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Etcetera 3 proběhne 2. prosince 2017 v 18:30 hod. v Galerii
Kvalitář na Senovážném náměstí 17 v Praze. Aukční katalog nabídne 160 položek současného umění, doplněných o významnou
soukromou sbírku kreseb a maleb art brut v celkové hodnotě
cca. 8,000 000 Kč.
Mezi mimořádné položky aukce patří olej Václava Boštíka z cyklu
Nebeský Jeruzalém z první poloviny devadesátých let. Dražba
tohoto plátna z významné soukromé sbírky Vojtěcha Petratura
bude začínat na vyvolávací ceně 2,300 000 Kč. Exkluzivní nabídkou poválečného umění je také monumentální olej Bohumíra
Matala Únor z roku 1948 (vyvolávací cena 1,300 000 Kč). Akvizice Matalova obrazu je výjimečnou sběratelskou příležitostí,
ale především jde o umělecky jedinečné dílo galerijní hodnoty,
které zaslouží srovnání s nejcennějšími Matalovými oleji ze sbírek
Moravské galerie, Národní galerie, Muzea města Brna a dalších
institucí nejen v České republice.
Aukce je rozdělena do tří tematických částí. První z nich nabídne
rozsáhlou kolekci konceptuálního umění 80. let (Jiří Valoch, Marian Palla, Jan Steklík, Olga Karlíková, Margita Titlová Ylovsky),
konstruktivismu (Eduard Antal, František Kyncl, Milan Dobeš),
doplněnou o práce současných následovníků těchto principů.
Mezi zásadní položky této kapitoly patří například Variabil Radoslava Kratiny (vyvolávací cena 320 000 Kč), monumentální olej
Václava Stratila BOL SOM SLAVNEJ (vyvolávací cena 220 000 Kč)

Václav Boštík (1913–2005)
z cyklu Nebeský Jeruzalém,1. pol. 90. let

Václav Stratil (*1950)
Bol som slavnej, 2003
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nebo unikátní obrazy Eduarda Antala, člena Klubu konkrétistů
z 60. a 70. let. (Premena I, 1966 vyvolávací cena 225 000 Kč).
Nebudou chybět ani práce mladší generace autorů – Krištofa
Kintery, Evy Eisler, Petra Duba nebo streetartového umělce Tima.
Ve druhé části aukčního katalogu představí Etcetera díla
s klasičtějšími náměty, jako je figura, zátiší a krajinomalba 20. a
21. století. Zařazeny jsou tu unikátní práce Adrieny Šimotové (Portrét, 1994, vyvolávací cena 170 000 Kč), Karla Nepraše (Trpaslík,
1992, ze sbírky Vojtěcha Petratura – vyvolávací cena 330 000 Kč),
Vladimíra Kokolii (Louka, 2014, vyvolávací cena 140 000 Kč), ze
starší generace jmenujme Bedřicha Feigla (Spící Kristus na Genezaretském jezeře, 1937, vyvolávací cena 110 000 Kč) a mnoho
dalších děl.
Z nejmladší generace zastoupených autorů nabídneme zásadní
malířský cyklus Venduly Chalánkové Plazma TV a domácí kino
ze série Elektrospotřebiče (vyvolávací cena 120 000 Kč) i monumentální malby Samuela Pauča, Denisy Krausové nebo Jakuba
Tomáše. Zajímavý je také soubor akvarelů Michala Ranného nebo
grafických listů Zdeňka Sklenáře.

Radoslav Kratina (1928–1999)
Kovový variabil, 80. léta

Bedřich Feigl (1884–1965)
Spící Kristus při bouři na Genezaretském jezeře, 1937
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Aukční katalog uzavírá unikátní soubor maleb a kreseb českého
umění art brut. Jedná se o soukromou sbírku medijních kreseb
Cecilie Markové a Addy Ducháčové. V současné době jsou díla art
brut a spolu s nimi i spiritistické umění u nás i v zahraničí sběrateli
velmi vyhledávaná. Katalog představí 22 děl v průřezu celého
dvacátého století a fenomén medijní kresby podrobně mapuje.
Unikátním dílem je i publikovaná olejomalba Cecilie Markové
Přístav duší z roku 1974 (vyvolávací cena 140 000 Kč). Podobně
významná díla jsou zastoupena spíše v institucionálních sbírkách
a na trhu se objevují jen zřídka; totéž lze říct i o kresbách Addy
Ducháčové. Do roku 2008 byly známy jen tři její práce, až posléze
se Muzeu umění Olomouc povedla akvizice větší kolekce děl.
Těšíme se na vaši účast!

Bohumír Matal (1922–1988)
Únor, 1948

Cecilie Marková (1911-1998)
Poselství duše C. M., přelom 60./70. let
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