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24. listopadu 2018 — 18.30 hod  
Galerie Kvalitář, Senovážné nám. 17, Praha

Post-War & Contemporary Art



Kovandy. Z mladší generace jmenujme například zas-
toupené autory Josefa Bolfa, Jiřího Černického, Krištofa 
Kinteru, Petra Duba či Břetislava Malého. 

Mimořádnou nabídkou aukce jsou díla z významné 
sbírky architekta prof. Ivana Rullera. Patří k nim i další 
dvě komorní díla Bohumíra Matala, architektova dlouho-
letého přítele. Vyvolávací částky těchto olejů z počátku 
padesátých let jsou 100 tisíc, resp. 110 tisíc Kč. Stejnou 
provenienci mají i nabízená díla Jana Trampoty, raný 
olejový pastel Rozkvetlý kaštan (vyvolávací cena 95 ti-
síc Kč) a dalších autorů brněnského okruhu 50.–70. let. 

Nabídku zpestřují i vzácné bibliofilie Písně kosmické 
Jana Nerudy ilustrované originálními serigrafiemi 
Zdeňka Sýkory, Pocta Arcimboldovi s litografiemi Zdeňka 
Sklenáře nebo mimořádné album deseti grafických listů 
Stanislava Kolíbala.

Etcetera 7 proběhne 24. listopad 2018 v 18:30 hodin 
v Galerii Kvalitář na Senovážném náměstí 17 v Praze. 

Aukční katalog nabídne přes 100 položek současného 
a poválečného umění v celkové hodnotě sedm milionů 
korun.

Ke stěžejním dílům aukce patří fotopanel Tomáše Rul-
lera s 36 vintage černobílými fotografiemi, které jsou 
záznamem performance Prášení na konci chodby 
z roku 1984. Jde o jedinečné a několikrát vystavované 
dílo (naposledy retrospektivní výstava Tomáše Rullera 
v Městské knihovně v Praze, GHMP). Tato zásadní Rul-
lerova práce byla nesčetněkrát citována a publiková-
na jak v domácí, tak v zahraniční literatuře. Nabízena 
bude s vyvolávací cenou 470 tisíc Kč. Neméně zásadní 
položkou je monumentální prostorové dílo Lenky Klo-
dové O Boženě z roku 1997 (vyvolávací cena 360 tisíc 
Kč). Sběratelsky zajímavá je i velkoformátová enkaus-
tika z cyklu Velký finanční skandál Vladimíra Merty (vy-
volávací cena 360 tisíc Kč) nebo Der blaue Pechvogel 
Jana Koblasy (340 tisíc Kč).

V nabídce současného umění nechybí díla vyhledá-
vaných autorů: dřevěný závěsný objekt Zbyňka Sekala 
(vyvolávací cena 160 tisíc Kč), plátno Františka Kyncla 
(120 tisíc Kč), monumentální malby Bohumíra Matala 
(Postava, Postava v sevřeném prostoru, každá s vyvolá-
vací cenou 550 tisíc Kč). Vybírat můžete i z prací Jiřího 
Davida, Tomase Rajlicha, Vladimíra Preclíka nebo Jiřího 



Lenka Klodová 

obě předchozí „písemné práce“ měly charakter interiérové světelné instalace, 
v tomto případě jde z technického hlediska o „tradiční“ kamennou skulpturu 
určenou do exteriéru, a tím podřízenou pouze přirozenému přírodnímu světel-
nému režimu. Nicméně, podobně jako u Sena se i zde zevní skutečnost v rámci 
díla uplatňuje jen jako látka (materiál) a označením „poutní místo“ je tu možné 
deklarovat jakýsi civilně-sakrální rozměr, tak jako u instalace Božena. Všechny 
tři práce pak mají společné poměrně monumentální provedení, výrazný citový 
akcent a především formální koncept, jehož naplněním jsou negace imitativního 
zobrazovaní a písmo jako základní výrazový znak.
Důvod? Žijeme přece v době, která považuje obrazy a písmo za skutečnější než 
věci a pravdivé je pro nás většinou jenom to, co je zveřejněno. Nicméně je zřej-
mé, že písmo je pouze zprostředkováním. Slovo je substitutem, který samozřej-
mě není tím, co značí. Ale i když není schopno nahradit skutečnost, kterou sym-
bolicky představuje, je schopné vyvolat její představu a dokonce dát z ní ještě 
silně pocítit právě nedostatek reálné skutečnosti. Má schopnost vytvořit jakýsi 
abstinenční efekt. Většinou při pocitu drásavé rozdílnosti mezi tím, něco si ne-
zaujatě představovat a něco opravdu prožívat, jde člověk do sebe. Právě toho 
někdy dosahuje symbolický svět jazyka. Také olbřímí slovo MILUJI, které se tyčí 
za neratovickým sídlištěm, samovolně spouští kolotoč otázek. Samo o sobě je 
něčím absolutním, na druhou stranu jeho vyslovení v této formě toho daleko víc 
zamlčí, než sdělí. Ten, kdo ho čte, sice rozumí, ale skutečně vědět nemůže nic.

Sama autorka se při charakterizaci své práce ideově vymezila spojením slov: 
intimita + veřejnost; tobě + všem; křehké + mohutné, hmotné; láska + agitace; 
archetypy citů + archetypy architektonické; pomíjivost + trvanlivost. To jsou 
výrazy, které zhusta ztělesňují své přímé protiklady. Slovo MILUJI je ve své pod-
statě protikladů také plné až po okraj, je pro nás stejně tajuplné jako pravěké 
monolity, jejichž podobu pro svou sochu autorka zvolila. Skrývá v sobě nejen 
tisíc a jeden příběh, ale také neskutečné množství podob lásky, o níž třeba spi-
sovatelka Květa Legátová stejně pragmaticky jako jasnozřivě prohlásila: „Láska 
je nejzneváženější slovo v lidském slovníku. Dá se tak nazvat skoro vše. Všechny 
chtíče, sobecké návyky, závisti, dokonce i nenávist a arogance.“

Protiklady, jakkoli si protiřečící, tedy nejenže jsou beze zbytku v této práci 
Lenky Klodové obsaženy, ale dokonce tam mají své přirozené nespekulativní 
místo a dávají smysl. To, a ono vyřčení/nedopovězení spolu s monumentální 
abstrahující mýtickou formou povyšuje tuto sochu nad běžný rámec české do-
bové produkce. Toto dílo má přitom, bráno do důsledků, dokonce tu nevídanou 
schopnost oslovit bez uměleckých kompromisů kohokoli a narušuje tak, ales-
poň dílčím způsobem, i zažitý mýtus o elitářství moderního umění.

Jestliže ještě hledat nějaký obecný vztah mezi textem a sochou, pak možná 
stačí parafrázovat Flusserova slova o tom, že ten, kdo píše, se musí zajímat 
o strukturu svého textu: o písmena, pravidla, která je uspořádávají atd., a větší 
část jeho tvůrčího, informativního výkonu spočívá právě v modelování struk-
tur. A nakonec, už v polovině osmdesátých let dvacátého století naznačil třeba  
W. J. T. Mitchell, že umění samo je jakýmsi druhem jazyka.

Radek Wohlmuth
Slova nejsou jenom kecy (práce s textem u Lenky Klodové),  
Časopis Umělec 2003/2

Zhruba před dvěma lety (1. 12. 2001) byla v Neratovicích, na křižovatce ulic Má-
nesovy a Benešovy, na šestimetrové hliněné navážce mezi silnicí, tratí a hřištěm, 
odhalena socha. Tvoří ji několik masivních třímetrových, ručně opracovaných 
pískovcových bloků zasazených do betonového základu, které dohromady vy-
tvářejí jednoslovný nápis. To slovo, které váží víc než padesát tun, je celkem 
běžné: MILUJI. Ta socha, naopak, zřejmě nemá v novodobé historii našeho mo-
derního umění obdoby.

Fenomén písma má u jedné z nejzajímavějších mladých umělkyň české výtvarné 
scény posledních let Lenky Klodové (1969) dlouhodobě nezastupitelné místo. 
S písmem jako nástrojem prostorového vyjádření začala pracovat ještě jako stu-
dentka ateliéru všeobecného sochařství Kurta Gebauera na pražské VŠUP. Její 
zřejmě první zralou prací, která ho využívala, byla cca dvoumetrová instalace 
Seno. Tu Klodová vytvořila ve třetím ročníku a právě Gebauer ji později do kata-
logu, provázejícího ateliérovou výstavu v pražské Richterově vile, charakterizoval 
slovy: „Ze sena vyčnívají siluetky (stébel) vrhající při osvětlení stín, který se dá 
číst. Text však není reklamní, spíš jde o vyznání lásky.“ K písmu se Klodová 
vrátila o tři roky později ve své diplomové práci BOŽENA, kterou označila jako 
alegoricko-votivní instalaci. Také v této poctě Němcové, kterou tvoří šest sto-
sedmdesáticentimetrových písmen křestního jména spisovatelky, vyrobených 
z plexiskla a překližky, hraje klíčovou roli světlo. Uvnitř písmen jsou žárovky, 
jejichž rozsvícením či zhasnutím je možné klást významový akcent na jednotli-
vá slova ve jméně latentně přítomná (žena, Božena). Taková instalace dokonce 
jako by mimoděk fyzicky dokumentovala Borgesovo pojetí písma (textu) jako 
„bludiště znaků“. Její symbolicky děkovné vymezení opět přirozeně zahrnuje 
pozitivní emotivní obraz.

Realizace poutního místa MILUJI, vytvořená v rámci neratovického projektu 
Oživené město, je dosavadním vyvrcholením této části autorčina díla. Jestliže 

Lenka Klodová (*1969)
O Boženě, 1997

dřevotříska, plexisklo, elektroinstalace, žárovky, spínač,  
rozměr písmene Ž 184 × 100 × 30 cm
sign. Lenka Klodová 1997

360 000 Kč ~ 13 920 €

literatura
Pavlína Morganová, Někdy v sukni, Moravská galerie v Brně 2014.
Ateliér veškerého sochařství, katalog Ateliéru Kurta Gebauera, 1998.
Zuzana Štefková (ed.), Svědectví ženským hlasem: Rozhovory s českými  
a slovenskými umělkyněmi a teoretičkami umění, UMPRUM Praha 2012.
Radek Wohlmuth, Vzkazy, jména, proměny, in Radek Wohlmuth, Martina Pa-
chmanová, Pavlína Morganová, Lenka Klodová: Pregnant Songs, Divus 2005, 
s. 82–83. 
Martina Pachmanová, Bože, žena, in Pregnant songs, Divus 2005, s. 84–86. 
Radek Wohlmuth, Slova nejsou jenom kecy (práce s textem u Lenky Klodové),  
Časopis Umělec 2003/2.

vystaveno
Někdy v sukni, Moravská galerie v Brně 2014
Prostor Zlín, Zlín 2001
Kámen, žena, elektřina, Galerie Die aktualitat des Shone, Liberec 1997

Dílo bude vystaveno pouze na pražské předaukční výstavě v Galerii Kvalitář.

foto: Archiv MG

foto: Archiv MG
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Tomáš Ruller (*1957)
Prášení na konci chodby, 1984

36 × černobílá fotografie, vintage print na dokument papíru, dřevotříska, 
původní autorská adjustace, 135 × 200 cm 
autor fotografií Tomáš Ruller s asistencí Karla Slacha
sign. na rubu TOMÁŠ RULLER „PRÁŠENÍ NA KONCI CHODBY“,  
„DUSTING AT THE END OF CORRIDOR“ 1984 (FRAGMENT)  
AKCE / INSTALACE - ZCENZUROVÁNO, KŘÍŽOVÁ CHODBA,  
NOVÁ RADNICE, BRNO, ORIGINÁL FOTOPANEL, Tomáš Ruller,  
autorské razítko

470 000 Kč ~ 18 175 €

Tomáš Ruller 
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info
Fotografický panel zachycující průběh Rullerovy performance je cenný přede-
vším jako názorná dokumentace živelné situace československé umělecké obce 
v době doznívající komunistické represe. Počínaje rokem 1984 mladí českoslo-
venští umělci využívali uvolnění policejní šikany a energicky nastoupili s relativ-
ně svobodným prosazováním svých estetických ideálů. 

Tomáš Ruller byl v rámci tehdejší mladé umělecké obce jeden z nejaktivnějších 
a byl činný nejen jako umělec, ale i jako organizátor státem nepovolených umě-
leckých akcí. 

Ruller vystudoval klasické sochařství, ale od počátku vytvářel instalace, a pře-
devším performance, v nichž pracoval se svým tělem (body art), které často 
vystavoval agresi vnějšího prostředí. 

Akce „Prášení na konci chodby“ je pozoruhodné dílo, které využívá nejen těles-
né aktivity, ale dosahuje i dynamických estetických hodnot, např. bílá oblaka do-
provázející kontakt mramorového prachu s tělem umělce nebo sochařský dojem 
živého těla pokrytého mramorem. Tyto, a další hodnoty (např. otisky v hromadě 
prachu) vytvářely komplexní dojem silného působení. 

Tomáš Ruller je silnou a aktivní osobností výrazně působící na české scéně i po 
sametové revoluci, kdy se zasloužil o založení umělecké fakulty v Brně, která je 
dnes jednou z vůdčích domácích uměleckých škol. 

Ludvík Hlaváček
23. 10. 2018 

foto: Bohdan Holomíček, vernisáž výstavy Kafka, Merta, Ruller, Junior klub Na Chmelnici, Praha 1985,
na fotografiích: Tomáš Ruller, Martin John, Vladimír Skrepl.

literatura
Manfred Schneckenburger, Elisabeth
Jappe, Dokumenta 8, Kassel 1987.

Tomáš Ruller, Tomáš Ruller, Akce–
prostředí, Nakladatelství Host Brno,
UVU, Galerie „d“, Praha 1990.

Elisabeth Jappe, Performance–
Ritual–Prozes, Handbuch der Aktions
-kunst in Europa, Prestel München 
1993.

Vlasta Čiháková-Noshiro, Umění jako
postoj, Výtvarné umění vol. IV, Praha
1991.

Performance 90’s, Art & Design
Magazine, London 1994.

RoseLee Goldberg, Performance
since 1960, Abrams 1998.
Performance Art, Thames & Hudson
2001.

vystaveno
varianta 3 x 5 = 15 volných printů A4
putovní výstava Out of Eastern
Europe – Private Photography
List Visual Arts Center M.I.T.
Cambridge, Massachusetts 1987;
Grey Art Gallery New York 1987;
Art Space San Francisco 1987;
Baxter Gallery Portland School of
Art Maine, USA 1987;
Randolph Street Gallery Chicago,
USA 1988;

Tomáš Ruller, Perform-Made /
Odolné okamžiky, Dům umění
města Brna 2017.

Tomáš Ruller, Perform-Made /
Udržitelné záblesky, GHMP
Městská knihovna Praha 2018.
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info
„Akce byla zakázána a před zahájením výstavy musela být instalace odstraněna. 
Proto jsem ‚prášení‘ (plánované jako proces na dobu celého trvání výstavy včet-
ně očekávaných interakcí návštěvníků) realizoval jen fragmentárně a neveřejně 
za přítomnosti několika přátel.“ T.R.

Panel byl vytvořen pro výstavu Kafka, Merta, Ruller v Junior klubu Na chmelnici 
v Praze 1985 - viz dokumentace vernisáže z fotoknihy od Bohdana Holomíčka.

V recenzi publikované v samizdatu Ňekdo ňěco 1985, vydávaném v Praze 
Ludvíkem Hlaváčkem, Miloš Šejn píše: „V Prášení na konci chodby dochází T.R. 
k určité vývojové syntéze, kde již klasický sypký materiál svou povahou (vršení, 
sesouvání, roztírání, otisk) nabízí možnost v procesu realizace neustále rozvíjet 
vztahy mezi tělesnou akcí a vizuální koncentrací na její otisk „uprostřed živlů“, 
a tím vždy dosahovat sepětí obou složek své osobnosti.“

Jedna fotografie z akce byla publikována roku 1985 Grzegorzem Dziamskim 
v tiskovině věnované festivalu Expanded Theatre v Poznani.

Dvojice fotografií je publikována v katalogu Documenta 8 v Kasselu, kam byl 
Ruller roku 1987 pozván performovat ale nebylo mu dovoleno vycestovat.

O práci se zmiňuje v dosud nepublikovaném textu „Sólová tvorba Tomáše Rullera 
 ve druhé polovině 80. let: expresivita, absurdita a introspekce“ kurátor Dušan 
Brozman (pro připravovanou monografii Kant & Vutium na březen 2019).

Miroslav Petříček ve Výkladovém slovníku k tvorbě T. Rullera píše: „Mezi vstá-
váním a padáním je nastávání, které nemá žádné předem dané scénáře. Mezi 
chaosem a řádem je stávání se sebou, stávání se realitou, stávání se tvorbou… 
Existující tvar je vždy přechodným tvarem.“

info
Tomáš Ruller, umělec nových médií & performance, spoluzakladatel Západo- 
-východní školy pozornosti 1983, Černého trhu 1985, od 1989 organizuje  
Otevřenou situaci - Evropský projekt; aktivní v opozici (Otevřený dialog 88) 
a během sametové revoluce (Občanské fórum 89/90). V roce 1992 spoluzaklá-
dal FAVU VUT v Brně, kde r. 1993 založil oborovou katedru Video–multimedia– 
–performance a nyní zde vede Ateliér performance.

autorovy performance:
P. S. 1 & 122 New York., LACE & POST Los Angeles, Centre Pompidou,  
Musée national d'art moderne, Paris, Ludwig Forum Aachen, Moltkerei Köln,  
O. K. Linz, Bauhaus Dessau, Videobienále Fukui, Bienále Lodž, Bienále Benátky, 
CSU Varšava, PQ Praha, na festivalech v Clevelandu, San Francisku, Quebe-
cu, Fribourgu, Tel Avivu, Santiagu de Compostela, Belfastu, Kirschau, Lublinu,   
Gothenburgu, Guangzhou, Pekingu, Hong-Kongu, Chengdu, Xi'an, Mexico City 
ad.

výběr fotografií z “Prášení na konci chodby”, 1984
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Zbyněk Sekal (1923–1998)
Bez názvu, 1971–1986

dřevo, lak, železo, 33,9 × 34,2 × 2,4 cm
na rubu papírový štítek s popisem autora

160 000 Kč ~ 6 185 €

Zbyněk Sekal

Tvorba Zbyňka Sekala znamená vzácnou vyváženost duchovní hodnoty a racio-
nality. Jen málokomu se podařilo docílit tak soustředěné výpovědi o základních 
principech světa a otázky člověka v něm, jako právě Sekalovi. Jeho výtvarná řeč 
navíc dýchá skrytou intimitou. Cítíme z ní soběstačné ticho klauzury, očištěné 
od nároku na vnější odezvu.

Sekalův projev se v šedesátých letech formálně přibližoval výrazovosti umělců 
z okruhu pražských Konfrontací, s nimiž také vystavoval na proslulé výstavě D 
(1964). Patřil ke starší generaci Mikuláše Medka, Vladimíra Boudníka a Roberta 
Piesena; nejblíže měl k Medkovi, se kterým jej pojil nejen duchovní charakter 
díla, ale také přátelské vazby.
Základem Sekalovy citlivosti byla potřeba absolutní koncentrace a respekt 
k privátnímu až intimnímu rozměru uměleckého vyjádření. Ty jej přivedly k tvor-
bě komorních formátů, do kterých soustředil téměř celé své dílo. Citlivost, du-
chovní rozměr a výjimečný smysl pro materiály byly hodnoty, jež na Sekalově 
díle obdivoval a cenil také Jindřich Chalupecký. Není divu, že v roce 1965 zahájil 
činnost Špálovy galerie právě výstavou Zbyňka Sekala.

V první polovině šedesátých let se Sekalova tvorba zaměřila na materiálové 
reliéfy, které nazval skládané obrazy. Vznikaly kontinuálně od roku 1962 a vedle 

dřevěných schránek představují důležitou linii Sekalova díla, pro něj snad nej-
víc typickou. Jejich základem jsou nalezené materiály – dráty, kovové destičky, 
plechy, prkénka, dřevěné špalíčky, ale také pozůstatky lidské činnosti – dvíř-
ka, hřeby a šrouby. Tyto nepotřebné, poškozené, většinou zahozené předměty 
Sekal uváděl do nových kontextů. Obzvlášť citlivý je okruh skládaných obrazů 
pracujících s otiskem či vrypem, kam patří právě nabízené dílo. Rýha, skvrna, 
plošný nebo reliéfní obrys zde fungují jako stopa zmizelého – záznam doby, kdy 
použitý materiál žil vlastním životem, naplňován ději a událostmi povětšinou 
svázanými s člověkem.

Nabízené dílo vzniklo za umělcova vídeňského působení, kam Sekal odešel po 
okupaci v roce 1969 a kde roku 1998 zemřel. Pravděpodobně bylo vytvářeno 
ve dvou etapách, těsně po příchodu do emigrace v roce 1971 a poté dotvářeno 
v roce 1986, případně se k němu autor ve vymezené době vícekrát vracel, jak 
vypovídá autorské značení. Nicméně temporálnost a umělcův smysl pro hodno-
ty času, jeho trvání i potenciál pomíjivosti patří k zásadním zdrojům jeho tvor-
by. Mnohé reliéfy (zejména z hřebíčků) vznikaly řady let, určovány taktovkou 
umělcových nálezových aktivit, neboť samotný akt hledání materiálu, sžívání 
a sbližování se s ním je procesuálně-kontemplativní složkou Sekalovy citlivosti 
a tvořivé síly.

literatura
Katalog výstavy Zbyněk Sekal. Plastiky a reliéfy 1959–1994,  
Galerie Ztichlá klika 2003.
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Jan Koblasa (1932–2017)
Der blaue Pechvogel, z cyklu Modrá krev, 1965

kombinovaná technika, karton fixovaný na plátně, 98 × 68 cm
sign. autorskou značkou 5 65, 1 blaue pechvogel

340 000 Kč ~ 13 150 €

Jan Koblasa 

Letos v říjnu uplynul rok od úmrtí Jana Koblasy (1932–2017). Odešel umělec, 
který patřil k vůdčím osobnostem výtvarné generace šedesátých let, pedagog, 
který formoval několik sochařských generací, literát známý svým osobitým sty-
lem. Uzavřelo se dílo propojující výtvarný cit s erudovaností, tvůrčí sílu s energií 
duchovně naplněného člověka. Dílo, které je na naší kulturní scéně nepřehléd-
nutelné a v rámci evropského kontextu přinejmenším respektované. Málokterý 
umělec totiž v sobě slučoval tolik talentů jako Jan Koblasa. Vedle výtvarného 
to bylo nadání hudební a literární, a nad tím vším čněla síla citlivého člověka, 
zarputilého hledače krás i stínů života, neúnavného bojovníka s duší poety.

Po maturitě na teplickém gymnáziu vstoupil mladý Koblasa na pražskou umě-
leckou scénu, kde po boku s o něco starším Mikulášem Medkem a Vladimírem 
Boudníkem stanul v čele nastupující generace. Jeho silná tvůrčí energie byla od 
počátků provázená nezvyklou integrující silou. V roce 1957 se svými spolužáky 
z akademie Karlem Neprašem a Bedřichem Dlouhým a s hudebním skladatelem 
Rudolfem Komorousem založil pověstné uskupení Šmidrové. V roce 1960 inicio-
val dvě neoficiální výstavy Konfrontace I (v ateliéru Jiřího Valenty) a Konfrontace II 
 (v ateliéru Aleše Veselého), které se staly manifestací nekonformního radikálně 
zaměřeného umění. Neopomenutelná je i výstava z roku 1963 v jízdárně teplic-
kého zámku, na níž Jan Koblasa představil své aktuální práce společně s Mi-
kulášem Medkem. Tato přehlídka přinesla ikonické setkání dvou duchovních 
světů, dvou poloh výtvarné citlivosti, jež dnes řadíme k tomu nejkvalitnějšímu, 
co české umění dvacátého století přineslo.

Koblasova životní cesta brzy vedla za hranice domoviny. Když jej v roce 1968 
srpnová okupace Československa zastihla na cestách po Itálii, domů se nevrátil. 
Získal azyl v severním Německu a v roce 1969 založil v Kielu v Muthesius Hoch-
schule obor volné plastiky. Ten pak vedl téměř třicet let. Jako jednomu z mála 

emigrantů se Janu Koblasovi podařilo přirozeně vplout na zahraniční scénu, zís-
kat si respekt odborné veřejnosti a ovlivňovat mladé generace umělců. Ale kolik 
sebezapření a vnitřní odvahy bylo třeba, aby umělec zdolal těžkosti emigrace 
a dál soustředěně pokračoval v práci? A jaký byl vlastně pocit člověka, který byl 
doma tam i tady, a všude tak trochu cizincem?
Jako červená nit se Koblasovými výtvarnými myšlenkami táhnou témata Země, 
Nebe, Pekla a Ráje. Vznášejí se tu Andělé, zatímco z hlubiny vyvěrají Apokalyp-
tické výjevy doprovázené náměty Králů, Proroků, Strážců, Poslů, Lament i Křes-
ťanských mučedníků a následované postavami z řecké mytologie. Čteme v nich 
metaforické rozjímání o lidském údělu, smyslu života a marném pachtění za 
mnohdy prchavými cíli. Koblasova tvůrčí cesta je zkrátka inspirativní syntézou 
úvah o nás lidech a roli, kterou v tomto světě máme, je velkým návratem k pra-
dávným mýtům a archetypům, v nichž nacházíme analogie s pocity současného 
člověka.

K nejvýraznějším malířským cyklům Jana Koblasy z období šedesátých let patří 
expresivní malby kombinující technologii monotypu s uvolněnými vstupy bar-
vou. Vedle Apokalyptických vizí, Andělů, Pečetí a Nanebevstoupení sem patří 
témata Hlav na špalku a Modrých Pechvoglů z cyklu Modrá krev. Jde o te-
maticky specifický soubor, v němž umělec rozkrýval úděl nositelů šlechtické 
krve, jejichž leskem a slávou protkané životy často třísnil hořký a mnohdy krutý 
osud. Po výtvarné stránce zde Koblasa dospěl k intenzivnímu dialogu malířské-
ho gesta a otisku, v němž se prolínají expresivní malířské stopy stékající barvy 
s kaligraficky cítěnými strukturami a liniemi. Intenzivní dějovost je zde postave-
na do konfrontace s prázdnými poli, která se zde stávají jakýmisi významovými 
pomlkami. Napětí černých a modrých kresebně-malířských shluků a formací 
umocňují výrazně červené drippingové vstupy, které rozviřují děj, stupňují dra-
matičnost a otevírají kompozici do dalších prostor. Nebo dokonce světů?

literatura
Mahulena Nešlehová, Jan Koblasa, Univerzita Karlova v Praze, Karolinum,  
Praha 2012.

vystaveno
Jan Koblasa 85, Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových,  
Praha 2017
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Vladimír Merta (*1957)
z cyklu Velký finanční skandál, 1992

enkaustika, mince, překližka, 217 × 122 cm
autorský štítek VLADIMÍR MERTA VELKÝ FINANČNÍ SKANDÁL bílá

360 000 Kč ~ 13 920 €

Vladimír Merta

Co je to tvrdá měna, víme, a ještě lépe víme, co je to měna měkká. Jak si vysvět-
lit Mertovy experimenty s měnou nejprve měkkou (ale ne zcela změklou, neboť 
nebyla by měna měnou, kdyby změkla natolik, že by nekladla odpor a stala se 
takřka tekutou) a posléze v L. A. s měnou tvrdou (ale ne zcela ztvrdlou, taková 
by totiž znemožňovala směnu, neboť by zbývala již jen záměna)? Jak si totiž 
vysvětlit zapojení desetihaléřů a amerických centů do díla, jež je nejen výtvarné, 
ale přímo malířské? A co rotující disky uspořádávající mince svým způsobem? 
Ovšem, kotouče u Merty jsou velice časté, povětšinou „stojí“, jsou to kruhy, 
ojediněle odsazené, vystupující nad základní deskou obrazu. Ale ať se hýbou či 
stojí, klíč k naší otázce bych hledal ve zkoumání změknutí, jež se tu odehrává 
také s měnou – měkká ještě více změkne, tvrdá naměkne. Malířské instalace 
V. Merty pracující s měnou naznačují: je to změknutí malířské. Možná přímo 
lyrické – a pokud je to zároveň protest, pak něžný. To všechno pochází ze za-
cházení s barvou a barevností. Enkaustika dovolí lomit barevnost, umožňuje 
prosvítat spodním vrstvám, prozařovat barevnému sedimentu. Tím jsou záro-
veň vrstvy sedimentu ztlumeny, podány měkce, řekl jsem si s něhou. Podobně 
Merta zachází s barvou i v jiných technikách. A pracuje tak i s měnou. Měna 
zapojená do barevného členění pak není oslovena z hlediska finančního, soci-

álně-kritického – a přesto podléhá. Měna způsobuje změkčení, ztrátu tvrdosti. 
To vše přes barevnost. Kdy má měna barvu? Když jí platíme? Nikoliv, to má 
jen rozlišovací znaky. Barvu u bankovky či mince vidíme, až když ztratily svou 
platební sílu – anebo když je to síla pro nás nedostupná. Avšak mince nejsou 
u Merty jednoduše vyřazeny z používání a jako element začleněny do koláže, 
nýbrž mince jsou proměněny, jsou to barevné mince, řekl bych malované mince, 
jako míváme malovaná vajíčka. Zde tudíž nelze použít definici koláže, pokud má 
být barevným koláčem, kam spadl desetník. Malovaná mince tady znamená: 
jako by z mince byla sňata slupka a byl odkryt barevný sediment. Zaráží pak 
barevnost, v principu měkká. Měna je vlastně měkká, protože se ukázala být 
barevnou popsaným způsobem.

Petr Rezek

Obrazy z cyklu Velký finanční skandál (11 obrazů v cyklu) jsou zastoupeny jak  
ve státních institucích (GASK, Kutná hora), tak ve významných soukromých 
sbírkách.

vystaveno
Velký finanční skandál, Galerie Behémót, Praha 1992
Velký finanční skandál, Galerie Votobia, Vlastivědné muzeum,
Olomouc 1993
1984–1995. Česká malba generace 80. let, Wannieck Gallery, Brno
2010

literatura
Richard Adam, 1984–1995. Česká malba generace 80. let, Wannieck
Gallery 2010, s. 195.
Kolektiv autorů (ed.), Difficult Ceremony, Aparat. 2018, s. 89.
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Bohumír Matal (1922–1988)
Postava v sevřeném prostoru, 1985

olej, sololit, rám, 130 × 97 cm
sign. MATAL 85

550 000 Kč ~ 21 270 €

Bohumír Matal

Obraz bude uveden v připravovaném soupisu díla B. Matala (na publikaci 
se podílí kolektiv autorů: P. Spielmann, L. Hubatová Vacková, K. Svobodová,  
M. Nešlehová, M. Šviková, J. Matulová, nakl. Kant 2019). 

Bohumír Matal, Pětice postav, obraz podle návrhu pro Jarmah v Libyi (soukromá sbírka v ČR)

vystaveno
Bohumír Matal, Dům umění Ostrava, OVM Frýdek-Místek 1990 (č. kat. 225)
Bohumír Matal, Galerie z ruky, Křížovice 2011
Bohumír Matal, Konstruktér barvy, Muzeum města Brna 2014 (č. kat. 69)

literatura
 L. Kundera – J. Malina – K. Svobodová, Bohumír Matal, Brno 2006,  
s. 144–145, 238.
L. Kundera – J. Malina – K. Svobodová, Bohumír Matal, Brno 2006 (č. kat. 70)
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František Kyncl (1934–2011)
Geometrická struktura, 1980

akryl, plátno, fixováno na dřevě, 30 × 42 cm
sign. na rubu F. Kyncl 1980

120 000 Kč ~ 4 640 €

František Kyncl

Monolog o kresbě

Kresba začíná dotykem – bodem! BOD je kresba! Spojením dvou bodů – pro-
tažením dotyků – vzniká čára. ČÁRA rovná, oblá, vlnitá: prastarý prvek in-
telektuálního dorozumívání se. Čára je KRESBA! Co je tedy kresba? Pro mě: 
nejjednodušší dorozumívací znamení. Kresba, to jsou také vizuální signály mezi 
námi a podnes neznámou minulostí, dneškem a budoucností. V mojí představě 
je kresba především projev zrodu, bytí, plánů, a proto nemůže být synonymem 
ničení či rozkladu. Myšlenka začíná „bodem“. Konstruuje druhý bod a mezi nimi 
„nakreslí čáru“, dlouhou či krátkou, pak hledá bod třetí, čtvrtý, pátý atd. Vzniká: 
KRESBA MYŠLENKY. A proto: nejfantastičtější kresbou jsou viditelné i ty pro 
nás neviditelné stopy a jejich věčné propojování, stopy existence vývoje naší 
planety, celého vesmíru. Kresba může být výkřikem v tichu, anebo také může 
být nejtišším tichem v ohlušujícím hřmotu. Kresba je slavnostní každodennost. 
Kresba je naše vlastní pozorování se v zrcadle, dorozumívání se sama se sebou 
a s jinými. Kresba může byt plošná i plastická. 

František Kyncl, 1981 

literatura
Kolektiv autorů, František Kyncl – Konstrukce nekonečna, Galerie výtvarného 
umění v Mostě 2006, s. 81.
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Bohumír Matal (1922–1988)
Interiér, kolem r. 1954

olej, karton, rám, pasparta, sklo, 32,5 × 20,3 cm

110 000 Kč ~ 4 255 €

Bohumír Matal 
ze sbírky architekta prof. Ivana Rullera

95 
 

Dva prezentované obrazy Bohumíra Matala pocházejí ze sbírky významného, 
nedávno zesnulého architekta Ivana Rullera (1926–2018). K výtvarnému umění 
měl arch. Ruller vždy velmi blízký vztah. S tvorbou Bohumíra Matala (1922–1988) 
se blíže seznámil už na Matalově brněnské výstavě v r. 1948, po níž se rozhodl 
ateliér brněnského malíře ze Skupiny 42 poprvé navštívit. Tehdy se jejich cesty 
spojily a započalo celoživotní přátelství plné vzájemného respektu k tvorbě toho 
druhého.

Počátkem padesátých let dokonce oba sdíleli v Brně společný ateliér, a arch. 
Ruller tak mohl stát přímo u zrodu Matalových obrazů. Později se stal také 
jedním z členů mezioborové skupiny Brno 57, která vznikla ze společnosti, jež se 
v Matalově ateliéru scházela.

Nejen přátelství, ale i respekt a obdiv k Matalovu talentu vyústily v řadě případů 
i ve výtvarnou spolupráci obou osobností. V dobách, kdy Matal nemohl oficiálně 
vystavovat, se arch. Ruller systematicky snažil Matalova díla v rámci svých pro-
jektů prosazovat. Jejich první spolupráce se datuje již do roku 1954 a o tři roky 
později společně získali druhé místo v mezinárodní soutěži na urbanistické řeše-
ní náměstí Národů OSN v Ženevě (tým architektů: I. Ruller, Z. Řihák, J. Sirotek). 
Z realizovaných Matalových prací, které vznikly v rámci staveb arch. Rullera, 
uveďme alespoň art protis v budově Ingstav v Brně, intarzii a reliéf v budově 
ředitelství Domu služeb – Karat v Brně, reliéfy ve správní budově elektrárny  
Dalešice nebo malby v Československé státní bance v Praze 9. Řada Matalo-
vých návrhů ale z finančních důvodů či přičiněním schvalovací komise realizová-
na nebyla (např. dekorativní stěna v muzeu Jarmah v Libyi).

K jejich společnému přátelství i profesionální spolupráci odkazuje několik kre-
seb a maleb, které arch. Ruller od B. Matala získal. Jedná se o ucelený soubor 
kvalitních děl, zajímavých nejen emociální, ale také uměleckou hodnotou. Dokla-
dem toho jsou i dva zde prezentované obrazy.

„Přátelství s Mirkem patřilo k tomu nejkrásnějšímu, co jsem v životě prožil a za 
co jsem osudu vděčný. Jsem rád, že mohu při pohledu na jeho obrazy zavzpo-
mínat na společné chvíle i společné myšlenky.“

Ivan Ruller, Osobní vzpomínky na Bohumíra Matala, in: Antonín Přidal, Takový 
byl Matal, Brno 1998, s. 83.

Když po dlouhých šesti letech nucené odmlky mohl Bohumír Matal konečně 
veřejně vystavit svá díla, byl obraz s názvem Interiér ze sbírky prof. Rullera mezi 
nimi. Matalova výstava v Kabinetu umění v Brně v roce 1955, v době stále trva-
jícího diktátu socialistického realismu, demonstrovala především právo umělce 
na výtvarný experiment. Výstava vzbudila velký ohlas a ostře se proti ní ohra-
dila i oficiální kritika, která Matala nařkla z pokusu vzkřísit „hnilobné, na hony 
páchnoucí estetické teorie“. Václav Zykmund musel svá úvodní slova z katalo-
gu odvolat a výstava byla předčasně uzavřena. Pro ostatní umělce však byla 
tato výstava prvním odvážným gestem. Matal tak koneckonců o celé tři roky 
předběhl výstavu Umění mladých výtvarníků Československa, která znamenala 
definitivní ústup českého umění z dogmatických pozic.

V obraze Interiér jsou koncentrovány některé malířské problémy, které v první 
polovině padesátých let Matala zajímaly. Tematicky jde o pohled do interiéru 
s klasickým zátiším s kyticí ve džbánu na stole a s draperií, které odkazují ke 
špálovské tradici. Motiv zrcadla, které dál prolamuje prostor, v dějinách umění 
opět není nový (vzpomeňme např. Portrét manželů Arnolfini Jana van Eycka). 
A motiv zrcadlení můžeme i v Matalově tvorbě sledovat už od jeho slavného 
obrazu Stříhali dohola malého chlapečka (1946, Moravská galerie v Brně). Tepr-
ve kolem roku 1954 však Matal tento prvek dále rozvedl – především ve svých 
zátiších a v sérii portrétů žen se zrcadlem.

Matal, který ostatně v umění neuznával vývojové teorie, se tedy v obraze Inte-
riér hlásí k tradici, ale přesto nejde o anachronismus. Ve své tvorbě vždy hledal 
aktuální způsob řešení základních uměleckých otázek, které procházejí celými 
dějinami umění – vztah mezi barvou, světlem, prostorem a tvarem. Proto ty 
odkazy ke klasikům. Matalovi nešlo o zachycení jevové stránky skutečnosti, ale 
snažil se jít pod povrch vizuálně vnímaného. Nezajímalo ho, jak věci vypadají, 
jak se nám jeví, ale jaká je jejich podstata. Matalovy obrazy přitom nemají jen 
zaznamenávat jeho vlastní prožitek skutečnosti, ale mají především určité po-
city vyvolávat.

I po více než šedesáti letech tak Matalovy obrazy přinášejí výstižné sdělení 
o pocitech člověka v první polovině padesátých let. O pocitech mladého, na-
daného umělce, jehož malby se v roce 1946 ocitly v Paříži po boku nejvýznam-
nějších mladých umělců Československa, jehož tvorba však byla tři roky poté 
označena za pochybnou a škodlivou a jako taková nesměla být vystavována. 
Malíře, který ani v době těžké životní situace neslevil ze svých požadavků na 
svobodu uměleckého projevu. Z Matalových obrazů přesto necítíme ani náznak 
pesimismu. Pohled umělce nás vede do koutu místnosti, do bezpečí domo-
va, kam naše oči sklouznou ve chvílích klidu, odpočinku či melancholie. Oproti 
skutečnému, uzavřenému prostoru se obrazový prostor rozvíjí především v plo-
še velkého zrcadla. Tvary a jejich vzájemné vztahy v prostoru jsou modelovány 
prostřednictvím barev, nikoli vržených stínů. Zrcadlo nám prozrazuje přítomnost 
okna, jímž dopadá na stůl s kyticí forsytií zářivé jarní světlo. I ve tvrdé realitě 
padesátých let nám tak malíř ukazuje, že život, člověk a bezpečí jeho domova, 
stejně jako svoboda malířského projevu, jsou stále tou základní hodnotou, na 
které je třeba neustále trvat.

Mgr. Martina Šviková

provenience
Ze sbírky architekta prof. Ivana Rullera.

literatura
Bohumír Matal, poslední práce, Kabinet umění Brno 1955, katalog výstavy.

vystaveno
Bohumír Matal, poslední práce, Kabinet umění Brno 1955 (č. kat. 32)
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