu, 
pokleslosti a morality, autobiografie a podobenství 
současného světa, osobního a všelidského, často 
zpracovával pomocí výtvarných kontrastů. Téměř 
celou jeho tvorbou prochází kontrast těžkých náno-
sů pastózní barvy a lehké kresby, v pozdějším období 
tvorby také kontrast malby, kresby, rukopisných 
textů a kolážově vkládaných materiálů.

Vedle malby se Josef Jíra věnoval grafice, zejména 
technice monotypu a suché jehly, dále vitráži, malbě 
na skle, ilustracím pro dospělé i pro děti a okrajově 
také mozaice.

Josef Jíra byl český malíř, grafik a ilustrátor. 
Vystudoval šperkařskou školu v rodném Turnově, 
odkud poté přešel na Akademii výtvarných umění 
v Praze roku 1946. Mezi jeho učitele patřil mimo jiné 
také Otakar Nejedlý a Vlastimil Rada. V roce 1957 
získal ateliér na Letné, spoluzaložil skupinu M 57 
a zúčastnil se všech jejích výstav. Skupina M 57 

„Já si myslím, že člověk 
maluje jedno své téma – 
jeden obraz po celej život. 
Moje obrazy, to je můj 
deník, mé listy důvěrné, 
které zveřejňuji a snažím 
se jim dát všelidský, 
obecný význam.“
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82
ZOUBEK Olbram (1926–2017)

Eva – Bezová duše
1991
kolorovaná kovová plastika
v. 68,5 cm
sign. zezadu na plintě raznicí O Zoubek

150 000 Kč

přiloženo potvrzení pravosti Polany 
Bregantové

83
NETÍK Miroslav (1920)

Ležící akt
1976
olej, plátno
30 × 60 cm
sign. UD M. Netík 76
na rubu štítek a autorským popisem díla

12 000 Kč
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84
PADERLÍK Arnošt (1919–1998)

Podletní zátiší
1977
olej, akryl, tempera, sololit
93,5 × 101,5 cm
sign. PD Paderlík 77
na rubu razítko ČFVU a štítek s popisem díla

130 000 Kč

Významný člen skupiny 
„Sedm v říjnu“, „SVU Mánes“ 
a „SČUG Hollar“



85
PEŠICOVÁ Jaroslava (1935–2015)

Na barokní téma
1991
olej, plátno
175 × 220 cm
sign. PD Pešicová 91.

180 000 Kč

Reprodukováno
monografie Jaroslava Pešicová – obrazy, kresba, 
grafika, tapiserie, Art Edition, Praha 2013, str. 162 
(uveden špatný rozměr)

I když pro autorčino směřování mělo zásadní význam 
studium na Akademii výtvarných umění, do jejího 
díla se nesmazatelně zapsaly již zážitky raného dět-
ství: atmosféra divadelních a loutkových předsta-
vení konaných v Obecné škole v Hořelicích (dnešní 
Rudná u Prahy), nedělní návštěvy kostela a církevní 
slavnosti. Jak umělkyně sama uvedla: „...slavné Boží 
Tělo, mně svojí barokní slavnostností okouzlilo tak, 
že jeho zlatavá atmosféra zůstává v mé paměti stále.“ 
(J. Pešicová)

Po úspěšném zakončení studií na Vyšší škole 
uměleckého průmyslu v Praze (obor ilustrace, 
prof. K. Müller) byl ateliér monumentální malby 
Vladimíra Sychry na Akademii výtvarných umění 
pro Pešicovou jasnou volbou. Mnohé od profesora 
získané poznatky se pro její další tvůrčí život staly 
nepostradatelné. Jedním z nich byl například důraz 
na „razantní“ a poutavou obrazovou kompozici, 
která diváka zaujme na první pohled a otevře mu 
cestu k odhalování skrytých významů, k objevování 
tajemství „zašifrovaného“ v bezděčných i spekulativ-
ních detailech.

Autorčina raná tvorba oscilovala mezi kubismem 
a abstrakcí. V tomto duchu také Pešicová vstoupila 
do veřejného výstavního života, a to jako členka 
„Tvůrčí skupiny Etapa “ (1961–1970).

Koncem 60. let však Pešicová přešla k surreálně 
laděným motivům interiérů „zabydlených“ figurami. 
Ty ohlásily její klíčový výtvarný projev. Hledání roz-
manitosti a krásy pohybu a gesta, budování prostoru 
a mistrný kolorismus.

Lidská postava, která se pro Jaroslavu Pešicovou 
stala součástí dějství přebohatého divadla světa, 
v němž se prostupuje minulost s přítomností, mládí 
se stářím, náhodnost se zákonitostí, grimasa s líbez-
ným úsměvem, se stala jejím ústředním námětem.

V uvedeném díle „Na barokní téma “ nacházíme autor-
čino ikonické velmi explicitní vyjádření principu „kar-
nevalizace“, o němž píše Michail Bachtin („François 
Rabelais a lidová kultura středověku a renesance“).

Autorka zde spojuje pro ni tak typické velkoformáto-
vé měřítko s opulentní krásou, majestátností a gro-
teskní nadsázkou. Slavnostnost, hra a radostnost 
jsou kvality, které autorka osobitě spojila s karneva-
lovým pojetím univerza, přesněji s proměnou každo-
dennosti v „jiný“, ozvláštněný a sváteční svět.

Uvedený obraz s názvem „Na barokní téma “ je auten-
tickým, publikovaným, typicky monumentálním 
a barevně zářivým dílem Jaroslavy Pešicové, malířky 
rozměrných kompozic, umělkyně nesmírně vitálního 
talentu, jež patří k nejvýznamnějším tvůrčím osob-
nostem druhé poloviny 20. století, zakládajícím nové 
pojetí figurálního obrazu.

Jaroslava Pešicová byla obdařena hlubokým zau-
jetím pro otázky lidského bytí, neobyčejnou inven-
cí a ojedinělou pracovitostí. Potvrzuje to rozsah 
a bohatost její tvorby, zahrnující olejomalby, kresby, 
grafiky, originálně koncipovaná malovaná zrcadla 
a v neposlední řadě tapiserie, jež znamenaly logické 
vyústění jejího monumentalizujícího cítění a schop-
nosti myšlení ve „velkých formách“.

Jaroslava Pešicová vytvořila ve svých dílech sub-
jektivní mytologii doby aranžovanou do fantaskních 
scén rafinovaně rozehraných všelidských příběhů. 
Jako výrazná tvůrčí individualita se zásadním způ-
sobem podílela na znovuvzkříšení monumentální
figurální malby.

Malířka patřící 
k nejvýznamnějším tvůrčím 
osobnostem 2. pol. 20. stol.
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86
ŠÍMA Josef (1891–1971)

Hněviví ptáci (Oiseaux en colère)
1958
kombinovaná technika, papír
47 × 80 cm
sign. PD J. Šíma, na rubu Sima
na rubu název díla autorem

480 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
Galerie LePoint Cardinal, Paris

Josef Šíma získal výtvarné vzdělání na Umělecko-
průmyslové škole (1910) a na Akademii výtvarných 
umění v Praze (1911–1914), kde byl žákem Vlaha 
Bukovace a Jana Preislera. Studoval také pozem-
ní stavitelství na brněnské technice (1913–1915). 
V roce 1920 odjel do Francie. V Hendaye na fran-
couzsko-španělském pomezí přijal zaměstnání 
kresliče kostelních oken, roku 1921 se přestěhoval 
do Paříže, kde následně vytvořil celé své umělecké 
dílo. Jako člen Devětsilu přispíval do jeho sborní-
ků. V letech 1924–1925 prošel krátkým abstraktním 
obdobím. Roku 1928 se stal jako jediný malíř zaklá-
dajícím členem skupiny Le Grand Jeu (Vysoká hra). 
V té době došel k výtvarné formulaci svého vnitřního 
světa založeného na filozofickém monismu. Hlavním 
smyslem jeho pozdního díla bylo ztvárnění duchov-
ních hodnot symbolizovaných zvláštním chvějivým 
světlem.

Josef Šíma ve své tvorbě v řadě posloupných fází 
sledoval fascinující spektákly přírodních zákonitostí 
a křížení veličin: zrození a bytí, vznik hmoty a její 
energii, duchovní zázemí jevů, vzájemnou závislost 
biosféry, klid a pohyb, trvání a proměnu. Po polovině 
padesátých let se ve své imaginaci vrátil do nepa-
mětných časů počátků přírody, do soumračných 
krajin, kam se jen s námahou prodírají ojedinělé 
paprsky světla. Lze předpokládat, že předložené 
dílo „Hněviví ptáci (Oiseaux en colère) “, v němž Josef 
Šíma geniálně ztvárnil zrod řádu z chaosu v onom 
předdějinném čase, vzniklo mezi lety 1957–1958. 
Tehdy autor věnoval tomuto tématu minimálně dva 
oleje (dříve ve sbírkách P. Gouleta, Remeš, Francie 
a M. Shapiro, USA) a několik prací na papíře (např. 
ve sbírce Ch. H. Heidsieck, Remeš, Francie).

Originální kresebná technika posuzovaného díla 
se vyznačuje chvatně črtanými čarami, jež doslova 
v tašistickém automatismu zaplňují téměř celou 
obrazovou plochu, aby jen místy skrze tuto živou 
clonu, symbolizující hejno letících ptáků, pronikly 
zásvity magicky zbarveného světla.

Dle historika umění Václava Nebeského je plná 
skutečnost světem, který zůstává otevřen. Proto 
také „na Šímových obrazech není klidu, jako na nich 
není závěru “. „Hněviví ptáci (Oiseaux en colère) “ jsou 
přesně tím typem díla, v němž autor „uvádí na jeviště“ 
určitý příběh, aniž by však poskytl divákovi sebe-
menší vyhlídku na jediné rozřešení – dílo je tu jako 
událost, iniciující více možných událostí dalších.

Posuzované dílo „Hněviví ptáci (Oiseaux en colère) “ 
je autentickou, velmi kvalitní, výrazově neobyčejně 
magickou a tajuplnou prací Josefa Šímy, autora 
mezinárodního renomé, jehož tvorba se vyznačuje 
ojedinělou poetikou imaginativního charakteru. 
Šímův výtvarný talent nepatřil jen malířské slož-
ce projevu, ale i kresbě, grafice, knižní ilustraci 
a posléze i vitráži. Jeho práce v těchto médiích 
potvrzují jednolitost umělcovy tvorby a společný cíl, 
kterým bylo básnivé nazírání světa.

Geniální ztvárnění zrodu 
„řádu z chaosu“
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87
KOTÍK Jan (1916–2002)

Bez názvu
1958
olej, plátno
130 × 162 cm
sign. UD J. Kotík 58. X

650 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Reprodukováno
monografie I. Mladičová a kol., Jan Kotík 1916–2002, 
Národní galerie v Praze 2011, soupis díla str. 327, 
obr. 586

Protože od počátku padesátých let nemohl vysta-
vovat, začal se věnovat teorii umění a publicistice. 
Přispíval do časopisů Život, Tvar (člen redakce 
v letech 1948–1963), Výtvarná práce, Výtvarná kultu-
ra a dalších.

Na přelomu padesátých a šedesátých let se vrátil 
k živé malbě, expresivní linie se více osvobozovaly, 
prolomil plochu obrazu. Trojrozměrnými malova-
nými díly vstoupil do prostoru. V cyklech Malba, 
Tabule, Plochy, Rastry, Formuláře a dalších řešil 
nejen problémy výtvarné formy, ale bezprostředně 
reagoval na dobovou situaci. Zajímal se o východní 
umění a filozofii, některé malby a kresby připomínají 
východní kaligrafii. V roce 1969 byl hostem pro-
gramu „Deutscher akademischer Austauschdienst “ 
(DAAD) v Západním Berlíně, čehož využil a do 
Československa se již nevrátil. V roce 1979 byl zba-
ven československého státního občanství. Po emi-
graci se v jeho dílech projevil nový konceptuální 
způsob uvažování. Sedmdesátá léta se vyznačovala 
experimentací a manipulací s materiálem (trhání, 
mačkání nebo řezání papírů), dávající vznik konkrét-
ním estetickým sestavám a situacím. Snažil se tak 
rozšířit své vnímaní do trojrozměrného prostoru. 
V osmdesátých letech se opět přiklonil k expresiv-
ní, gestické malbě umocněné barevnosti. V závěru 
tvorby dospěl až k maximální tvarové redukci.

Jan Kotík působil jako externí docent na západo-
německých vysokých školách. Roku 1989 se po 
Sametové revoluci vrátil zpět do vlasti, kde krátce 
působil jako docent na Akademii výtvarných umění 
v Praze (1991–1992). Zemřel roku 2002 v Berlíně.

Předložený obraz „Bez názvu “ je reprezentativním 
příkladem Kotíkova tvůrčího směřování ke gestic-
ké abstrakci koncem padesátých let, směřování, 
které jako by probíhalo zcela v souladu s krédem 
jeho otce Pravoslava, v té době také dospívajícího 
k abstrakci: „nebát se a mít odvahu k experimentu “.

Potřeba distance od doktrín socialistického realis-
mu vedla Jana Kotíka v padesátých letech k nalezení 
azylu v oblasti užitého umění. Realizace v oblasti 
porcelánu a keramiky však nechápal jako mož-
nost tvůrčího oddechu, ale naopak jako příležitost 
ke „gruntovní práci “ (L. Vachtová). Roku 1958 realizo-
val pro československý pavilon na Světové výstavě 
v Bruselu prostorovou skleněnou stěnu, která byla 
jakousi transpozicí jeho tehdejšího malířského úsilí 
do jiného materiálu. Návštěva Expo 58 pak měla 
na Kotíka motivující význam – shlédl tehdy mimo jiné 
informelní malby A. Tàpiese, E. Vedovy, A. Burriho 
či Wolse.

Formátově monumentální, skvostně gesticky 
abstraktní plátno „Bez názvu “ nezpochybnitelně 
pochází z ruky Jana Kotíka, jedné z velkých postav 
české malby druhé poloviny dvacátého století, 
která jak charakterem své tvorby, tak svou působ-
ností po roce 1969 v Německu přesáhla pouze domá-
cí kontext. Byl to snad i složitý charakter umělcovy 
osobnosti, který zapříčinil poměrně pozdní docenění 
jeho práce. Ludmila Vachtová ho charakterizovala 
jako „kontrastní typ“, člověka, který vyráběl „na klidné 
hladině výtvarného rybníka možná neúměrné vlny “, 
a to již od svých tvůrčích počátků na konci třicá-
tých let.

Jan Kotík se narodil roku 1916 v Turnově jako syn 
malíře Pravoslava Kotíka. Dětství prožil v Mladé 
Boleslavi, kam se jeho rodina přestěhovala kvůli 
otcově pedagogickému působení. Mladého Jana 
výrazně ovlivnilo prostředí otcova ateliéru. Za zlo-
mový okamžik svého života však později označil 
návštěvu malíře Vincence Beneše, který ho vzal 
na výstavu Bohumila Kubišty pořádanou jeho otcem 
k desátému výročí malířova úmrtí.

V roce 1945 se stal členem Sdružení českých uměl-
ců grafiků Hollar a o rok později Umělecké besedy. 
Od roku 1947 pracoval jako vedoucí vzorkových 
dílen a ateliérů Ústředí lidové a umělecké výroby 
(ÚLUV). Poté, co byl roku 1952 kvůli stykům se sku-
pinou surrealistů okolo Karla Teigeho vyšetřován 
tajnou policií, se veškerých vedoucích funkcí vzdal. 
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88
LACINA BOHDAN (1912–1971)

Jablko pokušení
1966
olej, plátno
100 × 82 cm
sign. nezjištěna
na rubu potvrzení pravosti díla synem autora

250 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D. 

od uměleckých center mu dovolila soustředit se na 
vlastní tvorbu a na hledání vlastních námětů a výra-
zových prostředků. Na konci třicátých let se uzavírá 
jeho období ortodoxního surrealismu.

Se zánikem Skupiny Ra ustává na jedno desetiletí 
autorova malířská tvorba. Věnuje se knižní grafice, 
realizacím pro architekturu (hotel Internacional 
v Brně) a pedagogické činnosti. Působil v Brně 
na Výzkumném ústavu pedagogickém, Vysoké škole 
architektury, Vyšší škole uměleckého průmyslu 
(Katedra výtvarné výchovy), Vyšší škole pedagogic-
ké a na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně 
(Katedra dějin umění a výtvarné výchovy).

Od konce padesátých let se opět vrací k malbě. 
Výstava v Moravské galerii v Brně v roce 1963 kon-
frontovala jeho starší a novou tvorbu. Vedle potem-
nělé barevnosti čtyřicátých let se tam objevil pro-
jasněnější kolorit nových prací, vedle staronových 
témat hudebních a krajinných motivů kytice a čet-
nější figurální náměty. Výraznou roli hrál v autorově 
tvorbě také námět krajiny, krajiny domovské – drsné 
i vlídné zároveň.

V průběhu druhé poloviny šedesátých let se pak 
objevují i další motivy – řešící problematiku matema-
ticko-fyzikální či otázku prostoru, které přecházejí 
postupně do problematiky světla, prostoru a času. 
Hořká zkušenost ze srpna 1968 ho přivádí k nadča-
sovým všelidským tématům, k symbolům piet, ikar-
ských pádů a postavám madon.

Bohdan Lacina byl za svého života oceněn něko-
lika diplomy a čestnými uznáními. V roce 1968 byl 
jmenován zasloužilým umělcem. V témže roce mu 
bylo uděleno čestné uznání Památníku písemnictví 
v Praze, dále Cena krajského nakladatelství Blok 
a Cena osvobození města Brna. Zemřel ve své rodné 
vesnici roku 1971.

Máme nyní před sebou reprezentativní Lacinův 
obraz nazvaný „Jablko pokušení “ z období šedesá-
tých let, kdy autor dle trefných slov blízkého přítele, 
historika umění Jiřího Hlušičky „dospěl k malířskému 
mistrovství “, „k vytříbenému a doslovenému dílu “. 
Své náměty, inspirované matematikou, fyzikou, 
hudbou či, jako v tomto případě, prastarými lidský-
mi příběhy a mýty, využíval vždy k hlubšímu ponoru 
do skutečnosti. „Pro mne má skutečnost rozsah 
od reality objektu až k realitě myšlení“, prohlásil, 
aby tím vyjádřil lidskou schopnost „postihnout nebo 
aspoň tušit totalitu světa “. Ve svých dílech přesně 
v tomto smyslu usiloval o syntetické zachycení kom-
plexnosti a tajuplnosti univerza.

Předložený obraz „Jablko pokušení “ je autentickým, 
špičkovým, vizuálně velmi působivým a ve svém 
motivu hluboce lyrickým dílem Bohdana Laciny, 
autora, jehož silnou inklinaci k poeticko-imagina-
tivní tvorbě potvrdila nejenom raná příslušnost 
k válečné skupině Ra, ale celé jeho dílo, včetně toho 
pozdního, jež umělcovo směřování geniálně zavr-
šilo a uzavřelo. Byla to možná i předtucha brzkého 
konce, která Lacinu tehdy dovedla k nebývalé tvůrčí 
plodnosti, jdoucí ruku v ruce s touhou vypovědět 
závěrečnými díly vše, čím překypovalo jeho nitro.

Mezi výtvarné umělce vstoupil Bohdan Lacina jako 
člen Levé fronty, seskupení levicově orientova-
ných intelektuálů, které nahradilo Svaz moderní 
kultury Devětsil. Velký význam pro jeho uměleckou 
tvorbu mělo seznámení se s Karlem Teigem v roce 
1934. Obdiv k surrealismu již za studentských let 
se stal základem Lacinova přátelství s Václavem 
Zykmundem, se kterým v té době vytvořil neroz-
lučnou dvojici. Za jejich krátkého společného 
pobytu v Rakovníku se zrodila knižní edice nazvaná 
Ra (1936). Byla to první předzvěst později vzniklé 
stejnojmenné skupiny, která oficiálně vystoupila 
na veřejnost programovým sborníkem „A zatím 
co válka “ (1946) a sérií výstav roku 1947. Lacina byl 
jejím členem od samých počátků až do jejího zániku 
v roce 1948, kdy byla její činnost z politických důvo-
dů zakázána.

Roku 1936 Lacina spolu s V. Zykmundem ilustruje 
Máchův Máj, vydaný F. J. Müllerem. V roce 1937 
se účastní výstavy v Burianově D 37. Obesílá také 
významnou výstavu Československá avantgarda 
připravenou Karlem Teige. Týž rok dokončuje studia 
architektury, do jara 1938 je však bez zaměstnání. 
Tehdy je ustanoven prozatímním profesorem kresle-
ní na reálném gymnáziu v Jevíčku na Moravě, odkud 
je v roce 1941 přeložen do Boskovic. Vzdálenost 
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89
KUBÍČEK Jan (1927–2013)

Hnědá struktura
1961–1962
kombinovaná technika, laky, plátno
65,5 × 50 cm
sign. na rubu 2× Jan Kubíček 1961–62
na rubu autorský štítek s popisem díla

80 000 Kč

91
ŠÍMA Josef (1891–1971)

Bez názvu
1960
akvarel, japonský ruční papír
32 × 25 cm
sign. PD J. Šíma 60
přiložený certifikát pravosti od Jean-Luc Mercié

190 000 Kč

Provenience
Paul Facchetti, Paris

Publikováno
Joseph Šíma Visions du monde retrouvé, Paris 2015, 
str. 72, č. 48

90
KUBÍČEK Jan (1927–2013)

Opuštěné věci / Syntaktický objekt
1963
asambláž, objekt
32,5 × 36 cm
sign. na rubu Jan Kubíček / 1963
na rubu název díla autorem

110 000 Kč
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Od roku 1963 vznikaly v Kratinově ateliéru materiá-
lové struktury, které na rozdíl od tehdy aktuálního 
informelu nevyvěraly z existencionálních dramat, 
ale vyplývaly ze zájmu o uplatnění principu řádu, 
danosti a proměny, záměru a náhody, ze zaujetí 
možnostmi zvolené metody, kterou lze svobodně 
naplňovat. Tyto rané struktury vznikaly kapáním 
barvy či vkapáváním ředidla do barevné plochy, 
nebo naopak fixováním materiálů na podkladovou 
desku. Příkladem jsou jemné reliéfy z těstovinových 
písmenek utvářejících struktury od amorfních shlu-
ků až po systémové rastry pravidelných polí či řad.

92
KRATINA Radoslav (1928–1999)

Textmapa
1966
kombinovaná technika, asambláž, písmena, 
malba, sololit
42,5 × 30,5 cm
sign. na rubu R. Kratina 66

90 000 Kč
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93
ŠÍMA Josef (1891–1971)

Krajina
1966
olej, plátno
14 × 22 cm
sign. PD J. Šíma 66

900 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
soukromá sbírka, Paříž, Francie

Obzvláště blízkými byli Šímovi básníci René Daumal 
a Roger Gilberte-Lecomte. Zvláště druhý jmenovaný 
duchovně souzněl s Šímovým dílem, když napsal: 
„Nehledám zásadně v malíři nic jiného než básníka.“

Po krátkém období geometrické abstrakce kolem 
roku 1925 proniká Šíma na počátku druhé poloviny 
dvacátých let k nejhlubším pramenům své básnické 
imaginace a jeho malba se ocitá v těsné blízkos-
ti surrealismu, i když s ním nikdy zcela nesplyne. 
Jeho celoživotním výtvarným tématem se stane 
vědomí jednoty světa, jež bude v průběhu času 
vyjadřovat různými způsoby.

V roce 1932 pomáhá organizovat protosurrealis-
tickou výstavu Poesie 1932 uskutečněnou v Praze. 
Druhou světovou válku prožije v jižní Francii, kde se 
zapojuje do odboje. Tehdy se na celé desetiletí 
umělecky odmlčí a systematicky začíná pracovat 
od padesátých let. Jeho pozdní díla se dostávají 
do blízkosti lyrické abstrakce, ale stále se vrací 
k myšlení Vysoké hry. Je v nich stále jasně citelné 
společné přesvědčení členů skupiny, že umělecké 
dílo má být nástrojem hledání niterného prožitku 
přírody. Úkolem umělce je pak uvedení se do stavu 
naprosté čistoty a prázdna, jež je předpokladem 
absolutní vnímavosti a připravenosti k zachycení 
„věčných okamžiků“.

Ne nepřípadně napsal František Šmejkal, že Josef 
Šíma vytvořil své vrcholné práce „v poslední vývo-
jové etapě“. Jsou to práce vyznačující se bravurní 
výrazovou oproštěností (jež je vlastní i pozdním 
dílům dalších výtvarných géniů – včetně Tiziana, 
Tintoretta či Rembrandta), nesmírnou výtvarnou 
noblesou a především ojedinělou duchovní hloub-
kou. Tyto kvality ve formátu „malého klenotu“ v sobě 
přímo ukázkově koncentruje předložený obraz.

Přestože si Šíma vždy uchoval vazbu na smyslovou 
zkušenost, konkrétní inspirace je tu přetavena, jako-
by „přefiltrována mnoha filtry“ do nesmírně delikátní 
formy interiorizované krajiny, v níž je hmota rozčle-
něna křehkými linkami do prostupujících se plánů, 
tu a tam obohacených temně zelenými chomáči 
vegetace, představujících ideogram země.

V této Šímově vizi jednoty univerza se jako divák 
ocitáme v neohraničeném abstraktním prostoru 
jakéhosi předdějinného času. Základní lidské členění 
prostoru na nahoře a dole, nebe a zemi, tu neplatí, 
je relativizováno záměrně nedůsledným zrcadlením 
dvou pregnantně vykreslených krajinných plánů, 
jež nad sebou, jako jakási dvě abstraktní těla, levitují 
v neurčitém, matečném prostoru.

Nabízené dílo „Krajina “ lze souhrnně charakterizovat 
jako originální, výrazově noblesní a nesmírně har-
monickou, rozkošně komorní pozdější práci Josefa 
Šímy, autora, jehož výtvarná tvorba zaujímá velice 
důležité místo v celku evropského umění dvacátého 
století. Jeho tvůrčí cesta byla vždy hluboce osobitá. 
Ač se ve své imaginativnosti blížila surrealismu, 
vycházela z jiných kořenů. Zatímco surrealismus 
zdůrazňoval individualitu a jedinečnost, Šíma čerpal 
především z toho, co je společné, z mýtů, symbolů 
a archetypů. Právě v těchto filozofických základech 
nalezl myšlenkovou bázi své celoživotní tvorby.

Tři jedničky ovlivnily život malíře, kreslíře a ilustrá-
tora Josefa Šímy. Ta první je spojena s datem jeho 
narození, s rokem 1891, druhá pak s rokem 1921, 
kdy přišel do Paříže a třetí s umělcovým úmrtím 
v roce 1971. Šíma absolvoval Akademii výtvarných 
umění v Praze u prof. Jana Preislera, od roku 1913 
studoval také na Vysokém učení technickém v Brně. 
První světovou válku prožil na bojištích. V roce 
1919 odjel do Francie, na podzim roku 1921 se usa-
dil v Paříži a prožil tam rovných padesát let svého 
života. Stává se členem Devětsilu, který mu i nadále 
zprostředkovával dění a kontakty v rodné zemi. 
Je zprvu zaujat Ozenfantovým a Le Corbusierovým 
purismem, aby se od roku 1927 plně ztotožnil s filo-
zofií skupiny Le Grand Jeu (Vysoká hra), seskupení 
především mladých francouzských básníků, které 
spoluzakládal. Vysoká hra byla zaměřena filozo-
fičtěji než okruh surrealistů kolem André Bretona. 
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94
SOUČEK Karel (1915–1982)

Lesní cesta
1972
olej, plátno
50 × 60 cm
sign. LD K. Souček 72, na rubu K. Souček
na rubu dedikace autorem

38 000 Kč

95
KLÁPŠTĚ Jaroslav (1923–1999)

Osamělý dům
1965
olej, plátno
81 × 92 cm
sign. LD Klápště 65

65 000 Kč
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96
SOUČEK Karel (1915–1982)

Noční ulice
1974
olej, plátno
90 × 73 cm
sign. PD K. Souček 74, na rubu pod dedikací K. Souček 76
na rubu dedikace autorem

65 000 Kč
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97
ŠIMOTOVÁ Adriena (1926–2014)

Hnědá krajina
1960
olej, tempera, sololit
60 × 69 cm
sign. PD Adriena Šimotová 60

400 000 Kč

Provenience
Dílo pochází ze sbírky významného historika umění 
(Praha)

Uvedeno
Adriena Šimotová, Pavel Brunclík, Národní galerie 
a Galerie Pecka, Praha, 2006, pol. 101, str. 199

Jméno Adrieny Šimotové patří k velkým pojmům čes-
kého poválečného umění.

Zde uvedený olej z roku 1960, spadá do autorčiny 
rané tvorby. Vzniká poté, co Šimotová dokončila stu-
dia na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, 
kde se rovněž seznámila se svým budoucím man-
želem, malířem Jiřím Johnem a řadou kolegů, 
s nimiž tvořili jádro umělecké skupiny UB 12 – mezi 
členy patřili, vedle Šimotové a Johna i Václav 
Bartovský, Václav Boštík, František Burant, Věra 
Janoušková, Vladimír Janoušek, Stanislav Kolíbal, 
Daisy Mrázková, Jiří Mrázek, Vlasta Prachatická, 
historik a umělecký kritik Jiří Šetlík, Alois Vitík, 
dále pak historik a umělecký kritik Jaromír Zemina, 
Alena Kučerová a Oldřich Smutný). Oficiální schválení 
skupiny UB 12 Svazem výtvarných umělců proběh-
lo právě v roce 1960. V tomto roce se uskutečnila 
i společná výstava Šimotové a Věry Janouškové 
v Síni Lidové demokracie v Praze. Autorka vystavuje 
především pastely a tempery s civilizační a městskou 
tematikou. V neposlední řadě je rok 1960 pro Adrienu 
zásadní tím, že se stala matkou. V létě se jí narodil 
syn Martin John.

De facto celé dílo Adrieny Šimotové je spjato s pomí-
jivostí lidské podstaty. Uvedená práce souzní s dobo-
vými fenomény, jako byla „nová citlivost“ a „nová 
figurace“.

Dílo je mistrným dokladem autorčina vysoce senzi-
tivního vnímání světa i jejího jedinečného výtvarného 
talentu, jenž z ní bezesporu činí jednu z největších 
českých umělkyň druhé poloviny 20. století.

Jak uvedl umělecký kritik a kurátor Jiří Valoch: 
„Netroufal bych si vzájemně srovnávat význam jednot-
livých údobí tvorby Adrieny Šimotové – každé má jiné 
akcenty a z nich vyplývající charakteristiky, ale tvoří 
zároveň celek, úhrn, reflektující autenticitu existence 
umělkyně v určitém čase a místě i stvrzující její schop-
nosti učinit právě tyto danosti obsahem svého vlastní-
ho poselství. V nejistotách mizerné doby usilovala dřív 
o jistoty a usiluje o ně i v nejistotě času postmoderní-
ho. Byli jsme zvyklí vyhledávat a akcentovat autentici-
tu, jedinečnost poselství, jeho nezaměnitelnost mezi 
ostatními. Ale také jeho naléhavost a schopnost verifi-
kovat něco podstatného pro lidské bytí.“

Emotivně informelní 
dílo na principu lyrické 
abstrakce
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98
ISTLER Josef (1919–2000)

Hlava
kombinovaná technika, olej, karton
64 × 45 cm
sign. UD Istler

38 000 Kč

99
ISTLER Josef (1919–2000)

Bez názvu – Hlava
kombinovaná technika, karton
55,5 × 41,5 cm (výřez)
sign. PD Istler

31 000 Kč

100
ISTLER Josef (1919–2000)

Bez názvu
1961
kombinovaná technika, karton
37,5 × 29 cm
sign. UD Istler 61

25 000 Kč
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101
ISTLER Josef (1919–2000)

Bez názvu
1977
kombinovaná technika, karton
50 × 34 cm
sign. PD Istler 77

20 000 Kč

102
VOHRABAL Josef (1908–1994)

Pohyb bendžem bez hmatníku – studie
1969
olej, plátno na desce
71 × 95 cm
sign. PD Vohrabal 69, na rubu J. Vohrabal / 1969
na rubu popis díla autorem

28 000 Kč
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103
JARCOVJÁK Vladimír (1924–2007)

Archa
1969
kombinovaná technika, sololit
151 × 121 cm
sign. PD Vl. Jarcovják 69, na rubu 1969 Vladimír 
Jarcovják
na rubu popis díla autorem a štítek výstavy: 
XXXV mezinárodní bienále v Benátkách 1970 
s popisem díla

90 000 Kč

104
KOTÍK Jan (1916–2002)

Předmět k otáčení se čtyřmi různými 
polohami
1970
akryl, plátno, dřevo
54 × 57 × 54 cm
sign. nezjištěna

60 000 Kč

Reprodukováno
Jan Kotík 1916–2022, Národní galerie v Praze, 2011, 
str. 362, č. 1055
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105
ZÍVR Ladislav (1909–1980)

Pupen
1969
pálená hlína, dřevěný podstavec
v. 35,5 cm
sign. dole Zívr 1969

130 000 Kč

přiloženo potvrzení pravosti 
PhDr. Jaromírem Typltem, 
PhDr. Jaromírem Zeminou 2021 
a dalšími

Reprodukováno
Typlt Jaromír – Ladislav Zívr, Kant 
Praha, 2013, str. 382, č. soupisu 381
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106
NĚMEC Rudolf (1936–2015)

Dívčí akt
1981
kombinovaná technika, karton
59,5 × 43,5 cm
sign. PD Rudolf Němec 81

22 000 Kč

107
SOUČEK Karel (1915–1982)

V kavárně
1978
olej, plátno
72,5 × 92 cm
sign. PD K. Souček 78.

70 000 Kč
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108
FOLTÝN František Karel (1937–2000)

Bez názvu
reliéf, asambláž, kov, plech, olej, nábojnice
137,5 × 137,5 cm
sign. nezjištěna

120 000 Kč
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109
BOUDNÍK Vladimír (1924–1968)

Král – dopis
1967
barevná suchá jehla, psaný text psaný perem
34,5 × 24,5 cm
sign. PD Vladimír Boudník, LN 1967

30 000 Kč

Reprodukováno
grafika v monografii Vladimír Boudník – Mezi avantgar-
dou a undergroundem, Gallery, 2004, str. 247, č. 215

110
GROSS František (1909–1985)

Divadlo
1973
olej, sololit
33,5 × 47,5 cm
sign. PD Gross 73, na rubu 1973 F. Gross
na rubu popis díla autorem

110 000 Kč
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111
FUKA Vladimír (1926–1977)

Labyrint spirály
1963
kombinovaná technika, sololit
40 × 60 cm
sign. UN Fuka 63, na rubu Vladimír Fuka 1963
na rubu název díla autorem

140 000 Kč

112
FUKA Vladimír (1926–1977)

Bez názvu
1961
kombinovaná technika, koláž, karton
36,5 × 53 cm
sign. LD Fuka 61

90 000 Kč
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113
BIELECKI Jiří (1929–2000)

Půlnoční město
1965
kombinovaná technika, plátno
99 × 99 cm
sign. PD Bielecki 65
na rubu název díla autorem a razítko Galerie 
výtvarného umění v Ostravě

160 000 Kč

Na výtvarnou scénu vstoupil Bielecki počátkem 
60. let ranými materiálovými malbami. Ty přiroze-
ně korespondovaly s dobovou vlnou strukturální 
abstrakce, pro niž se v českém prostředí ustálilo 
označení informel. Na rozdíl od existenciálně zatíže-
né malby, založené na drásání a zraňování obrazové 
plochy, typické pro umělce z okruhu pražských 
neveřejných Konfrontací, Bieleckého informel 
od počátku směřoval k řádu.

Bieleckého expresivní a zároveň sochařsky cítěné 
rané malby krystalických tvarů, prokazují umělcův 
přirozený vztah k prostorovosti, který se následně 
plně rozvine v umělcových „Gravitabilech“. 
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Tvorba Jiřího Bieleckého patří bezesporu k nejprogre-
sivnějším příkladům českého konstruktivního umění. 
Umělcův výtvarný program byl od počátku formován 
vztahem k užitému umění a nadáním pro řemeslnou 
zručnost, které se projevovaly nejen v konstruktivním 
chápání prostoru, ale i v experimentálním přístupu 
k materiálu a jeho technologickým i esteticko-vizuál-
ním vlastnostem.

Specifický přístup k prostorovosti a originální naklá-
dání s výtvarným médiem nejvýraznějí reprezentují 
Bieleckého dva tvůrčí okruhy rozvíjené v období druhé 
poloviny 60. let – tzv. Kouřovky a Gravitabily. Zatímco 
prvně jmenovaný okruh vznikl jako záznam kouřem 
na podkladové ploše, v případě Gravitabilů umělec 
vytvářel subtilní objemové formy, které vznikaly pro-
řezáváním barevných fólií (nejprve papírových, později 
kovových a plastových) a jejich následným zavěšením 
do volného prostoru.

V Gravitabilech, kam můžeme zařadit i zde uvedenou 
práci „Proudění IV “ Bielecki zhodnotil nejen dobový 
zájem o využití plastických hmot a umělých materiálů, 
ale také svůj zcela osobitý postoj k otázkám prostoru, 
pohybu, struktury a světla, tedy otázkám, které byly 
nosné nejen pro tvorbu členů Klubu konkretistů 
(k němuž se Jiří Bielecki od počátku hlásil), ale také 
pro představitele dalších evropských uměleckých 
uskupení, jako například: Groupe de Recherche d’Art 
Visuel ve Francii, ZERO v Německu a Nul v Holandsku.

114
BIELECKI Jiří (1929–2000)

Proudění IV
1967
variabil, mosaz, kov, multipl 35/35
43 × 90 × 35 cm
sign. zespodu na autorském štítku Bielecki 
v tisku, 1967
zespodu autorský štítek s popisem díla

70 000 Kč

Výrazný člen 
„Klubu konkretistů“
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115
CHLUPÁČ Miloslav (1920–2008)

Stojící
60. léta 20. stol.
bronzová plastika
87 × 28 × 15 cm
sign. nezjištěna
přiloženo potvrzení pravosti z rodiny autora

220 000 Kč

116
PETRBOK Jiří (1962)

Bez názvu
1990
kombinovaná technika, sololit
122 × 75 cm
sign. LD Petrbok 90

40 000 Kč
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117
JANOUŠEK Vladimír (1922–1986)

Krajina
1984
dřevěná plastika
v. 44,5 cm
sign. nezjištěna
zespodu potvrzení pravosti manželkou autora

280 000 Kč

Vystaveno
Objekt a plastika, Galerie Moderna, 2017
Galerie Vltavín, Vladimír Janoušek – Muzeum 
Kampa, 2020–2021

Reprodukováno
katalog výstavy Objekt a plastika, Galerie Moderna, 
2017, na obalu
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118
LAMR Aleš (1943)

Blesky, hlasy, hromobití
1988
akryl, plátno
136,5 × 101,5 cm
sign. UN A. Lamr 88, na rubu 
na blindrámu monogram A. L.
na rubu na blindrámu název díla autorem

180 000 Kč

119
MATAL Bohumír (1922–1988)

Trojice
1985
olej, plátno
55,5 × 99 cm
sign. PD Matal 85, na rubu Matal 85
na rubu název díla autorem

280 000 Kč

Vystaveno
Bohumír Matal, Dům umění města Brna, 
18. 12. 1998 – 28. 2. 1999
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120
SMETANA Jan (1918–1998)

Obraz pro radost
1983
olej, plátno
145 × 115 cm
sign. PD Jan Smetana 83, na rubu Jan Smetana / 1983, Jan Smetana
na rubu popis díla autorem

280 000 Kč

Vystaveno
Litoměřice 2006, GASK 2018
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121
PIESEN Robert (1921–1977)

Obraz
1970
kombinovaná technika, deska
83 × 65 cm
sign. na rubu Robert Piesen 1970
na rubu dedikace autorem

650 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

V padesátých letech maloval krajiny, do nichž 
projektoval své biblické představy, v menší míře 
figurální kompozice, ovlivněné picassovým (neo)
klasicismem. Svou první samostatnou výstavu 
měl v roce 1957 v Galerii mladých v Praze. Tehdy 
se také zúčastnil kolektivní výstavy skupiny Máj 57 
v Obecním domě. Postupná redukce detailu ho vedla 
k vytváření znakových krajin – znaky mají zvláštní 
plošnou stylizaci a blíží se formálně k aktuálnímu 
„stylu Brusel“, který se prosadil na světové výstavě 
(Expo 58 Brusel).

K abstraktní tvorbě Piesen dospívá v letech 
1959–1960. V roce 1961 vznikají první díla s názvem 
„Prostor inexistence“ a „Gehinnom“. Obrazy typic-
ké zvláštní strukturální technikou nanášení barev 
a hmot, inspirované židovskou tradicí, ohlašují počá-
tek dlouholeté tvorby, která se stala pro Piesenovu 
tvorbu nejcharakterističtější.

V roce 1964 se účastní legendární Výstavy D v Nové 
síni v Praze, společně s M. Medkem, J. Koblasou, 
K. Neprašem, A. Veselým a dalšími. Jeho samostat-
ná výstava, připravovaná v témže roce Středočeskou 
galerií na zámku v Nelahozevsi, již nebyla povolena. 
V lednu roku 1965 odjíždí do Curychu, aby se tam 
zúčastnil mezinárodní výstavy v Galerii Bürdecke. 
Spolu se svou družkou, malířkou Pavlou Mautnerovou 
využívá možnosti vycestovat do zahraničí a do 
Československa se již nevrátí. Žijí nejprve ve Vídni 
a posléze v Izraeli v uměleckém kibucu Ein Hod, 
nedaleko Haify. Robert Piesen umírá roku 1977 náhle 
na srdeční infarkt, několik dní před zahájením své 
výstavy v Armon Gallery v Jeruzalémě.

Posuzované dílo je výtečnou ukázkou autorovy 
strukturální abstrakce, pro niž, jak zdůraznila 
Mahulena Nešlehová, nenacházíme na tehdejší svě-
tové scéně adekvátní srovnání. Piesenovy obrazy 
z cyklů „Gehinnom“, „Prostor inexistence“ i ty, které 
záměrně nenesou konkrétní název (k nimž předlože-
ná práce patří), jsou výjimečné myšlenkou i výtvar-
ným řešením, v jehož smyslové bohatosti můžeme 
vycítit až dědictví pradávných evropských a orien-
tálních kultur.

„Obraz “, vzniklý v období autorovy izraelské emig-
race, je skvělým příkladem malířovy vysoce sofisti-
kované výtvarné práce, kdy tvárná plocha amorfní 
materie je formována litím, vrstvením a otisky. 
Postupným vrstvením a prostupováním olejových 
barev, laků a emailů, zasycháním a svrašťováním 
jednotlivých barevných vrstev vznikla nenapodobi-
telná povrchová struktura, která má až orientální 
charakter.

Předložené dílo „Obraz “ je originální, navýsost 
typickou, vrcholnou, meditativně soustředěnou 
prací Roberta Piesena, jednoho ze spoluzakladatelů 
výtvarné skupiny Máj 57, autora, který na počátku 
šedesátých let dospěl od picassovských figurálních 
motivů a symbolistních krajin k nefigurativnímu 
výrazu, v němž nesmírně osobitě reagoval na celo-
světový trend informelní malby. Zatímco český 
informel byl výrazněji expresivně laděn, Piesen 
se svým introvertním založením soustředil přede-
vším na vlastní prožitky a určujícím prvkem jeho 
tvorby se stalo vztažení se k vyššímu duchovnímu 
řádu.

Robert Piesen se narodil roku 1921 v Jindřichově 
Hradci. Jeho dětství bylo těžké, vyrůstal bez 
matky. Otec pocházel z židovské rodiny, která při-
šla do Čech údajně ze Španělska v devatenác-
tém století. V letech 1936–1940 studoval Robert 
Piesen na Škole uměleckých řemesel v Brně u prof. 
Františka Václava Süssera. Během nacistické oku-
pace se snažil uniknout deportaci do koncentrační-
ho tábora. Podařilo se mu získat falešné dokumenty 
a v roce 1942 se dostává jako totálně nasazený 
do Berlína, kde pracoval v nakladatelství Deutscher 
Verlag. Musel se ale také podílet na odklízení trosek 
po náletech. Tyto zážitky ho hluboce poznamenaly, 
nikdy však o svých válečných traumatech nemluvil.

Po válce už ve studiích nepokračoval, stal se členem 
Trnkova studia kresleného filmu a později pracoval 
jako výtvarník v nakladatelství Melantrich. Ve svém 
díle byl autodidaktem a zkušenosti získával samo-
studiem. V roce 1948 se přestěhoval do ateliéru 
ve Veletržní ulici, kde žil a tvořil až do svého odcho-
du z Čech.
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122
OVČÁČEK Eduard (1933)

Propalovaná koláž
1981
propalovaná koláž
70 × 50 cm
sign. UD E. Ovčáček 1981, 12.12. E. Ovčáček 81

55 000 Kč

123
OVČÁČEK Eduard (1933)

Křídla
1965
bronzová plastika
v. 64,5 cm
sign. nahoře monogram EO 65

190 000 Kč

Reprodukováno
katalog Eduard Ovčáček – Expozícia univerza, Tatranská galeria 
Poprad, 2019, str. 16–17 a v monografiích

124
OVČÁČEK Eduard (1933)

Přírodní motiv
1960
tisková matrice, kombinovaná technika, koláž, lak, karton 
na desce
54,5 × 42 cm
sign. na rubu Eduard Ovčáček 1960
na rubu název díla autorem

30 000 Kč

Reprodukováno
Bratislavské konfrontácie, str. 16
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125
OVČÁČEK Eduard (1933)

HOGO-FOGO
2003
digitální tisk, plátno, deska
124 × 129,5 cm
sign. na rubu Eduard Ovčáček 2003
na rubu popis díla autorem

70 000 Kč

126
OVČÁČEK Eduard (1933)

Totem
1973
polychromovaná dřevěná plastika
v. 102 cm
sign. nezjištěna

230 000 Kč

Reprodukováno
katalog Eduard Ovčáček – Expozícia univerza, 
Tatranská galeria Poprad, 2019, str. 14–15 a v mono-
grafiích
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127
ROTREKL Teodor (1923–2004)

Na ulici
tempera, akvarel, kvaš, karton
45 × 33 cm (výřez)
sign. PD Rotrekl

28 000 Kč

128
PIVOVAROV Viktor (1937)

Bez názvu
1989
kombinovaná technika, akvarel, tuš, karton
35,5 × 47,5 cm
sign. PD V. Pivovarov, LD 1989

18 000 Kč
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129
PUCHNAROVÁ Dana (1938)

Sen o civilizaci
olej, plátno
160 × 120 cm
sign. na rubu na blindrámu Puchnarová
na rubu na blindrámu název díla autorkou

90 000 Kč
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130
KUBÍČEK Jan (1927–2013)

Variamobilní princip s elementem L I.
1965–1970
akryl, plátno
70 × 70 cm
sign. nezjištěna (na rubu)

250 000 Kč

Zde uvedený akryl “Variabilní princip s elementem 
L I.” je autentickou prací stěžejní postavy českého 
konstruktivismu – Jana Kubíčka.

Dílo náleží do autorova ikonického období nastu-
pujícího v druhé polovině 60. let, poté co do 
Kubíčkových prací proniklo písmo. Jedná se o práci 
mimořádné sběratelské výjimečnosti. “Variabilní 
princip s elementem L I.” lze považovat za jeden 
z prvních příkladů Kubíčkova „hard edge”.
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Hugo Demartini – stěžejní představitel konstruktiv-
ních tendencí v českém umění 60. a 70. let.

Svět geometrické abstrakce objevuje Demartini 
již koncem 50. let, kdy vytvářel geometrické koláže 
a monochromní struktury. Od poloviny let 60. pak 
umělec redukuje svůj výběr plastických forem 
na téma koule. Jeho dřevěné objekty a reliéfy, 
v nichž jsou koule znásobovány, někdy i deformovány 
a řazeny do přísných geometrických struktur, před-
určují následující etapu, ve které Demartini začíná 
pracovat s pochromovanou materií. V lesklém stří-
břitém povrchu koulí se odráží okolní svět i jakákoliv 
pohybová změna, divák se tak stává součástí díla. 

131
DEMARTINI Hugo (1931–2010)

Kostka
kov, dřevo
30 × 33 × 12 cm
sign. uvnitř Hugo Demartini

490 000 Kč
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132
SÝKORA Zdeněk (1920–2011)

Nr. 52 / Linie nr. 52 / Linienbild Nr. 52
1988
olej, bavlněné plátno
62 × 62 cm
sign. na rubu Sýkora 88, Zdeněk Sýkora / 1988
na rubu popis díla autorem

6 900 000 Kč

Vystaveno
„Zdeněk Sýkora“, Galerie Heinz Teufel, Köln a. R. (D) 
1988
ART COLOGNE 1990, v expozici Galerie Heinz Teufel, 
Köln a. R. (D) 1990
„Zdeněk Sýkora 1964–1991“, Art Affairs, Amsterdam 
(NL) 1991
„Zdeněk Sýkora 1964–1991“ Galerie Heinz Teufel, 
Mahlberg (D), 1991

Publikováno
„Zdeněk Sýkora 1964–1991“, /kat./, str. 44, 56 
vydavatel: Art Affairs spolu s Galerie Hein Teufel, 
Amsterdam (NL), Mahlberg (D), 1991
Obraz je též zachycen v dokumentárním filmu 
„heinz teufel und die konkrete künstler seiner 
galerie“, režie Christian Asbach, producent: 
Rekordproduktion Berlin, Berlin (D) 2007

Významný představitel 
neokonstruktivismu

Uvedený obraz „Linie Nr. 52 “ je autentickým, špičko-
vým a velmi cenným dílem Zdeňka Sýkory, autora, 
který se díky svému inovativnímu přístupu dokázal 
prosadit mezi umělce světového formátu.

Historiky umění bývá Zdeněk Sýkora vnímán jako 
vůdčí představitel neokonstruktivismu a prů-
kopník v užití počítače ve výtvarné tvorbě. Svým 
dílem navázal na odkaz uměleckých osobností, 
které v první polovině 20. století rozvíjely geome-
trické a konstruktivistické tendence (F. Kupka, 
P. Mondrian, K. Malevič, umělci Bauhausu ad.). 
Své vzory nacházel Sýkora i mezi českými umělci 
jako například u A. Slavíčka, J. Preislera, B. Kubišty 
ad.

Osobité dílo Zdeňka Sýkory má svůj logický vývoj 
a je charakteristické neustálým hledáním autonom-
ního výrazu, formy a metody. Ačkoliv autor v rámci 
objektivizace tvůrčího procesu usiloval o elimino-
vání svého tvůrčího rukopisu, je i přesto specifická 
vizuální podoba jeho děl velmi dobře rozpoznatelná. 
Díla Zdeňka Sýkory, promlouvající univerzálním jazy-
kem geometrie, žijí své vlastní životy a pro diváka 
se stávají neustálým zdrojem inspirace a radosti.
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Zdeněk Sýkora byl – spolu s Vladislavem Mirvaldem a Kamilem Linhartem 
– jedním z trojhvězdí proslavených lounských výtvarníků. Narodil se na 
lounské periferii, v Husově ulici. Vystudoval tamní reálku a po maturitě 
v roce 1938 odešel do Příbrami na Vysokou školu báňskou. Když nacis-
té vysoké školy zavřeli, pracoval během války na dráze. Protože se jeho 
vášní stala malba a fotografování, vystudoval na Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy výtvarnou výchovu (studia zahájil na Vysoké škole 
architektury a pozemního stavitelství při ČVUT, odkud byl obor výtvar-
né výchovy a deskriptivní geometrie přesunut). Jeho profesory byli mj. 
Martin Salcman, Cyril Bouda a Karel Lidický. Po studiích působil na univer-
zitě jako asistent a v roce 1966 se habilitoval a byl jmenovaný docentem. 
Na katedře výtvarné výchovy působil jako pedagog až do roku 1980.

Během své umělecké dráhy prošel Zdeněk Sýkora mnohotvárným vývo-
jem. Ve druhé polovině 40. let byl zaujatý surrealismem a kubismem. 
V raných 50. letech maloval v plenéru, zejména v zákrutech Ohře poblíž 
Loun, krajiny v neoimpresionistickém duchu. Koncem této dekády 
postupně dospěl k abstraktnímu zobrazení krajiny, kdy hlavní důraz kladl 
na barevné plochy a jejich interakci. V první polovině 60. let se začal 
zabývat strukturami tvořenými skládáním a přetvářením jednoduchých 
geometrických prvků. Jejich organizací v rastrech rozdělujících plochu 
vznikaly rozmanité variace. Ty byly brzy autorem objeveny jako možný 
program. Začal proto spolupracovat s matematikem Jaroslavem Blažkem 
a jako jeden z prvních evropských umělců zapojil do postupu tvorby počí-
tač, který nemá jinou úlohu než důsledné provedení autorského záměru. 
Proces abstrahování byl překonán, Sýkora organizoval autonomní obrazo-
vé elementy ve smyslu tzv. „konkrétního umění“.

Stal se členem legendární skupiny Křižovatka. V roce 1968 vystavoval své 
obrazy na prestižní světové výstavě Documenta 4 v Kasselu. Roku 1973 
dospěl ve své tvorbě k dalšímu způsobu vyjádření. Jeho podstatou jsou 
linie, jejichž barva, síla, směr a délka jsou konstruovány s využitím princi-
pu náhodnosti. Liniovým obrazům v různých modifikacích zůstal Sýkora 
věrný do konce života. Linie a struktury byly také základem jeho archi-
tektonických realizací. V roce 1983 se Sýkora oženil s Lenkou Plochovou. 
Ta se postupně z asistentky stala spoluautorkou jeho obrazů.

Uvedené dílo „Linie Nr. 52 “ představuje krásnou a typickou autorovu práci 
ze zmíněného cyklu tzv. liniových obrazů, tvořených na základě přísné 
náhodnosti každého prvku. Do systému je začleněn i výpočet barevnos-
ti. Výchozí bod, počet sekvencí, šířka, barva a průběh linie je generován 
z náhodných čísel. Tato matematická náhodnost představuje jakousi 
paralelu nejobecnějších přírodních a kosmických procesů. Tvary se tu 
osvobodily ze závislosti na geometrickém členění a rozvíjejí se a prolínají 
s naprostou volností. Každá linie v obraze prožívá vlastní život, přičemž 
místo jejího zrození, směr jejího pohybu i délka jejího života vyrůstají 
z absolutní náhody rozvíjené na základě přísného řádu. „Pradávno, ještě 
za války, jsem u Nietzscheho četl větu: ‚Jen chaos může zrodit tančící 
hvězdu.’ A teď, na stará kolena, jsem se k tomu přiblížil svou vlastní prací “ 
(Z. Sýkora, 1991).



133
KAFKA Čestmír (1922–1988)

Prostor s třemi pravoúhelníky
1970
olej, křídový podklad, deska
48 × 55,5 cm
sign. PD monogram Č. K. 70, na rubu Čestmír 
Kafka 1970
na rubu popis díla autorem

120 000 Kč

Reprodukováno
Čestmír Kafka, Národní galerie v Praze, 1994, str. 46

formulovaných objektů. Jakási torza zmizelých 
architektur trčící v prázdném prostoru. V bílých 
obrazech naplněných éterickými konstruktivními 
prvky dává umělec znovu slovo imaginaci a snové 
představě, i když už dávno ne surrealistické.

Navzdory sílícím politickým tlakům 70. let Kafka 
ve své činnosti, a to nejen výtvarné, nepolevoval. 
Výrazně se angažoval a spolupracoval na neoficiál- 
ních výstavách i samizdatových sbornících. Roku 
1970 se účastnil i výstavy v československém pavi-
lonu v Ósace. Právě po této japonské zkušenosti, 
se do Kafkovy tvorby začal silně vepisovat grafický 
element.

Rovněž si z Japonska Kafka odnáší nové zkušenosti 
se strukturou a hmotou obrazu, které začne více 
uplatňovat na sklonku svého života v letech 80., 
kdy tvořil převážně asambláže přírodních materiálů 
jako např. trávy, kořeny nebo prach. Umělec umírá 
v Praze roku 1988.

Kafkova dovednost pro kladení otázek a hledání 
odpovědí na problémy historického času byla mimo-
řádná. V prvé řadě je důležité vědět, že Čestmír 
Kafka byl osobou nesmírně vzdělanou. Byl znalcem 
české i světové literatury, mohl citovat z Franze 
Kafky stejně jako z Karla Hynka Máchy. Poezii znal 
jako prózu, společenské vědy jako vědy přírodní. 
Studoval historii, filozofii, estetiku, umění výtvarné 
i konceptuální, Miróa i Duchampa. Vnímal kvality 
T. S. Eliota stejně jako J. Joyce nebo A. Jarryho. 
Jeho pozornosti neunikla ani hudba, zvláště v podo-
bě díla Gustava Mahlera. 

Setkání se švýcarským historikem Jacobem 
Burckhardtem, jmenovitě s jeho dílem „Die 
Weltgeschichtliche Betrachtungen“ (Úvahy o svě-
tových dějinách), Kafkovi pomohlo rozloučit 
se s obecnou představou trvalého pokroku. Rozhled 
po světové kultuře nutil umělce klást na svoji tvorbu 
maximální nárok. Když se ve světě vzedmula vlna 
abstraktního malířství, bylo třeba na ni reagovat. 
Kafka se vyrovnal se strukturální abstrakcí po svém, 
v duchu svého racionálního založení. Navzdory pro-
nikavému intelektu nebyl Kafka myslitelem, který se 
nechá unést dokonalostí pojmové práce. Byl pře-
devším výtvarníkem. Umělcem, který se vyjadřuje 
řečí výtvarné formy a který miluje její krásu. Měl 
jedinečný smysl pro výtvarnou hodnotu materiálů, 
pro jejich schopnost tlumočit nepojmenované obsa-
hy. Kafkův přínos pro české umění je především 
v důrazu na výtvarnou kvalitu a na význam, plnost 
díla. Jeho úsilí se soustředilo na výtvarný znak, 
jako reprezentanta významuplného světa.

Absolvent ateliéru Emila Filly (1949), spoluzakladatel 
revoluční umělecké skupiny Trasa a stěžejní postava 
českého abstraktního umění po druhé světové válce 
– Čestmír Kafka. 

Umělec původem z Jihlavy na Vysočině, byl ve 
své tvorbě zpočátku silně ovlivněn surrealis-
mem, nicméně po druhé světové válce odchází 
do Prahy, do malířského ateliéru Emila Filly na VŠUP. 
Zde se seznámil se svými budoucími kolegy a zásad-
ními osobnostmi výtvarného a kulturního světa. 
Byli to právě absolventi Fillova ateliéru, kteří roku 
1954 založili již zmíněnou skupinu Trasa – v níž 
svou tvorbou a aktivitami ostře vystupovali proti 
totalitním tendencím tehdejšího režimu a hlásili 
se k sounáležitosti evropského umění. Mezi členy 
a zakladatele Trasy patřili vedle Čestmíra Kafky 
i E.Kmentová, V. Preclík, Z. Šimek, K. Vaca, sestry 
Válovy a O. Zoubek. 

Zde uvedená práce „Prostor s třemi pravoúhelníky “, 
je Kafkovým autentickým, sběratelsky vytříbeným 
dílem. Plátno náleží do cyklu z počátku 70. let tzv. 
„Bílých obrazů “ neboli „Bílých krajin“, jež jsou řazeny 
k vrcholům Kafkovy tvorby. Poprvé se v Kafkově 
tvorbě objeví kolem roku 1968. Přichází po umělcově 
období strukturálních (s jistou dávkou expresivních) 
obrazů. 

Bílý povrch těchto děl se Kafkovi stal projekční plo-
chou pro sublimované vzpomínky v podobě černě 
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134
CHATRNÝ Dalibor (1925–2012)

Struktury
1967
tempera, černé plátno
108,5 × 72 cm
sign. na rubu na blindrámu D. Chatrný 67
na rubu a zespodu štítky s popisem, 
reprodukováno a popsáno v on-line kat. díla

180 000 Kč

135
ŠIMOTOVÁ Adriena (1926–2014)

Torzo
1980
serigrafie 42/125
69 × 53,5 cm
sign. PD Adriena Šimotová 80

23 000 Kč

136
SÝKORA Zdeněk (1920–2011)

Černo-bílá struktura
1971
serigrafie 71/100
77,5 × 77,5 cm
sign. na rubu Sýkora 71
vydal: Kunstverein Hannover, Galerie Ernst, SRN

50 000 Kč
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Tímto poměrně rozsáhlým cyklem se rodí Stratilův 
trvalý zájem o hru s vlastní podobou ve fotografii. 
Zhruba padesát černobílých fotografií vznika-
lo v době Stratilova pražského pobytu, pracoval 
na nich v letech 1991–1995. Fotografie vytvořil 
v tamních fotoateliérech, kde pózoval v nejrůzněj-
ších převlecích a s rekvizitami. Těmito fotografiemi 
vytvořil Václav Stratil syrové obrazy duchovního 
vytržení, fyzické askeze i kontemplace, zkoumající 
proměnlivost vlastní identity. Zároveň jsou však 
tato díla opředena Stratilovým osobitým černým 
humorem. Tyto práce vyvolávají silnou naléhavost, 
sahající od existencionální výpovědi přes nábožen-
ské reflexe.

Význam cyklu byl zhodnocen na řadě autorských 
i kolektivních výstavách, např. Mutující médium 
v Rudolfinu v roce 2011, ad.

137
STRATIL Václav (1950)

Guma – z cyklu Řeholní pacient
1992–1995
fotoperformance, originální černobílá 
fotografie
152 × 108 cm
sign. na rubu Václav Stratil / 1992–95
na rubu popis díla autorem

60 000 Kč

Zde uvedená práce „Guma “ je autentickým dílem 
nepřehlédnutelné postavy současné české umělec-
ké scény – Václava Stratila. Dílo náleží do autorova 
nejznámějšího cyklu fotoperformancí – Řeholní 
pacient.
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138
KOTÍK Jan (1916–2002)

Tabule
1965
kombinovaná technika, akryl, asambláž, plátno
83,5 × 100 cm
sign. nezjištěna
na rubu popis díla autorem a štítek s popisem

290 000 Kč

Reprodukováno
monografie Jan Kotík 1916–2002, Národní galerie 
v Praze 2011, str. 352, č. 928
Výtvarné umění 1966, č. 6–7, str. 349, katalog výsta-
vy Jan Kotík, Praha 1968, obr. 20

Vystaveno
Jan Kotík, Praha 1968, Jan Kotík, Karlovy Vary 1991, 
kat. č. 62
Jan Kotík NG Praha 1992, Berlín 1992 kat. č. 74

Zde uvedená práce „Tabule“ z roku 1965 je originál-
ním, autentickým a sběratelsky hodnotným dílem 
Jana Kotíka, význačného malíře, grafika, designe-
ra, teoretika a pedagoga, který se na vývoji české 
výtvarné kultury významně podílel již od konce 
30. let. Uměleckých směrů a výtvarných poloh, 
kterými Jan během své umělecké dráhy prošel, 
je mimořádně mnoho.

Představené dílo s názvem „Tabule“ je krásným 
příkladem Kotíkovy tvorby z umělcova důležitého 
období 60. let, kdy redefinoval „obraz“ jako tako-
vý. Tehdy začal experimentovat s nekonvenčním 
obrazovým formátem. Postupně odpoutal obraz 
od stěny a s malbou vyšel do prostoru. Sám uvedl: 
„Obraz jako obraz mne už neuspokojoval “ o svých 
dílech začal hovořil jako o „věcech“, nazýval je „mal-
bami “, „konfiguracemi “, později právě i „tabulemi“. 
Posléze se odklonil i od pravoúhlé plochy obrazu, 
sám postup komentoval slovy: „zrušil jsem obraz, 
abych zachoval malbu “.
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139
HILMAR Jiří (1937)

Bez názvu
1975
vrstvený pauzovací papír, plátno, deska
120 × 120 cm
sign. na rubu Hilmar Jiří 75.

240 000 Kč

Uvedené dílo je autentickou, originální prací Jiřího 
Hilmara – jednoho z nejvýznamnějších českých 
umělců op-artu a spoluzakladatele Klubu konkretistů 
(1967).

Představená práce náleží do Hilmarova období druhé 
poloviny 70. let, kdy se umělec odvrací od svých iko-
nických, precizně skládaných, různobarevných papí-
rových reliéfů a obohacuje svou tvorbu o nové mate-
riály i přístupy. Dílo z roku 1975, ukazuje na umělcovo 
zaujetí pauzovacím papírem. Hilmarovy minimalistic-
ky koncipované práce vrstveného, a následně naře-
závaného pergamenu jsou opět manifestací autorovy 
preciznosti. Ve své chromatice, křehkosti a čistotě 
mají tato díla až meditativní charakter.
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140
ŠIMOTOVÁ Adriena (1926–2014)

Vznikající hlava – triptych
1997
3× barevné pigmenty, čínský hedvábný papír
3 ks 48 × 31,5 cm
sign. 3× UD Adriena Šimotová 97

390 000 Kč

stalo jedinečným a nezamě-
nitelným. V souladu s dobou, 
která v celém světovém kon-
textu přinášela do sféry umění 
nové fenomény a nová témata 
v nejširším slova smyslu, i v sou-
ladu se specifickými okolnostmi 
československého prostředí 
se autorka podílela na tehdy 
aktuálním usilování. Již tehdy 
se vyčleňovala a artikulovala 
přístup a řešení daných proble-
matik zcela osobitě – například 
její aktualizování feminnosti 
a téměř programové uplatnění 
specificky ženských témat, 
zkušeností a situací bylo tehdy 
v českém prostředí skutečně 
objevné – dobově se tímto téma-
tem zabývaly, vedle Adrieny 
Šimotové i Eva Kmentová a Běla 
Kolářová.

Lze říci, že celým dílem Adrieny 
Šimotové se táhne určitý způsob 
reflexe času, který samozřejmě 
neexistuje sám o sobě, ale je 
spjat s vědomím lidského bytí, 
s tím, že si člověk plynutí času 
uvědomuje jako něco, co sice 
vtiskává do světa kolem sebe, 

Zde uvedená práce je auten-
tickým, emotivně silným dílem 
nepřehlédnutelné postavy čes-
kého uměleckého světa druhé 
poloviny 20. století – Adrieny 
Šimotové.

Cesta umělkyně byla na počátku 
nenápadná, nicméně v první 
polovině 60. let již můžeme 
vnímat její svébytné práce, 
které korespondovaly s infor-
melem, tehdy zejména v praž-
ském prostředí pociťovaném 
jako autentické umění – spjaté 
s tematizací existenciálních dra-
mat a osobních mikrodramat. 
Informel Šimotové lze vnímat 
jako lyrickou abstrakci, která se 
pro ni stala východiskem k dal-
šímu dobovému fenoménu „nové 
citlivosti“ a „nové figuraci“. 
Tehdy byly tyto termíny vnímány 
jako opozitní, jako dvě různé 
reakce na neukotvenost infor-
melu a jeho postupné estetizo-
vání.

V první polovině let 70. se dílo 
Adrieny Šimotové definitivně 

ale co mu zároveň verifikuje jeho 
vlastní determinovanost.

Právě v 90. letech se stane 
pro tvorbu Adrieny Šimotové 
naprosto zásadní práce se šab-
lonou, kdy tvoří tváře ať již kon-
krétních osob nebo tváře zcela 
obecné, v nichž hraje prim vždy 
zóna očí a úst – respektive rty. 
V prvních tvářích (tvářích kon-
krétních osob) autorka rozvíjí 
onu problematiku individuálního 
času a „toho, co mizí a co zůstá-
vá “. Přitom můžeme v tomto 
období pozorovat, jako by se 
kruh usilování Šimotové uza-
víral – cestou od reflektování 
vlastního těla k tělu cizímu, 
k reflektování míst a věcí a zase 
k tělům a prostřednictvím těl 
buď k lidem velice blízkým, 
vnebo potom k lidským tělům an 
sich, která jsou blízkými nikoli 
proto, že by jejich vizuální před-
lohy patřily do sféry autorčiny 
osobní paměti, ale pro svou 
obecnost. Může to být i uměl-
kyně sama, odvrácená od své 
dosavadní situace či zkušenosti.

Dílo souznící s dobovými
fenomény „nové celistvosti“
a „nové figurace“
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141
MÁLEK Antonín (1937–2021)

Zuflüsterer / Našeptávač
2000–2001
akryl, olej, plátno
47,5 × 33 cm
sign. LD Málek VI. 2000 – II. 2001
na rubu popis díla

80 000 Kč

142
ŠIMOTOVÁ Adriena (1926–2014)

Strážci stolu (Lžíce)
1992
grafický list 16/20
39,5 × 29,5 cm
sign. PD Adriena Šimotová 92

14 000 Kč

Na začátku 90. let je Adriena Šimotová kvůli 
zranění po delší dobu upoutána na lůžko. Ocitá 
se opět v osamění. Komunikuje především s okol-
ními věcmi, které se nyní stávají hlavními „hrdi-
ny“ jejích kreseb a objektů. Obtiskuje předměty 
do papíru a vzniklý tvar pak dokresluje. Na papíře 
tak zůstává stopa věcí i stopa prožitku a lidské 
účasti. Velmi důležité místo tehdy v autorčině 
díle zaujal například stůl, stejně tak jako příbor – 
lžíce, nůž, vidlička…. banální předměty, které se 
jí v době její izolovanosti staly až posvátně blízké.
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144
SLAVÍK Otakar (1931–2010)

Portrét Bohumila Kubišty
1996
akryl, dřevěná deska
100 × 71,5 cm
sign. na rubu Slavík Ot.

90 000 Kč

143
KNÍŽÁK Milan (1940)

Black sheep / Černá ovce
1989
akryl, asambláž, plast, plátno
140 × 210 cm
sign. na rubu M. Knížák 1989
na rubu název díla autorem

180 000 Kč

Reprodukováno
Milan Knížák – Nový ráj, Galerie Mánes, UPM 
Praha, 1996, nestr., dvoustánková reprodukce
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148
MALICH Karel (1924–2019)

Světlo
1988
barevný pastel, křídy, karton
100,5 × 72 cm
sign. na rubu K. Malich 1988
na rubu název díla autorem

220 000 Kč

145
MALICH Karel (1924–2019)

Bez názvu
1979
kombinovaná technika, ruční papír
37,5 × 52,5 cm
sign. na rubu K. Malich 1979

150 000 Kč

146
BRIKCIUS Eugen (1942)

Achilles a želva v reálném ideáu
2020
kombinovaná technika, koláž, asambláž, karton
60 × 41,5 cm
sign. PD E Brikcius 2020
dole název díla autorem

10 000 Kč

147
CHATRNÝ Dalibor (1925–2012)

Zrcadla – Paralela B
1998
akryl, zrcadlo, sololit
51 × 64 cm
sign. na rubu Dalibor Chatrný 1998
na rubu název díla autorem

140 000 Kč

reprodukováno a popsáno v online katalogu díla



EXKLUZIVNÍ VÝBĚR | 157



158 | 1. ART CONSULTING

149
KYNCL František (1934–2011)

Modrá monostruktura
1992
reliéf, akryl, ruční papír
104 × 78 cm
sign. na rubu monogram F. K. 92
na rubu autorem 16 E 1-36

60 000 Kč

150
DOKOUPIL Jiri Georg (1954)

OpokuBubbles
2018
pigmentový tisk, ruční papír 33/35
90 × 130 cm
sign. PD Dokoupil 2018
limitovaná edice edice Edition Geuer & Geuer Art 
print, Düsseldorf

95 000 Kč

151
KOBLASA Jan (1932–2017)

Tagebuch
1999–2000
kombinovaná technika, karton, sololit
60 × 60 cm
sign. na rubu monogram K 1999 2000
na rubu název díla autorem

22 000 Kč



EXKLUZIVNÍ VÝBĚR | 159

152
FOLTÝN František Karel (1937–2000)

Visuté lávky
1993
olej, plátno
135 × 97 cm
sign. PD monogram FKF 93, na rubu F. K. 
Foltýn / 1993
na rubu popis díla autorem

130 000 Kč

153
JIRKŮ Boris (1955)

Červený pokoj
1998
kombinovaná technika, sololit, autorský 
rám
84,5 × 132,5 cm
sign. PD 1998 Boris Jirků
na rubu název díla autorem

40 000 Kč
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154
NAČERADSKÝ Jiří (1939–2014)

Kudlanka žlutá
2010
olej, plátno
54,5 × 65 cm
sign. PD Načeradský 12.8. 2010, LD J. N. čtvrtek

29 000 Kč

155
NAČERADSKÝ Jiří (1939–2014)

Deštní lidé
1983–1986
akryl, plátno
131 × 145 cm
sign. PN Načeradský 83–86, na rubu 
na blindrámu Načeradský
na rubu na blindrámu popis díla autorem

190 000 Kč
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156
NAČERADSKÝ Jiří (1939–2014)

Modrý budoár
2009
olej, plátno
115 × 146 cm
sign. UD Načeradský, PD 2009
na rubu popis díla autorem

190 000 Kč

Vystaveno
výstava v Mánesu

157
NAČERADSKÝ Jiří (1939–2014)

Léto
2010
olej, plátno
130 × 150 cm
sign. PD Načeradský 2010, na rubu Načeradský 
2010
na rubu popis díla autorem

200 000 Kč

Reprodukováno
Načeradský Šedesátá léta a současnost, Proměny 
upírovy, Galerie Dolmen 2011, str. 56



162 | 1. ART CONSULTING

158
KUČERA Zdeněk (1935–2016)

Variace I.
2002
akryl, sololit
60 × 60 cm
neznačeno
na rubu popis díla autorem

30 000 Kč

Provenience
z pozůstalosti autora, přiložený certifikát

Vystaveno
Geometrie Zd. Kučery, galerie Zbrojnice IC UP, 
Olomouc, 2005
Třetí ruka, galerie Radost Havířov, 2009

160
KUČERA Zdeněk (1935–2016)

Ess pohyb
2015
akryl, plátno
80 × 80 cm
sign. na rubu monogram ZK / 2015
na rubu název díla a dedikace autorem

50 000 Kč

Provenience
z pozůstalosti autora, přiložený certifikát

Vystaveno
Im memoriam, Galerie Zet, Velká Bystřice, 2018
Zdeněk Kučera – výstava obrazů, Galerie Litera, 
Praha, 2019

159
RÓNA Jaroslav (1957)

Olověný hlásič
1997
objekt, asambláž, plech, kov, vruty, sololit
42,5 × 34 × 9,5 cm
sign. na rubu J. Róna / 1997
na rubu popis díla autorem

70 000 Kč
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161
OUHEL Ivan (1945–2021)

Krajina – diptych
2000
2× olej, plátno
2 ks 65 × 60 cm
sign. LD I. Ouhel 2000, PD monogram I. O. 2000
na rubu na blindrámu 2× název díla autorem 
a štítky s popisem

70 000 Kč

Tvorba Ivana Ouhela – rodáka z Ostravy, absolventa 
pražské AVU u prof. Karla Součka, člena Volného 
seskupení 12/15, Pozdě, ale přece (od r. 1988), 
Umělecké besedy (od r. 1992) – je neodmyslitelnou 
součástí českého umění posledních desítiletí.

Autorovy snivé krajiny na pomezí symbolismu 
a expresionismu patří – stejně jako např. díla Michala 
Ranného – k české lyrické abstrakci, vycházející 
z linie reprezentované Janem Preislerem, Josefem 
Šímou, ale i Václavem Boštíkem.

„Příroda se u Ouhela objevovala nejprve ve výrazu 
jakési obecné, ale i významové topografie v monu-
mentalitě svých tvarů a v barevně prudce se rozví-
jejících plochách. Jeho malba zkoumala vztah mezi 
tvarem a prostorem, hranici mezi tíží a eruptivní 
formotvorností země. Následně se tato Ouhelova 
malířská topografie začala proměňovat ve svébytnou 
kosmografii tvarů, v barevná pásma, ve vznikající 
jádra a krystaly, které své místo v prostoru hledají 
nebo kolem nichž v pohybovém vzmachu prostor vzni-
ká. Tento proces stále znovu se ustavujícího obrazu 
tváří v tvář skutečnosti viditelné a neviditelné přírody 
je pro Ouhela charakteristický.“ Jan Rous 
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162
KINTERA Krištof (1966)

Bez názvu
objekt, asambláž, asfalt, plast, kabely
v. 134 cm
sign. nezjištěna
přiloženo potvrzení pravosti autorem

260 000 Kč

163
KINTERA Krištof (1966)

Slon
2011
epoxid, polyuretan
v. 54 cm
sign. nezjištěna
přiloženo potvrzení pravosti autorem

60 000 Kč

164
KINTERA Krištof (1966)

Nature work like this
2020
kombinovaná technika, asambláž, deska
103 × 72,5 × 12 cm
sign. na rubu Krištof Kintera 2020
na rubu název díla autorem

80 000 Kč
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165
NIKL Petr (1960)

Anna v negativu
2003
olej, plátno
155 × 145 cm
sign. na rubu Petr Nikl 2003

90 000 Kč

Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze – 
Petr Nikl, patří ke generaci umělců, která zásadním 
způsobem formovala české porevoluční umění. Jeho 
všestranná tvorba zahrnuje nejen malbu, ale i grafi-
ku, fotografii, performance a sochařství.

Niklovy tvůrčí aktivity dalece přesahují i samotné 
hranice výtvarného umění – kdy je i hercem, zpěvá-
kem, loutkohercem a spisovatelem.

Vzpomínka na dětství hraje v umělcově vývoji domi-
nantní roli a to proto, že jeho dětství bylo výrazně 
poznamenáno tvůrčí uměleckou aktivitou rodičů 
i prarodičů – (tatínek akademický malíř, maminka 
výtvarnice, návrhářka dětských hraček, dědeček 
dřevomodelář). Tvůrčí přístup ke skutečnosti, osob-
ní svoboda a otevřenost široké škále možností ovliv-
ňuje celou Niklovu plodnou, uměleckou dráhu.

Narodil se 8. února 1960 ve Zlíně. Vystudoval umě-
leckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti 
(1976–1980) a Akademii výtvarných umění v Praze 
(1981–1987). Byl zakládajícím členem skupiny 
Tvrdohlaví (od roku 1987) a člen divadelního sdružení 
Mehedaha (od 1985). Je nositelem Ceny Jindřicha 
Chalupeckého udělované nejvýraznějším výtvar-
níkům do pětatřiceti let. Samostatně vystavuje 
od roku 1987.

Svá první díla prezentoval Nikl na studentských 
výstavách organizovaných od roku 1984 pod názvem 
Konfrontace, kde spolu s ním vystavovali např. i Jiří 
David, Stanislav Diviš, Jan Merta, Antonín Střížek, 
Tomáš Císařovský, ad.

Svou výtvarnou tvorbou se Petr Nikl často vrací, 
jak již bylo uvedeno, do světa dětství, jeho obrazy 
konfrontují nevinnost a nalezení identity ve fázi 
dospělosti. Jejich formální preciznost je zároveň 
znepokojivá a poodhaluje divákovi vnitřní svět 
autora. 

Nositel ceny Jindřicha 
Chalupeckého a zakládající 
člen skupiny „Tvrdohlaví“
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166
KOBLASA Jan (1932–2017)

Star
2000
akryl, sololit
61 × 59,5 cm
sign. na rubu monogram K 2000
na rubu název díla autorem

50 000 Kč

167
PADRTOVÁ Ludmila (1931–2016)

Slepé rameno
2013
kombinovaná technika, plátno
50 × 46 cm
sign. PD Pad 2013, na rubu na štítku 2013 / 
Padrtová
na rubu autorský štítek s názvem díla

20 000 Kč

168
RÓNA Jaroslav (1957)

Bílá stopa
1991
objekt, kombinovaná technika, deska
44 × 34 cm
sign. zespodu Róna 91, na rubu J. Róna / 91
na rubu název díla autorem

28 000 Kč
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Uvedené dílo s názvem „Krajina “ je autentickou prací 
českého výtvarníka a spoluzakladatele Volného 
seskupení 12/15: Pozdě, ale přece.

Do uměleckého světa vkročil Vladimír Novák počát-
kem 70. let, po absolvování pražské Akademii 
výtvarných umění v ateliéru monumentální malby 

169
NOVÁK Vladimír (1947)

Krajina
1999
olej, plátno
180 × 120 cm
sign. na rubu V. Novák leden 1999
na rubu popis díla autorem

90 000 Kč

prof. Arnošta Paderlíka. Jeho začátky probíhaly 
v atmosféře tvrdé normalizace. Izolovanost od okol-
ního světa řešila Novákova generace výtvarníků 
navázáním na tradici moderního českého umění, 
existencionálním figuralismem. Ústředním tématem 
se mu tedy stala figura, člověk v prostoru, vztah 
člověka k moderní společnosti, krajině a vesmíru. 
Svou originalitou uměleckého stylu téma figury dále 
rozvíjel. V průběhu 80. let již stavěl figuru do kontex-
tu s blíže nespecifikovaným, fiktivním prostorem, 
který navozoval pocit nejistoty a strachu, jenž byl 
od 80. let ještě posílen umělcovým sílícím expresiv-
ním rukopisem.

Pád komunistického režimu znamenal pro Novákovu 
tvorbu viditelné uvolnění. Ve druhé polovině 90. let, 
kam náleží i zde uvedené dílo „Krajina “ (1999), 
se nápadně osamostatňuje dramatická a dynamic-
ká lineární kresba figury, opět ve vztahu ke krajině 
nebo naznačené architektuře. 
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170
GRYGAR Milan (1926)

Bez názvu
1977
barevný pastel, karton
65,5 × 78 cm
sign. na rubu Milan Grygar 1977

90 000 Kč

171
DEMARTINI Hugo (1931–2010)

Mimo vymezené místo
koláž, fix, karton
15,5 × 15,5 cm
sign. nezjištěna

80 000 Kč

Vystaveno
Národní galerie v Praze, 2013

172
MRÁZKOVÁ Daisy (1923–2016)

Kolečko
1993
pastel, kresba tuší, karton
90,5 × 66 cm
sign. na rubu Daisy Mrázková 93
na rubu název díla

30 000 Kč



173
KUBÍČEK Jan (1927–2013)

Bez názvu I – diptych
2005
2× barevné fixy, karton
2 ks 41,5 × 42 cm
sign. 2× LD Jan Kubíček 2005– (I., II.)

80 000 Kč

174
KUBÍČEK Jan (1927–2013)

Bez názvu II – diptych
2005
2× barevné fixy, karton
2 ks 41,5 × 42 cm
sign. 1× PD Jan Kubíček 2005/I. – II.

80 000 Kč
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175
WOJNAR Jan (1944–2014)

Rytmy
2007
reliéf, akryl, sololit, autorský rám
62,5 × 62,5 cm
sign. na rubu na štítku Wojnar 2007
na rubu na štítku název díla

60 000 Kč

176
RAJLICH Tomáš (1940)

Bez názvu
2009
akryl, plátno
80 × 60 cm
sign. na rubu T. Rajlich 09
přiložen autorský certifikát 
s potvrzením pravosti

130 000 Kč



EXKLUZIVNÍ VÝBĚR | 173

177
KVÍČALA Petr (1960)

No. 12 – ze série Zig Zag Kristals
2015
akryl, plátno (barvy i lak s UV filtrem: Lascaux)
120 × 150 cm
sign. PD zestrany na plátně Petr Kvíčala, 
monogram 2015, na rubu monogram 2015
PD ze strany na plátně a na rubu název 
autorem, na rubu autorem nákres a možnosti 
otočení obrazu o 180° a tím změněné 
prostorové modelaci

190 000 Kč
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178
GLEIZES Albert (1881–1953)

Korunování Panny Marie
1926
kvaš, karton
50 × 50 cm
sign. PD A Gleizes 1926

120 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.

Provenience
ART MODERNE – ART CONTEMPORAIN, CORNETTE 
DE SAINT CYR Maison de Ventes S.A.S, Paříž, 
Francie, 7. 12. 2021, pol. 42

Uvedeno a reprodukováno
(Soupis díla) Anne Varichon (ed.), Albert Gleizes, 
Catalogue Raisonné, Paris, Somogy Editions d'Art, 
1998, sv. 1, s. 108, č. 1255
Jacqueline Loyer, Albert Gleizes and the Majesty, 
1976, s. 22, č. 30

jeho první malířská díla, inspirovaná impresionis-
mem a divizionismem, kterými brzy, navzdory tomu, 
že byl autodidakt, dosáhl úspěchu např. na výsta-
vách pařížské Société Nationale des Beaux-Arts 
(1902) a Podzimním salonu (1903, 1904).

Roku 1906 založil spolu s několika přáteli, lite-
ráty René Arcosem, Georgesem Duhamelem 
či Charlesem Vildracem a několika dalšími malíři 
uměleckou komunu pod názvem Abbaye de Créteil. 
Roku 1908, kdy toto utopické společenství pro nedo-
statek financí zaniká prochází ve své tvorbě fauvis-
tickým obdobím.

Roku 1911 vystavuje na Salonu nezávislých po boku 
Roberta Delaunaye, Fernanda Légera, Jeana 
Metzingera a Henri Le Fauconniera ve slavném 
sále 41, který prostřednictvím jejich děl poprvé 
představil kubismus širšímu publiku. O rok později 
se Gleizes připojuje ke skupině z Puteaux bratrů 
Duchampových, pojmenované „Section d’or “ (Zlatý 
řez). Téhož roku s Jeanem Metzingerem píše epo-
chální teoretické dílo „Du Cubisme“ (vyd. E. Figuière 
Éditeurs, Paříž).

Svým vizionářským malířským stylem se Albertu 
Gleizesovi podařilo vnést do kubismu nebývalou 
dynamiku. Neortodoxním přístupem, protiklad-
ným k „hermetickému“ kubismu Pabla Picassa 
a Georgese Braqua, ovlivnil mnoho svých součas-
níků, a to včetně českých autorů (zejména svým 
zastoupením na slavné 45. výstavě SVU Mánes 
v Praze „Moderní umění“, 1914, sestavené francouz-
ským básníkem a spisovatelem A. Mercereauem).

Vysokou výtvarnou osobitost Gleizesova kubis-
tického projevu brilantně dosvědčuje předložené 
„Korunování Panny Marie“. Autor zde jedinečným 
způsobem propojil zcela moderní výtvarnou opti-
ku s jedním z nejkrásnějších námětů křesťanské 
ikonografie, ztvárněným i samotným Raffaelem, 
kdy Panna Maria byla po nanebevzetí přiblížena 
k trůnu Boha Otce a Ježíše Krista a byla korunována 
za Královnu nebes.

Zajímavé je i celé pozadí vzniku této práce: 
jde o menší studii ústřední části triptychu navr-
ženého pro kostel Sainte-Blanche de Serrières 
v Ardèche. Dnes se finální ústřední část, prove-
dená olejem na plátně v úctyhodných rozměrech 
229 × 229 cm, nachází ve sbírkách Centre Georges 
Pompidou v Paříži, kam se spolu s částí „Ukřižování “ 
(213 × 175 cm), projektovanou jako jedno z postran-
ních křídel, dostala roku 1964 jako dar malířovy 
vdovy, Madame Juliette Roche-Gleizes.

Nesmírně subtilně, ve čtrnácti delikátně sladěných 
barvách provedený kubistický kvaš „Korunování 
Panny Marie“ je autentickým dílem Alberta Gleizese, 
velmi pozoruhodné osobnosti francouzské moderní 
malby první poloviny dvacátého století, autora ozna-
čovaného za „samozvaného zakladatele kubismu “. 
Gleizesovi skutečně patří primát v tom, že roku 1912 
spolu s Jeanem Metzingerem sepsal první velké teo-
retické pojednání o tomto výtvarném směru, který 
způsobil revoluci uměleckého vidění: „Du Cubisme“. 
Kromě toho se stal členem okruhu německého 
časopisu o umění a literatuře „Der Sturm“, čímž 
se jeho myšlenky dostaly do německy mluvícího pro-
středí a živnou půdu našly i na slavném Bauhausu.

Gleizes strávil čtyři roky v New Yorku, kde sehrál 
nemalou roli v propagaci moderního evropského 
umění. Roku 1931 spoluzaložil v Paříži významné 
mezinárodní hnutí nepředmětně orientovaných tvůr-
ců „Abstraction – Création“, k jehož členům patřili 
i Češi František Kupka, František Foltýn a Jiří Jelínek.

Albert Leon Gleizes se narodil 8. prosince 1881 
v Paříži jako syn textilního návrháře. Jeho strýcem 
byl portrétista Léon Comerre, držitel prestižní „Prix 
de Rome“. Mladého Alberta škola moc nezajímala, 
a proto se nejprve vyučil v dílně svého otce. Roku 
1901 nastoupil k 72. pěšímu pluku francouzské armá-
dy do Abbeville v Picardii. Do této doby také spadají 
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Italský malíř, grafik a sochař Giorgio de Chirico, ini-
ciátor tzv. metafyzické malby (pittura metafisica), 
je jedním ze světově nejproslulejších moderních 
umělců, jenž prošel překvapivým a mimořádně 
inspirativním vývojem. Mezi lety 1910–1918 vytvo-
řil ve svém metafyzickém období na sto padesát 
obrazů, jež položily základ k umělecké problema-
tice rozvinuté ve dvacátých letech surrealisty, 
kteří ho považovali za svého předchůdce. Uvádí se, 
že Chiricovo dílo „Mozek dítěte“ (1914) přimělo André 
Bretona vystoupit z autobusu, když ho viděl vysta-
vené ve výkladní skříni pařížské galerie. Totéž zažil 
o několik let později Yves Tanguy, který se po jeho 
spatření rozhodl, že se stane malířem.

V letech 1911–1915 žil Chirico v Paříži, kde vystavoval 
na Podzimním salonu i Salonu nezávislých a sezná-
mil se s tehdejší avantgardou, předně s P. Picassem 
a G. Apollinairem. Za první světové války sloužil 
v italské armádě. Roku 1916 poznal malíře Carlo 
Carru, který pod jeho vlivem přešel k metafyzické 
malbě. Roku 1919 však Chirico svůj fantaskní styl 
opouští, aby prodělal podobný vývoj jako např. 
André Derain či náš Otakar Kubín – Coubine: obrací 
se k neoklasicismu. To způsobilo rozpor se surre-
alisty, kteří tento obrat neakceptovali a do svých 
výstav zařazovali jen Chiricova metafyzická díla – 
nakonec bez autorova souhlasu.

Giorgio de Chirico, patřící k nejpozoruhodnějším 
tvůrcům dvacátého století, se sochařství začal 
věnovat poměrně pozdě ve své kariéře. Bylo to roku 
1940, ve věku dvaapadesáti let, uprostřed druhé 
světové války, kdy začal vytvářet terakotové sochy 
ztvárňující ústřední protagonisty svého umělecké-
ho repertoáru – múzy, manekýny, Ariadnu, jezdce 
na koni či archeology.

De Chiricovo sochařské krédo znělo: „Pokud 
je socha tvrdá, není to socha. Socha musí být měkká 
a teplá; jako taková bude mít nejen veškerou měkkost 
malby, ale také veškerou barvu. Krásná socha je vždy 
malířská.“

V „Múze s rozbitým sloupem (Musa con colonna spez-
zata) “ autor sochařsky zpracoval jeden ze svých 
nejslavnějších a nejtypičtějších námětů svého 
vrcholného metafyzického období. Zatímco původ-
ně označoval namalované figury složené z hlav 
moderních manekýnů a antikizujících, drapovaných 
těl jako „Znepokojující panny “, později změnil jejich 
název a ztotožnil je s postavami Múz: mytologických 
bytostí, dcer Dia a Mnemosyné, patronek všech 
(múzických) umění.

Postříbřená bronzová plastika „Múza s rozbitým 
sloupem (Musa con colonna spezzata) “ je tzv. mul-
tiplem, vytvořeným roku 1998 podle původního 
modelu Giorgia de Chirica z roku 1970 se souhlasem 
dědičky umělcových autorských práv, Isy de Chirico 
(Fondazione Giorgio e Isa de Chirico).

179
CHIRICO Giorgio de (1888–1978)

Múza s rozbitým sloupem 
(Musa con colonna spezzata)
1970
postříbřený bronzový odlitek, originální 
pouzdro 37/100
v. 30,5 cm
sign. na plintě G De Chirico, značka litce 
Fonderia fratelli Bonvicini, Verona
na plintě La Musa, přiložený certifikát pravosti
odlito posmrtně roku 1998

160 000 Kč

odborná expertiza PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
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180
MALINA Frank (1912–1981)

Cassiopeia
1961
světelný kinetický objekt
28 × 28 × 11,5 cm
sign. PD Malina, na rubu Malina Paris 9096/61
na rubu popis díla autorem, štítek s popisem 
díla a štítek výstavy Societe auxiliare des 
expositions du palais des Beaux-art, Bruxelles, 
1965

190 000 Kč

Americký raketový konstruktér s českými kořeny 
Frank J. Malina v sobě výjimečným způsobem spojil 
vědce, umělce, redaktora a humanistu. Výtvarné 
nadání projevoval Frank Malina již od mládí. Zaměřil 
se na možnost přenášet své myšlenky a představy 
inspirované světem moderní vědy do řeči obrazů 
a plastických forem.

V roce 1954 zkonstruoval Malina řadu objektů zalo-
žených na využití moiré efektu. Krátce nato vzniká 
série objektů, tzv. elektro-maleb, do nichž Malina 
zavádí skutečné světlo, které jako fixní a perma-
nentní zdroj zezadu prosvěcuje transparentní kon-
strukce z kovových sítí a drátů – zde uvedené dílo 
„Cassiopeia “ je příkladem právě jedné z ranných 
Malinových elektro-maleb.
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181
LANDI Edoardo (1937)
BIASI Alberto (1937)

Bez názvu
1964
kombinovaná technika
64 × 64 cm
sign. PD Landi 1964
na rubu štítek galerie Valmore s popisem díla

170 000 Kč

přiložena kopie potvrzení pravosti díla od Alberta 
Biasiho

Po studiích průmyslového designu na střední škole 
a získání diplomu z architektury na benátské univer-
zitě se Eduoardo Landi připojil ke skupině „Gruppo 
N “. Od roku 1961 se stává i součástí uměleckého 
hnutí Nouvelles Tendances.

Po rozpuštění „Gruppo N “ v roce 1964, založil Landi 
spolu s M. Massironim a A. Biasim „Enne 65 Group“. 
Z tohoto období pocházejí umělcova multismyslová 
a imerzní díla, jejichž interpretace se liší podle pro-
storového vztahu s divákem.
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182
ŽELIBSKÁ Jana (1941)

Amanita Muscaria
1970–1971
objekt, plast
v. 12 cm
sign. na stužce Jana Želibská 1970–71 v tisku

30 000 Kč

183
SCHIFANO Mario (1934–1998)

Compagni, Compagni
1960
olej, papír, plátno
120 × 80 cm
sign. na rubu Schifano
na rubu štítek s popisem díla

180 000 Kč

Reprodukováno
Mario Schifano, Edizioni Collina – Bologna, 1995, 
str. 17

Dílo „Compagni, Compagni“ je autentickou prací 
významného italského výtvarníka Maria Schifana. 
Umělce, který bývá mnohdy považován za vůdčího 
představitele italského pop-artu, dědice Andyho 
Warhola (ačkoli sám se k žádnému uměleckému 
směru nehlásil). Patrný je v jeho díle i vliv Jaspera 
Johnse a sice v používání čísel nebo izolovaných pís-
men abecedy. Ve způsobu malby lze nalézt i analogie 
s tvorbou Roberta Rauschenberga.

Zde uvedená práce náleží do Schifanovy vrcholné 
tvorby 60. let, kdy tvořil i své slavné série věnova-
né reklamním značkám (Coca-Cola a Esso). Mnohá 
jeho díla, takzvané „monochromy“, mají pouze jednu 
nebo dvě barvy, nanesené na balicí papír nalepe-
ný na plátno – což platí i pro zde uvedenou práci 
„Compagni, Compagni “.

Československá umělkyně Jana Želibská, původem 
z Olomouce, patří ke generaci, která se skrze umě-
leckou prezentaci vyrovnávala se společenskými, 
genderovými i politickými změnami své doby. Její 
nástup na uměleckou scénu v 60. letech znamenal 
konfrontaci se zásadními událostmi 20. století. 
Svou tvorbou se Želibská zařadila mezi důležité 
pop-artové umělce fungující mimo známý anglo-
-americký proud výstavou s názvem The World Goes 
Pop, kterou v roce 2015 uspořádala Tate Modern.
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184
MORELLET François (1926–2016)

Černo-bílá kompozice
1958–1975
serigrafie 27/90
68,5 × 68,5 cm
sign. PD Morellet 1958/75

35 000 Kč

185
MORELLET François (1926–2016)

Red and blue
barevná serigrafie
68,5 × 68,5 cm
sign. PD Morellet

35 000 Kč
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MORELLET François (1926–2016)

Bez názvu
barevná serigrafie, deska 75/75
72,5 × 72,5 cm
sign. na rubu na štítku Morellet

30 000 Kč

Dílo francouzského výtvarníka Françoise Morelleta 
předznamenalo minimalismus a konceptualismus, 
stejně jako vývoj geometrického abstraktního 
umění.

Morellet byl jedním ze zakládajících členů skupiny 
GRAV (Groupe de Recherche d’Art Visuel) – spo-
lečenství umělců, kteří svým vědeckým a experi-
mentálním přístupem zkoumali možnosti vizuálního 
umění. Jak Morellet sám uvedl: „Byli jsme nadšeni 
moderními materiály, které dosud nebyly ‚znečištěny‘ 
tradičním uměním. Obzvláště se nám líbilo všechno, 
co by mohlo vytvářet pohyb nebo světlo.“
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187
BIASI Alberto (1937)

Fluido / op-din
1965/1998
opticko-kinetický objekt, akryl, textilní pásky
100 × 100 × 4 cm
sign. na rubu Alberto Biasi 1965/1998, 
2× autorské razítko
na rubu popis díla autorem, u autorského 
razítka na rubu reg. č. Co. 167

380 000 Kč

Reprodukováno
katalog Alberto Biasi, Verso l'Arte Edizioni, Roma, 
2013, str. 51

Dílo s názvem „Fluido“ je autentickou, originální 
prací Alberta Biasiho – italského výtvarníka mnohdy 
řazeného do kinetismu, nicméně Biasi sám nehovoří 
o svém díle jako o kinetickém, ale opticko-dynamic-
kém. Autor tak pojmenoval i svůj rozsáhlý cyklus 
tvorby: „Rilievi ottico-dinamici “ (neboli Opticko-
dynamické reliéfy) – kam spadá i zde uvedené dílo 
z let 1965/1998. Biasi zde pomocí lamel rytmicky 
překrývajcích tvary na desce, vytváří struktury, 
které se při pohybu pozorovatele dynamicky pro-
měňují a odkrývají tak pozoruhodné vizuální efekty. 
Kromě cyklu „Rilievi ottico-dinamici “ pracovali Biasi 
i na tzv. „Trame“, „Politipi “, „Assemblaggi “, přičemž 
žádný z cyklů není pro autora striktně časově ohra-
ničen.

Jako na inspirační zdroje pro svou práci se Alberto 
Biasi odkazuje na pozorování přírodních jevů. 
Zdůrazňuje přitom svou fascinaci vlnící se vodní hla-
dinou při dešti a plameny ohně.

V souvislosti s osobou Alberta Biasiho je nutné 
zmínit i Gruppo N (1959–1964), volné uskupení deví-
ti umělců – převážně studentů benátské fakulty 
architektury. V roce 1960 byla skupina zúžena 
pouze na pět členů (Alberto Biasi, Ennio Chiggio, 
Toni Costa, Edoardo Landi a Manfredu Massironi). 
Ve svém manifestu se členové Gruppo N prohlásili 
za tzv. „disegnaotri speriemntali “ (experimentální 
konstruktéry, návrháře, kreslíře). Cílem bylo osvo-
bodit se od tradiční umělecké praxe a vytvořit nový 
umělecký jazyk, který kombinoval malbu, sochař-
ství, architekturu a průmyslový design. Umělecké 
formy jednotlivých členů, byly výsledkem skupino-
vého úsilí.

Gruppo N se zúčastnila mnoha důležitých výstav. 
Z těch nejznámějších lze jmenovat benátské bienále 
z roku 1964 a legendární Responsive Eye v MoMA 
(NY, 1965). Na obou výstavách bylo zastoupeno 
i Biasiho dílo.
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188
CHIGGIO Ennio (1938–2020)

Interferenza lineare 14.5
1969
opticko-kinetický objekt, tisk na plexiskle 1/1
40 × 40 × 10 cm
sign. na rubu na štítku Chiggio
na rubu dva štítky s popisem díla, přiložena 
kopie potvrzení pravosti díla autorem

300 000 Kč

Reprodukováno
Dinamica economica, Viaggio nell'arte, str. 14

Neapolský umělec Ennio Lodovico Chiggio se spolu 
s A. Biasim, T. Costou, E. Landim a M. Massironim 
řadí mezi spoluzakladatele důležitého umělecké-
ho hnutí 20. století – „Gruppo N “. V rámci skupiny 
se Chiggio zabýval opticko-kinetickými světelný-
mi strukturami. Později, v roce 1965, založil spolu 
s Teresou Rampazzi a Serenellou Marega experi-
mentální fonologickou skupinu „Nuove Proposte 
Sonore“ (NPS) pro produkci zvukových objektů 
s elektronickou a syntetickou hudbou.
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189
STEIN Joël (1926–2012)

Moirages métal
1961
asambláž, kov, dřevěná deska 1/1
50 × 50 × 5,5 cm
sign. na rubu na štítku J Stein
na rubu štítek galerie Valmore s popisem díla, 
v soupisu díla autora č. 09861 M

200 000 Kč

Reprodukováno
monografie-katalog Joël Stein, 
retrospettiva 2010–2011, str. 64–65
Arte interattiva, Valmore studio d'arte, 2017, 
str. 40–41
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190
PIRRUCCIO Vincent (1946–2014)

Bez názvu
1975
kovový reliéf, deska
60 × 60 × 4,5 cm
sign. na rubu Vincent Pirruccio Milano 75
na rubu popis díla autorem

35 000 Kč

Zde uvedená práce z první poloviny 70. let je dílem 
australsko-italského umělce Vincenta Pirruccia. 
Sochaře, který se od roku 1965 intenzivně zabýval 
tématem stability a lability. Jeho základním vyjad-
řovacím prostředkem se staly koule, kruh a krychle. 
V těchto formách se sám autor cítil bezpečně, v jis-
tém slova smyslu se s těmito formami identifikoval. 
Pirruccio vystavoval v prestižních uměleckých gale-
riích, zejména v Miláně, kde strávil i většinu svého 
života. Jeho díla jsou trvale vystavena na veřej-
ných kulturně významných místech – například 
v Taormině, Syrakúsách, Notu, Palazzolo Acreide, 
Varese.
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DEMARCO Hugo (1932–1995)

Tension pour couleur / Napětí barev
1974
akryl, plátno
40 × 40
sign. na rubu Paris 1974 Demarco
na rubu popis díla autorem 

80 000 Kč

Akryl s názvem „Napětí barev “ z roku 1974 je auten-
tickým, velmi zdařilým dílem argentinského výtvar-
níka Huga Demarca. Představitele světového op-
-artu a kinetismu, člena stěžejního uměleckého 
hnutí 20. století Centre de Recherche d'Art Visuel 
(GRAV).

Již záhy po umělcově odchodu z rodného Buenos 
Aires do Paříže (1959) zkoumá jeho práce povahu 
světla a pohybu prostřednictvím přísného studia 
barev a geometrických vzorů. Právě v Paříži vznikají 
Demarcovy první kinetické obrazy, v nichž umělec 
dosáhl jedinečných optických vibrací díky důmyslné-
mu překrývání doplňkových barev.
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192
AUBERTIN Bernard (1934–2015)

Tableau Clous
1969
objekt, dřevo, hřebíky, barva
50 × 50 cm
sign. na rubu Bernard Aubertin 1969

120 000 Kč

přiložený certifikát pravosti s číslem soupisu

Pro tvorbu francouzského umělce Bernarda 
Aubertina, člena revoluční skupiny ZERO, jsou snad 
nejtypičtější monochromatické červené obrazy, 
které autor tvořil po roce 1957.

Z počátku své umělecké kariéry se Aubertin věno- 
val dekorativnímu umění, a to až do setkání s Yves 
Kleinem roku 1957. Klein coby zakladatel monochro-
matu Aubertina nadchl k tvorbě abstraktní.

První Aubertinovy monochromy vznikly již roku 
1958. Červená barva se pro něj, podobně jako modrá 
pro Kleina, stala hlavním aspektem celé jeho tvor-
by. Autor se snažil prostřednictvím monochromu 
odhalit, jak sám říkal: „obrazovou esenci a psychic-
kou hodnotu obrazu “. V červené barvě existuje jistá 
dichotomie. Na jedné straně vyvolává násilí, je bar-
vou krve a ohně, a na straně druhé ztělesňuje neko-
nečnou čistotu.

Práce Bernarda Aubertina lze rozdělit do růz- 
ných kategorií, nejzásadnějšími však jsou dvě: 
„Monochromatické obrazové struktury “, které autor 
tvořil od konce 50. let a dále „Interaktivní práce“, 
kdy Aubertin coby performer zapaloval před zraky 
diváků svá díla a posléze vystavoval jejich ohořelé 
zbytky. Zde můžeme vidět jistou paralelu s prací 
Otto Pieneho, jednoho ze zakladatelů ZERO. Oheň 
stejně jako červená barva se staly pro tvorbu 
Bernarda Aubertina rozpoznávacími znaky. 

Dalším typickým prvkem umělcovy tvorby jsou hře-
bíky. Což může ukazovat na vliv a vzájemnou inspira-
ci Aubertina a jeho staršího kolegy ze skupiny ZERO, 
Günthera Ueckera.

Zde uvedený objekt z roku 1969 je autentickým 
dílem z Aubertinova ikonického cyklu „Tabeau 
Clous “. Jedná se o mimořádně ranou práci z období, 
kdy autor teprve začal vnímat prvek hřebíku a červe-
né barvy, jako emblematickou součást své tvorby. 
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193
BIASI Alberto (1937)

Dinamica triangolare
1971
optický objekt, akryl, PVC pásky
37 × 42 × 3 cm
sign. na rubu Alberto Biasi 1971, 3× autorské 
razítko
na rubu u autorského razítka reg. č. T. 458

310 000 Kč

Reprodukováno
Alberto Biasi, Dada 54 Biennale di Venezia
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194
PERILLI Achille (1927)

I segnali dell alba
2016
akryl, plátno
100 × 100 cm
sign. UD Perilli 2016
na rubu popis díla autorem

140 000 Kč
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195
STEIN Joël (1926–2012)

Bez názvu
1972
akryl, plátno
130 × 80,5 cm
sign. na rubu Joël Stein
potvrzení pravosti vydané Galleria Valmore 
Studio d’Arte, Vicenza pod č. 08468 AT

600 000 Kč

Provenience
Peter Stuyvesant Collection, Zevenaar – zakoupeno 
v roce 1972
Galleria Valmore Studio d’Arte, Vicenza
soukromá sbírka, Roma

Významná osobnost na výtvarném poli, Joël Stein, 
začínal svou uměleckou dráhu studiem na pařížské 
École des Beaux-Arts a poté v ateliéru Fernanda 
Légera, kde vstřebával jeho kubistický sociál-
ní humanismus. Již v roce 1956 začal vytvářet 
své první geometrické abstraktní obrazy a tisky, 
kde formy odpovídaly matematické struktuře, 
což byl jasný zlom, který odstartoval jeho následnou 
kariéru.

V roce 1960 byl Stein jedním ze spoluzakladatelů 
kolektivu Centre de Recherche d’Art Visuel. Kolektiv 
se skládal z 11 opto-kinetických umělců, kteří navá- 
zali na ideu Victora Vasarelyho, že myšlenka indivi- 
duální umělecké identity je již zastaralá a je zapotře- 
bí ji překonat. Mezi zakládajícími členy skupiny byli 
roku 1960 umělci: Hector García Miranda, Horacio 
García Rossi, Hugo Demarco, Julio Le Parc, Vera 
Molnár, François Molnár, François Morellet, Sergio 
Moyano, Servanes (Simone Revoil), Joël Stein, 
Francisco Sobrino a Yvaral (Jean-Pierre Vasarely).

V létě 1960 si mladí umělci pronajali malou garáž 
v pařížské čtvrti Marais, která jim poskytla společný 
prostor pro setkávání a výstavy. Centrum bylo v čer-
venci 1961 přejmenováno na Groupe de Recherche 
d’Art Visuel (GRAV). Od té doby byli členy skupiny: 
Joël Stein, García Rossi, Le Parc, Morellet, Sobrino 
a Yvaral. Skupina se rozpadla v listopadu 1968. 
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196
YVARAL – VASARELY Jean-Pierre
(1934–2002)

Structure accélérée B
1969
koláž, serigrafie, karton, deska, vinylová nit, 
multipl
54 × 50,5 × 12 cm
sign. na rubu 1969 / Yvaral
na rubu popis díla autorem

220 000 Kč

Vystaveno
Yvaral – multiples, Parigi, Galerie Denis René Rive 
Gauche, 1969, repr. v katalogu

Reprodukováno
GRAV – Groupe de recherche d’art visuel, katalog 
retrospektivní výstavy Lago di Como, 1975, Electa 
Aditrice, Milano, 1975, str. 126, č. 390

Jean-Pierre Vasarely „Yvaral“ se narodil v Paříži 
v roce 1934 jako syn vysoce uznávaného opto- 
kinetického umělce Victora Vasarelyho. Přestože 
Yvaralovo příjmení bylo Vasarely, během svého živo-
ta se stal známým jako Jean-Pierre Yvaral. Spolu 
se svým otcem se zařadil mezi hlavní představitele 
op-artu a kinetického umění.

Mezi lety 1950 až 1953 studoval grafiku a rekla-
mu na École des Arts Appliqués (Škole užitého 
umění) v Paříži, kde také poprvé začal, v souladu 
s Bauhausem, tvorbou J. Alberse, M. Billa a samo-
zřejmě svého otce, rychle tvořit v duchu konstruk-
tivní geometrické abstrakce.

V roce 1960 založil spolu s J. Le Parcem, 
Fr. Morelletem, Fr. Sobrinem, H. G. Rossim 
a J. Steinem – slavnou „Groupe de Recherche d'Art 
Visual “ (GRAV), v níž členové usilovali o koherentní 
vývoj abstraktního vizuálního jazyka složeného 
z jednoduchých geometrických prvků. Skupina byla 
aktivní až do roku 1968.

Svou první samostatnou výstavu uspořádal Yvaral 
v Howard Wise Gallery v New Yorku v roce 1966. 
Do konce 60. let vytvořil mnoho obrazů a sítotisků 
s intenzivními barevnými interakcemi a geome-
trickými kompozicemi. Jeho práce se zaměřila 
na vytváření optických efektů, které naznačovaly 
pohyb, projekci a recesi (žert). Jeho cílem bylo 
vytvořit vizuální jazyk založený na jednoduchých 
kodifikovatelných a naprogramovaných prvcích.

V roce 1975 zavádí Yvaral pojem „Numerical Art “ 
k popisu uměleckého díla složeného (nebo naprogra-
movaného) podle numerických pravidel a algoritmů. 
Od té chvíle používal zpravidla počítače k digitální-
mu zpracování obrazu.
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Se jménem Edoardo Landi se pevně pojí slavné ital-
ské umělecké hnutí Gruppo N – společenství, které 
se zrodilo z popela Gruppo Ennea („devět“) – sdružení 
umělců založeného v roce 1959 a složeného z devíti 
členů, z velké části studentů fakulty architektury 
v Benátkách. V roce 1960 byla skupina zreduková-
na na pět členů (Alberto Biasi, Ennio Chiggio, Toni 
Costa, Edoardo Landi, Manfredo Massironi) a přijala 
svůj konečný název Gruppo N.

Členové skupiny se považovali za „experimentální 
designéry“ a jejich tvorba ukazovala na potřebu 
kolektivního výzkumu. Podobně jako Gruppo MID 
pracovali členové na dílech mnohdy kolektivně. 
Byli pevně přesvědčeni, že tachismus a veškerý 
expresionismus jsou zbytečnými přežitky. Vědecky 
zkoumali svět vnímání a svůj výzkum opírali 
o Tvarovou psychologii tzv. Gestaltismus.

197
LANDI Edoardo (1937)

Riflessione sferica
1964–1969
opticko-kinetický objekt, chromované 
polokoule, dřevo
75× 75 × 8 cm
sign. na rubu Edoardo Landi 1964–69

290 000 Kč

Vystaveno
Biennale San Marino 1965

Reprodukováno
Percezione e Illusione, Arte programmata e cineti-
ca Italiana, Museo de Arte Contemporáneo Buenos 
Aires, str. 109
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Italský umělec Franco Costalonga je řazen mezi stě-
žejní představitele světového opto-kinetismu.

Za svou tvůrčí dráhu obsáhl vícero výtvarných proje-
vů. Jednoznačně jej však pohltila hra světla, pohybu 
a odrazu. Největší boom Costalongovy umělecké 
kariéry je možné sledovat od 70. let, kdy vytvořil 
svůj ikonický cyklus tzv: „Oggetti Cromocinetici “ 
(Chromaticko-kinetické objekty), kam náleží i zde 
uvedené dílo. V Costalongových sférických zrca-
dlových pracích ze série „Oggetti Cromocinetici “ 
je to právě pozorovatel, který na základě interakce 
s dílem vytváří jeho variace hloubky, barvy a tvaru 
v jednotlivých polokoulích. Dílo se tak nekonečně 
transformuje. Tvorba Franca Costalongy se stala 
součástí důležitých výstav, například: Quadrienale 
di Roma (1966), putovní výstavy The Arts Council 
ve Velké Británii a Biennale di Venezi – poprvé v roce 
1970, a poté několikrát v 80. a 90. letech.

198
COSTALONGA Franco (1933–2019)

OCSMVCN 13
2013
opticko-kinetický objekt
47 × 47 × 7,5 cm
sign. na rubu Costalonga
na rubu název díla autorem

120 000 Kč
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199
STAUDT Klaus (1932)

1/1290 Evento Felice
2018
akryl, plexisklo, dřevo
60 × 60 × 6,5 cm
sign. na rubu Klaus Staudt 18
na rubu název díla autorem
přiloženo potvrzení pravosti autorem

190 000 Kč

Provenience
Galleria Artesilva, Seregno (Monza)
soukromá sbírka, Roma

Klaus Staudt zaujímá v oblasti geometrické abstrak-
ce vysoce nezávislé a nezaměnitelné postavení. 
Dílo, které vznikalo více než čtyři desetiletí, zaujme 
svou kontinuitou, přísností a inovační silou. Klaus 
Staudt se hned od začátku cítil oddán konstrukti-
vismu. Jeho kompoziční styl podléhá geometric-
ko-systematickému myšlení, které však jasnou, 
jednoduchou obrazovou formu konstruktivistické 
abstrakce rozšiřuje o prvek pohybu a vizuální nejed-
noznačnosti. Již od 60. let snoubí ve svých reliéfech 
a objektech dvě zdánlivě neslučitelná témata – přís-
nou racionalitu a tajemno.
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STAUDT Klaus (1932)

1/1291 Partitur
2018
akryl, plexisklo, dřevo
60 × 60 × 6,5 cm
sign. na rubu Klaus Staudt 18
na rubu název díla autorem
přiloženo potvrzení pravosti autorem

190 000 Kč

Provenience
Galleria Artesilva, Seregno (Monza)
soukromá sbírka, Roma
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JANKOVIČ Jozef (1937–2017)

Medzipriestor
1999
kombinovaná technika, olej, vrypy, sololit
70 × 93 cm
sign. na rubu Jankovič 99
na rubu název díla autorem

140 000 Kč

202
FREŠO Viktor (1974)

From the series 3 Kings
2017
plastika, epoxid, podstavec
v. 92,5 cm
sign. zespodu Freso / 2017
zespodu název díla autorem

60 000 Kč

Jméno Jozefa Jankoviče patří bezesporu mezi 
největší pojmy poválečného slovenského umění. 
Ve svém celoživotním díle dokázal důsledně rozvi-
nout figurální tradici v duchu pozdního modernismu 
a Nové figurace.

Svým dílem nahradil tradiční obraz hrdiny obrazem 
oběti, ponížené a zraněné lidskosti, na kterou nahlí-
žel jednou ironickým, groteskním, jindy tragikomic-
kým pohledem.

Viktor Frešo patří mezi výrazné postavy sou-
časného umění po roce 2000 v regionu bývalého 
Československa.

Studia zahájil nejprve v Bratislavě v ateliéru sochař-
ství u J. Jankoviče a J. Hoffstädtera. Poté pokra-
čoval do Prahy na Akademii výtvarných umění 
(2001–2005), kde studoval malbu u V. Skrepla 
a následně nová média u M. Bielického. Frešova 
práce a celkový přístup k umění patří k velmi nety-
pickým, ale zároveň silně reflektujícím společen-
skou a kulturní situaci. 
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203
HULÍK Viktor (1949)

Stredný geo-posúvač
2012
variabil, akryl, dřevo
90 × 90 × 11 cm
sign. na rubu V. Hulík 2012
na rubu název díla autorem

180 000 Kč

Počáteční Hulíkovy práce mají blízko ke konceptu 
a k okruhu autorů, které spojuje zájem o vizuální 
poezii.

Postupně se autor propracovává k vzájemným 
prostorovým vazbám a vztahům, jeho úsilí poslé-
ze vyústí do kinetických konstrukcí v sérii tzv. 
Geoposouvačů. Jedná se o důmyslný systém pohyb-
livých segmentů, měnících tvar i vzhled reliéfu.

Všechny mechanické zásahy jsou reversibilní, divák 
může prostřednictvím několika posuvů či otočení 
balancovat na hranici dvou paralelních světů, světa 
striktního řádu a světa možné náhody a nahodilosti.

Silná redukce v barevné škále umožňuje divákovi 
soustředit se i na velmi nepatrné, drobným pohybem 
způsobené změny v kompozici vnímané plochy.

Hulíkovy Geoposouvače jsou často prezentovány 
v zahraničí a jsou uváděny v souvislosti s hnu-
tím MADI (Movement – Abstraction – Dimension 
– Invention) – jihomamerickým autorem Carmelem 
Ardenem Quinem.

Pohyb a proměna patří 
k základním vlastnostem 
reliéfních variabilních 
objektů.



VÝBĚR SVĚTOVÉHO UMĚNÍ | 207



208 | 1. ART CONSULTING

PRŮVODCE PRO NEPŘÍTOMNÉ A TELEFONNÍ UCHAZEČE

Pokud se nemůžete zúčastnit aukce osobně, můžete dát společnosti 1. Art Consulting Brno – Praha 
pokyny, aby se ucházela vaším jménem, vyplněním formuláře, o příslušnou věc. Tato služba je důvěrná 
a je k dispozici bez dalších poplatků.

Obecné
Před aukcí
Budeme se snažit o nákup položky dle vašeho výběru za nejnižší možnou cenu (v závislosti 
na vyvolávací ceně a další nabídce), a nikdy více, než je maximální částka, kterou určíte. V případě 
potřeby se vaše nabídka zaokrouhlí dolů na nejbližší částku v souladu s kroky dražebníka.

Dříve obdržené nabídky budou mít přednost. Nabídky by měly být předloženy nejméně dvacet čtyři 
hodin před konáním aukce. Pokud činíte nabídky prostřednictvím telefonu, doporučujeme vám 
ponechat maximální nabídku, kterou můžeme učinit vaším jménem v případě, že se nemůžeme 
dovolat. Naši zástupci jsou připraveni k provedení nabídky za vás.

Po aukci
Úspěšní zájemci obdrží přehled popisující jejich nákup a dostanou pokyn pro platbu a odbavení zboží.

Vyplnění formuláře
Tento formulář by měl být použit na jednu aukci. Uveďte číslo položky, autora věci a datum prodeje 
v prostoru horní části formuláře, pokud není již předvyplněn.

Uveďte prosím maximální kupní cenu v dražbě, kterou jste ochotni zaplatit za každou položku. 
Jiné pokyny k nákupu nebo neomezené nabídky nebudou akceptovány. Nabídky musí být číslovány 
ve stejném pořadí jako v katalogu.

Náhradní nabídky pro položky lze učinit slovem NEBO u čísla položky. To znamená, že pokud jste 
byli na začátku hodně úspěšní, nebudeme pokračovat a ucházet se o dražbu další položky pro vás. 
Nebo naopak, pokud vaše dřívější nabídky byly neúspěšné, budeme i nadále dražit za vás pro zbývající 
položky uvedené na formuláři.

Pokud jste si sjednali telefonní dražbu, jasně prosím určete telefonní číslo, na kterém jste k zastižení 
v době konání prodeje, včetně kódu země. Zavoláme vám ze sálu krátce před započetím dražby 
předmětné položky.



PLNÁ MOC
PRO ZASTUPOVÁNÍ V DRAŽBĚ

Dražba po telefonu
Zmocňuji firmu 1. Art Consulting Brno CZ, s.r.o., Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO: 60715553, 
aby mne zastupovala při dražbě výtvarných děl, která se bude konat dne 23. 10. 2022 ve 13.30 hod., 
na adrese Topičův salon – Národní 9, Praha 1, a dražila za mne do uvedených limitů či po telefonu 
následující věci:

č. autor název cena limit nebo telefon

___ ___________________ ___________________________ __________ ____________________________

___ ___________________ ___________________________ __________ ____________________________

___ ___________________ ___________________________ __________ ____________________________

___ ___________________ ___________________________ __________ ____________________________

___ ___________________ ___________________________ __________ ____________________________

___ ___________________ ___________________________ __________ ____________________________

___ ___________________ ___________________________ __________ ____________________________

___ ___________________ ___________________________ __________ ____________________________

___ ___________________ ___________________________ __________ ____________________________

Zavazuji se, že vydražené předměty zaplatím nejpozději do deseti dnů ode dne konání aukce. 
K vydražené věci bude účtován aukční poplatek dle platného aukčího řádu. Zmocnitel prohlašuje, 
že jsou mu známy dražební podmínky dražebníka.

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

Tel. pro dražbu:

E-mail:

číslo OP:

Ulice:

Město:

PSČ:

Stát:

Datum a místo:  Podpis:
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PODMÍNKY PRO ZASTUPOVÁNÍ V DRAŽBĚ A TELEFONNÍ PRODEJ

Vezměte prosím na vědomí, že zastupování nepřítomných a telefonní dražby jsou nabízeny 
jako doplňková služba bez poplatku. Takové nabídky jsou prováděny na vaše vlastní riziko 
a 1. Art Consulting proto nemůže přijmout odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí nabídky.

Všechny nabídky jsou předmětem dražebního řádu prodejního katalogu. Odměna dražebníka, ve výši 
uvedené v dražebním řádu katalogu prodeje, bude přidána ke kupní ceně dosažené v dražbě jako 
součást celkové kupní ceny. Nabídky budou uspokojeny za co nejnižší cenu tak, jak to dovolí další 
nabídky a rezervace.

Platba na aukci
Vydražitel je povinen vyřídit své závazky ihned po vydražení, nejpozději však po skončení aukce.

Vydražiteli je účtován k vydražené ceně aukční poplatek (strukturovaně):

kladívková cena: výše aukčního poplatku:
do výše 1 000 000 Kč 20 %
od 1 000 001 do 10 000 000 Kč 18 %
nad 10 000 001 Kč 16 %

Tyto provize jsou konečné a zahrnují jak DPH, tak autorský poplatek. Po dohodě s dražebníkem 
je možno zaplatit celkovou částku bankovním převodem, nebo hotově při převzetí věci v kanceláři 
dražebníka, nejpozději však do deseti dnů po skončení aukce, pokud není dohodnuto jinak. Platební 
karty nejsou akceptovány.

Ochrana osobních údajů
Z důvodu plnění některých služeb, o které klienti požádali, může 1. Art Consulting zpřístupnit 
informace třetím stranám (např. přepravci). Je zájmem 1. Art Consulting Brno – Praha vyžadovat, 
aby tyto třetí strany respektovaly soukromí a důvěrnost informací našich klientů a poskytovaly 
stejnou úroveň ochrany informací klientů, jak je stanoveno v rámci EU.

Podpisem této Plné moci pro zastupování a telefonního dražení souhlasíte s takovým sdělením.

Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů mohou být prostory 1. Art Consulting předmětem 
nahrávání videa. Telefony, např. telefonní nabídky / hlasové zprávy mohou být rovněž zaznamenány. 





Charitativní aukce se uskuteční 17. listopadu 2022 v Topičově 
salonu na Národní třídě 9 v Praze od 21 hodin a bude přenášena 
prostřednictvím aukčního portálu Live-Bid.
Výstava nabízených děl se bude konat od 14. do 20. 11. 2022, 
10-17 hodin.
Aukce i výstava je pořádána s podporou Karla Janečka. 
Veškerý výnos bude věnován bojující Ukrajině.

www.livebid.cz
www.acb.cz
www.kareljanecek.cz

Volodymyr Budnikov (1947)
Čas války I.
2022
Fix, akvarel, papír
42 x 59,4 cm

21 DĚL 
PRO 
UKRAJINU
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AUKČNÍ ŘÁD AUKČNÍ SÍNĚ
1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s r. o. se sídlem Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO: 60715553

I. Úvodní ustanovení
1. Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl Aukční síní 1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s r.o. formou 

aukcí.
2. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu 

s právními normami České republiky.
3. Aukce jsou přístupné pouze pro klienty Aukční síně a další osoby pouze se souhlasem Aukční síně.
4. Aukční síní se rozumí společnost 1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s r.o., se sídlem Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO 60715 553.
5. Konání aukce oznamuje Aukční síň dle svého uvážení způsobem obvyklým, například v aukčním katalogu, na svých internetových 

stránkách, ve sdělovacích prostředcích apod.
6. Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat.

II. Výklad pojmů
Pro účely tohoto aukčního řádu se pod jednotlivými pojmy rozumí následující:
a. aukce – forma prodeje uměleckého předmětu, kdy věc je prodávána za nejvyšší nabídnutou cenu předem neurčeného počtu zájem-

ců. Vlastnictví k věci přechází na kupujícího zaplacením ceny.
b. licitátor – je osoba určená Aukční síní k řízení a provádění aukce, činí jménem Aukční síně všechny úkony s tím spojené, zejména 

zahajuje a řídí aukci, organizuje podávání nabídek zájemců o koupi a uděluje tzv. příklep, tj. ukončení podávání nabídek a potvrzení 
nejvyšší podané nabídky,

c. zájemce o provedení aukce – právnická nebo fyzická osoba, která uzavírá s Aukční síní písemnou smlouvu o provedení prodeje kon-
krétního předmětu formou aukce, může to být též Aukční síň,

d. účastník aukce – právnická nebo fyzická osoba, oprávněná účastnit se aukce. Účastníkem aukce může být pouze klient Aukční síně, 
nesmí být vlastníkem věci ani osobou jednající ve prospěch koupi pro vlastníka. Účastníkem aukce může být pouze osoba plně práv-
ně způsobilá, starší 18 let, dodržující aukční řád, pravidla a zvyklosti slušného a vhodného chování na aukci a osoba, která nezmařila 
dřívější aukce Aukční síně, resp. společnosti 1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s r.o. Není přípustné dražit za osoby uvedené výše. 
Účastníci aukce prokazují svoji totožnost platnými průkazy totožnosti (například osobní/občanský/ průkaz, pas) a jednají-li v zastou-
pení, předávají Aukční síní plnou moc opravňující k zastupování na aukci jiným klientem Aukční síně. Podmínkou účasti na aukci může 
být též složení dražební jistiny, byla-li Aukční síní požadována. Účastník aukce obdrží od zástupce Aukční síně číselné označení, pod 
kterým se zúčastní aukce. Po dohodě s Aukční síní se může klient zúčastnit aukce po telefonu za podmínky udělení plné moci Aukční 
síni pro tento způsob aukce. Při tomto způsobu aukce musí Aukční síň postupovat maximálně výhodně pro účastníka aukce.

e. aukční jistina – není vyžadována
f. aukční katalog – seznam předmětů, které budou v konkrétní aukci nabízeny klientům Aukční síně k prodeji. Katalog je uveřejněn 

na webových stránkách Aukční síně www.acb.cz.
g. vydražitel – účastník aukce, který v aukci nabídl nejvyšší cenu, která byla v aukci potvrzena veřejně licitátorem tzv. příklepem. 

Po zaplacení ceny se stává vlastníkem věci.
h. klienti Aukční síně – zájemci o koupi uměleckých děl formou aukcí pořádaných Aukční síní, které zaregistruje Aukční síň. Na regis-

traci není právní nárok a je zcela v kompetenci Aukční síně, která může žádost o registraci odmítnout bez udání důvodů. Klienty 
Aukční síně mohou být právnické nebo fyzické osoby (starší 18 let), které prokážou zákonným způsobem svoji totožnost (například 
výpis z obchodního rejstříku, občanský průkaz, pas). Poruší-li klient Aukční síně tento aukční řád, může být Aukční síní bez dalšího 
jeho registrace zrušena, o čemž bude Aukční síní prokazatelným způsobem vyrozuměn.

III. Organizace aukce
1. Předměty zařazené do aukce budou vystaveny v den konání aukce za účelem umožnění jejich prohlídky. Místo: Praha 1, Topičův 

salon, 1. patro. Zájemci o prohlídku vystavených předmětů jsou povinni respektovat opatření Aukční síně k zajištění ochrany vysta-
vených předmětů. Za prohlídku předmětů určených k prodeji v aukci se neplatí.

2. Přístup na aukci mají pouze klienti Aukční síně, pracovníci Aukční síně, další osoby pouze se souhlasem Aukční síně, jinak aukce není 
veřejná. V průběhu aukce nelze pořizovat fotografie, filmy ani žádné jiné záznamy bez souhlasu Aukční síně.

3. Účastníci aukce jsou povinni dodržovat pokyny organizátorů a nenarušovat žádným způsobem průběh aukce.
4. Aukce je zahajována zástupcem Aukční síně, který může oznámit změny oproti katalogu, změny a upřesnění aukčního řádu a oznámit 

z toho vyplývající pokyny k organizaci aukce.
5. Aukci jednotlivých předmětů provádí licitátor. Vždy musí být nezaměnitelně označen předmět aukce (prodeje), zpravidla alespoň 

odkazem na katalog. Licitátor oznámí tzv. nejnižší podání, což je cena (částka), za kterou je možno věc koupit v případě, že nebyla 
stanovena rezervní cena, tj. minimální požadovaná cena majitele předmětu. Pokud rezervní cena stanovena byla, a příhozy učiněné 
na sále nedosáhly její výše, prohlásí licitátor předmět za neprodaný. Neprojeví-li žádný z klientů Aukční síně o koupi zájem, licitátor 
aukci předmětu ukončí slovy „neprodáno či položka zůstává“. Věc může být zařazena do aukce opakovaně podle rozhodnutí Aukční 
síně.

6. Zájemci o koupi věci činí licitátorovi nabídky po jeho sdělení částky (vyvolání) zvednutím dražebního čísla, případně zvednutím čísla 
současně s nabídnutou cenou, která musí být vždy větší než poslední částka vyvolaná licitátorem.

7. Výše příhozu, tj. nejmenší možná částka, o níž je zvyšována cena nabídnutá licitátorem, činí
1. 500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 10.000 Kč
2. 1.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10.000 Kč, ale méně než 50.000 Kč
3. 5.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50.000 Kč, ale méně než 100.000 Kč
4. 10.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100.000 Kč, ale méně než 500.000 Kč
5. 50.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 500.000 Kč, ale méně než 5.000.000 Kč
6. 100.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 5.000.000 Kč, ale méně než 10.000.000 Kč
7. 250.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 10.000.000 Kč a více
O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.



AUKČNÍ ŘÁD AUKČNÍ SÍNĚ | 215

8. Neučiní-li žádný účastník aukce vyšší nabídku, zopakuje licitátor výši poslední nabídnuté částky spolu se slovy, …poprvé, … podru-
hé… a potřetí pro číslo… a úderem kladívka aukci ukončí s tím, že účastník aukce s poslední nabídkou má povinnost za tuto částku 
věc koupit (k částce se připočítává aukční poplatek). Podanými nabídkami v aukci (příhozy) jsou účastníci vázáni, což znamená neod-
volatelnou nabídku za danou částku věc koupit. Cenu dosaženou v aukci nelze snížit.

9. Veškeré případné námitky, protesty či připomínky k průběhu aukce řeší s konečnou platností Aukční síň v duchu zásad poctivého 
obchodu a mezinárodních aukčních zvyklostí. Námitky, protesty, připomínky či upozornění musí být uplatněny přímo v aukčním sále 
viditelným a hlasitým způsobem, jinak se k nim nepřihlíží.

IV. Způsob placení
1. Vydražitel je povinen zaplatit částku, za kterou věc vydražil, včetně aukční přirážky, pokud možno do skončení aukce; nejpozději 

však do deseti dnů po skončení aukce. Platbu je možno provést:
1. v hotovosti na místě dražby nebo v kanceláři Akčního domu, nebo
2. na bankovní účet Aukčního domu, číslo účtu: 27-0461150247/0100.
3. Platební karty nejsou akceptovány.

2 Vydražiteli je účtován k vydražené ceně aukční poplatek (strukturovaně).
kladívková cena: výše aukčního poplatku:
do výše 1 000 000 Kč 20 %
od 1 000 001 do 10 000 000 Kč 18 %
nad 10 000 001 Kč 16 %
Tyto provize jsou konečné a zahrnují jak 21 % DPH, tak 4% autorského poplatku. Vlastnické právo k vydraženému předmětu přechází 
zaplacením ceny vydraženého předmětu spolu s aukčním poplatkem ve lhůtách dle aukčního řádu.

V. Ostatní
1. Vydražitel je povinen převzít zaplacenou věc získanou aukcí nejpozději do dvaceti dvou pracovních dnů po aukci, nedohodne-li se 

s aukční síní jinak.
2. Aukční síň zajišťuje dopravu věcí získaných aukcí pouze po dohodě s vydražitelem. Aukční síň zajišťuje pouze zabalení věci obvyklé 

pro předání věci, nikoliv speciální balení, například pro dopravu.
3. Reklamace na věci získané v aukci se řídí právními normami České republiky. Všechny údaje a veškerá prohlášení uvedená v katalo-

gu týkající se autorství, přisuzovaných vlastností, pravosti, jakosti, původu, data, stáří, Provenience, stavu či odhadní vydražovací 
ceny vyjadřují pouze názor Dražebníka. Dražebník si vyhrazuje právo konzultovat jakékoliv odborníky či úřední místa, která uzná za 
vhodné. Každá zainteresovaná osoba, jakož i každý účastník aukce se musí řídit vlastním názorem a Dražebník nenese odpovědnost 
za správnost takového názoru, i pokud tento názor bude ovlivněn názorem Dražebníka. Dražebník neposkytuje na vydražené před-
měty žádnou záruku a všechny záruky jsou tímto vyloučeny. Dražené předměty se draží jako umělecké předměty a veškeré jejich pří-
padné vady jsou zohledněny v příklepové ceně, s čímž vydražitel výslovně souhlasí a stvrzuje učiněním příhozu, kterému je následně 
udělen příklep. Vzhledem k charakteru a povaze dražených předmětů se vydražitel učiněním příhozu, kterému je následně udělen 
příklep, vzdává svých práv z vadného plnění, včetně případných práv ve smyslu § 1916 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Reklamace předmětů vydražených osobně v aukční síni Dražebník nepřijímá; předměty vydražené na základě plné moci či telefonic-
kého zastupování udělené Dražebníku lze vydražitelem reklamovat nejpozději při jejich převzetí.

4. Aukční síň vydá vydražiteli po zaplacení daňový doklad o zaplacení a na přání písemné potvrzení o nabytí věci z aukce.
5. Předměty podléhající režimu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a ve znění prováděcích předpisů 

a zákona č. 71/1997 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění a ve znění prováděcích předpisů, musí být 
takto označeny ve všech dokumentech aukce, zejména v katalogu, musí být oznámeny při vyvolání věci a v potvrzení o nabytí věci 
pro vydražitele.

6. Veškerá právní jednání dle tohoto aukčního řádu se řídí právními normami České republiky.

Ochrana osobních údajů
Účastník aukce tímto uděluje společnosti 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o., IČ: 60715553, se sídlem Brno, Lerchova 299/7, Stránice, 
602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16013 (dále též jen „správce“), svůj sou-
hlas s tím, aby ve smyslu ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů a přímo vykonatelných právních aktů (nařízení) EU 
(v platném znění) zpracovával následující osobní údaje účastníka aukce: jméno příjmení, datum narození, adresa bydliště, email a tele-
fon, a to za účelem vyrozumívání účastníka aukce o konání dalších aukcí, zasílání aukčních katalogů a nabídek ostatních služeb správce. 
Uvedené osobní údaje budou správcem zpracovávány po nezbytně nutnou dobu; nevyplývá-li z příslušného obecně závazného právního 
předpisu jinak, je účastník aukce srozuměn s tím, že za nezbytně nutnou dobu zpracování osobních údajů se považuje doba 10 let.
Účastník aukce uděluje správci svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním svých osobních údajů. Účastník aukce je srozuměn 
s tím, že svůj souhlas může vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na adresu sídla správce zapsanou v obchod-
ním rejstříku. Účastník aukce je dále srozuměn s tím, že zpracování jeho osobních údajů bude provádět správce prostřednictvím 
pověřených zaměstnanců, a to manuálně či automatizovaně, osobní údaje účastníka aukce však mohou být poskytnuty ke zpracování 
i osobám, které náležejí ke skupině správce. Účastník aukce je rovněž srozuměn s tím, že má podle příslušných obecně závazných 
právních předpisů a přímo vykonatelných právních aktů (nařízení) EU (v platném znění) právo (i) vzít svůj souhlas se zpracováním osob-
ních údajů kdykoliv zpět, (ii) požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje účastníka aukce správce zpracovává, (iii) požadovat 
po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů účastníka aukce, (iv) vyžádat si u správce přístup ke zpracovávaným osobním 
údajům a tyto nechat správce aktualizovat nebo opravit, (v) požadovat po správci výmaz osobních údajů účastníka aukce a (vi) obrátit 
se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů účastníka aukce na správce nebo Úřad 
pro ochranu osobních údajů. Pro vyloučení všech pochybností účastník aukce prohlašuje, že byl správcem v souladu s příslušnými 
obecně závaznými právními předpisy a přímo vykonatelnými právními akty (nařízeními) EU (včetně tzv. GDPR) informován o zamýšleném 
zpracování jeho osobních údajů, rozsahu a podmínkách tohoto zpracování osobních údajů a o veškerých právech účastníka aukce s tím 
souvisejících.

1. ART CONSULTING Brno CZ, s.r.o.
Jiří Rybář, jednatel
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AUCTION ORDER
1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s r. o. Registered Office at Lerchova 299/7, 602 00 Brno, 
Co. Reg. No. 60715553

I. Introductory Provisions
1 These Auction Rules have been issued to organise the sale of art works by the Auction House 1. ART CONSULTING BRNO 

CZ, spol. s.r.o. through auctions.
2 Auctions held pursuant to these Auction Rules are organised according to international customs in art and in accordance 

with the legal rules of the Czech Republic.
3 Auction House customers and other persons approved by the Auction House may only take part in auctions.
4 1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s.r.o., Registered Office at Lerchova 299/7, 602 00 Brno, Co. Reg. No. 60715 553 shall 

be deemed the Auction House.
5 Auctions are announced by the Auction House upon its discretion, in a usual manner, e.g. in the auction catalogue, mass 

media, etc.
6 These Auction Rules shall be binding upon all persons concerned and persons undertake to observe them by taking part 

in the auction.

II. Interpretation of Terms
For purposes of these Auction Rules, the Terms shall have the following meaning:
a auction – form of sale of a work of art with the item being sold at the highest bid of potential buyers the number of which 

is not known in advance. The item ownership passes onto the buyer upon payment of the price.
b auctioneer – a person appointed by the Auction House to be in charge of the auction process, take all acts connected 

therewith on behalf of the Auction House, in particular he/she starts the auction and is in charge of it, organises the sub-
mission of bids of potential buyers and "knocks down", i.e. finishes the submission of bids and confirms the highest bids,

c client – a legal entity or an individual concluding with the Auction House a written contract of selling an item through auc-
tion; it may also include the Auction House

d auction participant – a legal entity or an individual authorised to take part in the auction. An Auction Participant may 
only include an Auction House customer; he/she/it must not be the item owner or a person acting in favour of buying 
for the benefit of the owner. An Auction Participant may only include a person fully legally competent, over 18 years of 
age, observing the Auction Rules, regulations and customs of good and appropriate behaviour at the auction and a person 
that has not foiled previous auctions of the Auction House or 1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s.r.o. It is not allowed to 
auction on behalf of persons mentioned above. Auction Participants identify themselves by valid identity cards (e.g. cer-
tificate of identity/identity book/passport) and if acting on behalf, they provide the Auction House with a power of attor-
ney authorising to represent any other Auction House customer at the auction. The condition to take part in the auction 
may include paying the auction principal if required by the Auction House. The Auction House shall give the Auction 
Participant a number under which he/she/it shall take part in the auction. Following an agreement with the Auction 
House, the Auction House customer may take part in the auction via phone provided the Auction House has been deliv-
ered a power of attorney for this type of auction. At this type of auction the Auction House must proceed as much advan-
tageously for the Auction Participant as possible.

e auction principal – an amount the Auction House collects in advance from the auction potential buyer (Auction 
Participant). The Auction Principal amount must be set in advance by the Auction House – when the auction is published 
and it must also be mentioned in the auction catalogue. The Auction Principal always applies to a specific item of the auc-
tion and does not exceed 100% of the item's minimum bid. The Auction Principal may be settled in cash up to EUR 15,000 
or remitted to the Auction House account No. 27-0461150247/0100. The Auction Principal is included in the price of the 
item obtained in the auction; otherwise, it shall be returned to the Auction Participant (depositor) in cash or transferred 
to an account specified by the Auction Participant (depositor) within two business days after the auction date at the lat-
est. The Auction House shall confirm the Principal payment.

f auction catalogue – a list of items that shall be offered to Auction House customers for sale in a specific auction. 
The Catalogue always includes information on the place, time and conditions of the auction and taking part in it. 
The Catalogue is usually in a printed form and can also be found at the Auction House address www.acb.cz.

g successful bidder – an Auction Participant that has submitted the highest bid confirmed in the auction publicly by the 
Auctioneer by the so-called knock-down. He/she/it becomes the owner of the given item after paying the price thereof.

h auction house customers – potential buyers of works of art through auctions organised by the Auction House that 
are registered by the Auction House. There is no legal claim for registration; registration lies within the Auction 
House's full authority and the Auction House may reject the registration request without stating reasons therefore. 
Auction House Customers may include legal entities or individuals (over 18 years of age) that provide lawful identifica-
tion of themselves (e.g. Companies Register abstract, identity card and passport). Should the Auction House Customer 
infringe these Auction Rules, the Auction House may without further notice cancel his/her/its registration, of which he/
she/it shall demonstrably be notified by the Auction House.

III. Auction Organisation
1 Items included in the auction shall be exhibited for at least 5 days in order to be seen. The place and time of exhibiting 

the items for the auction is published in the Catalogue or in any other appropriate manner. Items that cannot be exhibited 
as usual due to their weight, dimensions or state shall be shown in a photo and the Auction House shall enable inspection 
thereof after agreement with the potential buyer. Those that want to see the exhibited items shall be obliged to respect 
the Auction House measures to provide protection of the exhibited items. Seeing the items to be sold in the auction 
is free of charge.
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2 The auction may only be joined by Auction House Customers and Auction House workers; other persons are allowed 
to take part only after being approved by the Auction House; the auction is not open to public. No photos, films or other 
records are allowed during the auction without the consent of the Auction House.

3 Auction Participants shall be obliged to follow instructions of the organisers and not to disturb the auction in any way.
4 The auction is started by the Auction House representative who may inform that some Catalogue information has 

changed, announce changes and correction of the Auction Rules and notify of instructions for the auction organisation 
arising therefrom.

5 The Auctioneer shall be in charge of the auction of individual items. The subject of the auction (sale) must always be 
clearly marked, usually at least by providing reference to the Catalogue. The Auctioneer shall announce the so-called 
starting bid, which is a price (amount) for which the item may be bought. Should no Auction House Customer be inter-
ested in buying the item, the auction of the given item is ended by the Auctioneer by saying "not sold or the item stays on". 
The item may be included in an auction several times as decided by the Auction House.

6 After the Auctioneer announces (calls) the item amount, potential buyers of the item bid by raising the auction num-
ber or raising the auction number along with the bid that must always be higher than the previous amount called by 
the Auctioneer.

7 Increments, i.e. the smallest amounts possible by which the price offered by the Auctioneer is increased, are as follows
a CZK 10,000 if the current auction price is at least CZK 100,000 but less than CZK 500,000
b CZK 50,000 if the current auction price is CZK 500,000 and more.
c CZK 100,000 if the current auction price is CZK 5,000,000 and more.
d CZK 250,000 if the current auction price is CZK 10,000,000 and more.

8 The increments orders shall be decided on by a person that is in charge of the auction.
9 Should no Auction Participant bid a higher price, the Auctioneer shall repeat the amount of the last bid with the words…

first time,… second time,… third time for the number… and ends the auction by knocking down with the Auction 
Participant with the final bid being authorised to buy the item at that amount (the so-called Auctioneer's commission 
is added to the amount). Participants shall be bound by their bids in the auction (increments), which means an irrevocable 
bid to buy the item at the given amount. The price achieved in the auction cannot be reduced.

10 Any objections, protests or comments to the auction process shall definitely be handled by the Auction House pursu-
ant to fair dealing principles and international auction practice. Any objections, protests, comments or notices must 
be announced directly in the Auction House in a visible and loud manner, otherwise they are not considered.

IV. Payment Method
1 The successful bidder is obliged to pay the final price, including the auction fee, immediately after the bidding but 

no later than ten days after the auction date. Type of payments:
a in cash at place of the auction or at the auction house office, or
b by account transfer to the auction house account No.: 27-0461150247/0100.

2 Credit cards are not accepted.
3 To the buyer are charged the auctioned price and the auction fee.

hammer price the amount of auction fee
to 1 000 000 CZK 20 %
to 1 000 001 to 10 000 000 CZK  18 %
up to 10 000 001 CZK  16 %

12 These commissions are final and include 21% VAT and also 4% copyright fee. The ownership right to the auctioned 
item passes by paying the price of the auctioned item together with the auction fee within the deadlines according to 
the Auction Rules.

V. Other Provisions
1 The Successful Bidder shall be obliged to take over the paid item obtained through the auction within twenty-two busi-

ness days following the auction at the latest unless arranged otherwise with the Auction House. After this period, he/
she/it shall be obliged to pay the storage costs amounting to 0.5% of the paid amount a day, with being authorised to take 
the item only after meeting those costs.

2 The Auction House shall provide transport of items obtained through the auction only if arranged so with the Successful 
Bidder. The Auction House shall only provide item packing that is usual for the item handover, no special packing, e.g. 
for transport purposes.

3 Complaints received at things in the auction shall be governed by rules of the Czech Republic. The Catalogue only 
includes their visual description, other details are given in compliance with the best knowledge and conscience of 
the Auction House in order to inform the potential buyer as much impartially as possible.

4 After payment is made by the Successful Bidder, the Auction House shall issue a tax document confirming the payment 
and written confirmation of acquiring the item through the auction for the Successful Bidder.

5 Items subject to Act No. 20/1987 Coll. on the state monument preservation as amended and as amended by implement-
ing regulations and Act No. 71/1997 Coll. on the sale and export of cultural-value items as amended and as amended by 
implementing regulations must be marked so in all auction documents, especially in the Catalogue, be announced when 
the item is called and in the confirmation of acquiring the item for the Successful Bidder.

6 All legal acts according to these Auction Rules shall be governed by the legal rules of the Czech Republic.

1. ART CONSULTING Brno CZ, s.r.o.
Jiří Rybář, Director
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Procházejte katalog online 
a vkládejte limity.3

1 Zaregistrujte se na www.livebid.cz. 2 Vaše účast na aukci bude schválena.

4
Zúčastněte se aukce z počítače, 
telefonu nebo tabletu.   

DRAŽTE S NÁMI.
ONLINE.

NEMŮŽETE 
SE ZÚČASTNIT 

AUKCE NA SÁLE? 

http://acb.livebid.cz

Průběh aukce bude 
v reálném čase přenášen 
do vašeho zařízení. 

Budete se tak moci aukce 
zúčastnit živě, jako kdybyste 
seděl/a přímo v sále. 

Galerie Jedlová je objektem nabízejícím několik možností využití. 
Je vhodný jako školicí středisko pro menší firmy, 

hodí se pro pořádání akcí a kurzů, uměleckých výstav a produkcí. 
Je také ideálním místem pro ubytování rodin či přátelských 
skupin pro volný čas nebo dovolenou s možností relaxace 

ve vnitřním bazénu, vířivce a sauně nebo na hřišti.

GALERIE JEDLOVÁ

POJĎTE SE UBYTOVAT, RELAXOVAT, UČIT SE NOVÉ VĚCI,
ZPÍVAT, MALOVAT, VYSTAVOVAT, BAVIT SE

kontakt:
Ing. Hana Rybářová

tel.: +420 605 921 246 | email: info@galeriejedlova.cz | www.galeriejedlova.cz
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Topičův salon
Národní 9, 110 00 Praha 1

+420 224 232 500
+420 542 214 789

praha@acb.cz
brno@acb.cz

www.acb.cz

@1artconsulting

1ArtConsulting

1ArtConsulting




