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POST-WAR & CONTEMPORARY ART
& SOUKROMÁ SBÍRKA SOUČASNÉHO UMĚNÍ
6. ČERVNA 2020 – 18.30 HOD.
GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE, PRAHA

10
Katalog ETCETERA 10 nabízí kolekci současného a poválečného umění, přičemž převážná část uměleckých děl pochází ze
soukromé sbírky B–Y, která začala vznikat před deseti lety se
zaměřením na současné české umění. Během několika let se
sběrateli podařilo soustředit uznávané autory a sbírka, zpočátku zaměřená spíše na geometrické tendence, byla doplňena
i autory zabývajícími se konceptuálním uměním a konceptuálními přesahy v malbě. Motivace sběratele byla mnohem hlubší
než rozšířit své investiční portfolio a při pohledu na kompletní
inventář je rovněž zjevné, že sbírka vznikala s láskou k výtvarnému umění, s odbornými radami kurátorů, výtvarných kritiků
i v rámci komunikace se samotnými umělci.

BRNO
19.–29. 5. 2020, 10–18 HOD.
ETCETERA GALLERY
GROHOVA 2, BRNO

PRAHA
2.–6. 6. 2020, 10–18 HOD.
GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE
BETLÉMSKÉ NÁM. 8, PRAHA
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AUKCE
6. ČERVNA 2020 – 18.30 HOD.
GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE, PRAHA
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1
VÁCLAV BOŠTÍK (1913—2005)
BEZ NÁZVU, 1988
pastel, papír, pasparta, rám, sklo, 53 × 49 cm
sign. Boštík 88, přiložen certifikát autenticity

170 000 Kč ~ 6 300 €

LITERATURA
Miloslav Moucha: Václav Boštík a jeho francouzský
čas, Praha: Dauphin 2016, s. 61.
PROVENIENCE
Dílo pochází ze sbírky malíře a dlouholetého přítele
Václava Boštíka Miloslava Mouchy.
VYSTAVENO
Václav Boštík, Jiří Kolář, Miloslav Moucha, Jindřich
Zeithamml, Museum Kampa, Praha, 2017.
Václav Boštík – Vznikání, Galerie Moderna, Praha
2015.
Václav Boštík a Michal Ranný – Prostor, hmota,
světlo, Galerie U Betlémské kaple, Praha 2014.
Václav Boštík, Josef Šíma – Obrazy mezi nebem
a zemí, Galerie U Betlémské kaple, Praha 2012.
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VÁCLAV BOŠTÍK (1913—2005)
BEZ NÁZVU, 1989
pastel, papír, pasparta, rám, sklo, 63 × 56 cm
sign. Boštík 89, přiložen certifikát autenticity

170 000 Kč ~ 6 300 €

LITERATURA
Miloslav Moucha: Václav Boštík a jeho francouzský čas,
Praha: Dauphin 2016, s. 51.
PROVENIENCE
Dílo pochází ze sbírky malíře a dlouholetého přítele
Václava Boštíka Miloslava Mouchy.
VYSTAVENO
Václav Boštík – Vznikání, Galerie Moderna, Praha 2015.
Václav Boštík a Michal Ranný - Prostor, hmota, světlo,
Galerie U Betlémské kaple, Praha 2014.
Václav Boštík, Josef Šíma – Obrazy mezi nebem a zemí,
Galerie U Betlémské kaple, Praha 2012.
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MICHAL ŠKODA (*1962)
BEZ NÁZVU, 1996
polychromie, kamenina, 27 × 56 × 34,5 cm
sign. autorskou značkou MŠ

85 000 Kč ~ 3 150 €
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JAN NÁLEVKA (*1976)
Z CYKLU ONE NEVER CAN TELL, 6 KS, 2009
Dílo jednoho z nejúspěšnějších současných českých umělců, jenž se
důsledně věnuje minimalistické konceptuální malbě, kresbě, ale i intermediální tvorbě, vzniklo speciálně pro jeho první větší samostatnou výstavu,
jež se konala roku 2009 v Domě umění v Českých Budějovicích a nesla
název Until the Morning Comes. Vystavená série původně čítala celkem
dvanáct obrazů – instalace však byla rozdělena do dvou celků po šesti
obrazech. V aukci je v tomto případě nabízena jedna polovina cyklu – jedna
stěna z původní výstavy. Jedná se o cyklus samostatných monochromních
maleb různé velikosti. Na první pohled tak může jít o zcela běžná abstraktní
plátna. Podstata instalace však spočívá v konceptu tzv. „nebarvy“, která
vznikne smícháním všech tub jednotlivých zakoupených sad. Umělec tak
nemá vůbec žádnou moc zasahovat do výsledného barevného tónu, jenž
je vlastně předurčen prefabrikovanou výrobou. Co sada, to jeden obraz,
který nese její název a na nějž musí být spotřebována všechna barva beze
zbytku. Tento faktor také ovlivnil velikost jednotlivých obrazů, které zároveň ve větším měřítku kopírují tvary jednotlivých balení akrylů.

6 × akryl, plátno, 140 × 65 cm / 130 × 75 cm /
130 × 85 cm / 130 × 85 cm / 125,5 × 55 cm /
95 × 55 cm
každý sign. na rubu JAN NÁLEVKA 2009, názvy:
KOH-I-NOOR 10 ACRYLIC, ACRYLIC COLOURS;
PEBEO 8, HIGH VISCOSITY, STUDIO ACRYLICS;
VAN GOGH 8, ACRYLIC COLOURS, TALENTS;
GALERIA 6, FLOW RORMULA ACRYLIC, WINSOR
AND NEWTON; LOUVRE 12, ACRYLIC STUDIO,
LEFRANC AND BOURGEOIS; BASIC 6, ACRYLIC COLOUR SET, LIQUITEX, přiložen certifikát
autenticity

220 000 Kč ~ 8 150 €
VYSTAVENO
One on One, dům Pánů z Kunštátu, Brno 2010.
Selži znova, Galerie Entrance, Praha 2010.
Until the Morning Comes, Dům umění v Českých
Budějovicích 2009.

• Martin Vaněk
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JAN ŠERÝCH (*1972)
!SEY ,LLEH, 2012

6
JAN ŠERÝCH (*1972)
TMA, 2012

akryl, plátno, 40 × 60 cm
sign. na rubu JAN ŠERÝCH 2012, přiložen certifikát autenticity

akryl, plátno, 90 × 90 cm
sign. na rubu JAN ŠERÝCH 2012 TMA, přiložen certifikát autenticity

45 000 Kč ~ 1 670 €

90 000 Kč ~ 3 330 €

VYSTAVENO
!sey ,lleH, Galerie Jelení, Praha 2013.

VYSTAVENO
!sey ,lleH, Galerie Jelení, Praha 2013.
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DAVID MOŽNÝ (*1963)
THE WAIT/LOWDOWN, 2019
Davida Možného známe především jako autora videí a videoinstalací,
pracujícího s virtuální realitou. Vytváří animace, uvádí do pohybu tištěné
záběry a fotografie z časopisů. Pomocí animace vytváří nové prostory, ve
kterých jsou porušovány fyzikální zákony.

instalace, letištní mobiliář, 400 × 180 × 60 cm,
přiložen certifikát autenticity

Stejným principem vznikají často i autorovy instalace. Pozměněná realita však nevzniká virtuálně, ale v surové reálné formě. Autor ke složitým
a monumentálním instalacím využívá důvěrně známých předmětů z běžného života – obytný karavan, kufry, letištní sedačky. Všechny tyto předměty se pod jeho rukama rozkládají a rozpadají a následně opět skládájí
a seskupují v pozměněném významu, bez svých původních vlastností.

Dílo bude vystaveno pouze
na předaukční výstavě v Praze.

190 000 Kč ~ 7 040 €

VYSTAVENO
Lowdown, Galerie Jelení, Praha 2019.
OFF, Bratislava 2019.
Together we stay, divided we fall, Joey Ramone
Gallery, Rotterdam 2019.

Několikrát vystavovaná monumentální instalace The Wait/Lowdown je
typickou ukázkou této hry s pozměněnou realitou a jejím vnímáním, která
se u Možného často opakuje.
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JIŘÍ KOVANDA (*1953)
MARKÉTA OTHOVÁ (*1968)
MRKAČKA, 1995 (9. ŘÍJNA 1995, PRAHA.
SEŠLI JSME SE V KAVÁRNĚ
U SV. VOJTĚCHA V 18:00 HOD.)
„Markéta Othová a Jiří Kovanda se už jednou sešli nad společným dílem –
bylo to v Galerii MXM v roce 1996 na výstavě Mrkačka. Sešli se tenkrát v kavárně a na fotografii Martina Poláka předstírají na nekonečném
fotografickém pozadí tanec v akci Bez názvu, 9. října 1995, Praha (Sešli
jsme se v kavárně U sv. Vojtěcha v 18.00 hod.). Tato strohost, s jakou akci
popisují a demonstrují fotografií, má svou ironii ve vztahu ke konceptuální
fotografii a akci a možná i k výstavě samotné, ale také atmosféru, kterou
dokážou podivným a velmi jednoduchým způsobem vykouzlit.“
• Edith Jeřábková
• in: Adam Budak (ed.): Třetí mysl. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce, Praha: Kant 2016, s. 42.
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černobílá fotografie, vintage print 1/1 + AP,
rám, plexisklo, 196 × 107 cm
autor fotografie Martin Polák

100 000 Kč ~ 3 700 €
VYSTAVENO
Mrkačka / Sleeping Doll, MXM Gallery, Praha 1996.
Cudnost, Etcetera Gallery, Brno 2019/2020.
LITERATURA
Pavel Vančát: Mutující médium, Praha: Fotograf 07
o.s. ve spolupráci s Galerií Rudolfinum 2011, s. 56.
Edith Jeřábková: Jiří Kovanda, Klatovy/Klenová:
Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem a Galerie Klatovy/Klenová 2010,
s. 137.
Adam Budak (ed.): Třetí mysl. Jiří Kovanda
a (Ne)možnost spolupráce, Praha: Kant 2016, s. 148.
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MICHAL PĚCHOUČEK (*1973)
LA PLAGE — Z CYKLU ŠKOLNÍ LOĎ, 2011
akryl, plátno, 30 × 30 cm
sign. na rubu Michal Pěchouček La Plage 2011 #5,
přiložen certifikát autenticity

38 000 Kč ~ 1 400 €
VYSTAVENO
Školní loď, Chemistry Gallery, Praha 2013.
LITERATURA
Srov.: Martin Mazanec, Michal Pěchouček: Michal
Pěchouček Studio, Olomouc: Pastiche Filmz o. s. 2013,
obrazová příloha.

10
MICHAL PĚCHOUČEK (*1973)
PORT LOUISE — Z CYKLU ŠKOLNÍ LOĎ, 2011
akryl, plátno, 40 × 30 cm
sign. na rubu Michal Pěchouček Port Louise 2011 #8,
přiložen certifikát autenticity

38 000 Kč ~ 1 400 €
VYSTAVENO
Školní loď, Chemistry Gallery, Praha 2013.
LITERATURA
Srov.: Martin Mazanec, Michal Pěchouček: Michal
Pěchouček Studio, Olomouc: Pastiche Filmz o. s.
2013, obrazová příloha.

Soubor obrazů s názvem Školní loď Michala Pěchoučka po technické stránce volně navazuje na šité obrazy z cyklu Time for Bed. Tematikou je zde ovšem plachtoví jednotlivých lodí – plachetnic. Autor čerpá z cest po Bretani a navazuje na
malířskou tradici meziválečné avantgardy, konkrétně na dílo Jana Zrzavého, pro
autora “kus živé a inspirativní historie”. Obrazy jsou inspirovány detaily plachtoví;
i když zdánlivě působí jako geometrické abstrakce, jsou však spíše realistickou
malbou provedenou zcela automním a originálním způsobem. Názvy děl kopírují
pojmenování jednotlivých lodí.
Obrazy z cyklu Školní loď jsou zastoupeny ve významných soukromých sbírkách
i státních institucích (Moravská galerie v Brně). Nabízená plátna jsou ojedinělá
svým komorním formátem.
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11
JIŘÍ KOVANDA (*1953)
BEZ NÁZVU (CHRYZANTÉMA), 1991

12
JIŘÍ KOVANDA (*1953)
BEZ NÁZVU, 1981

asambláž, filc, papír, karton, rám, sklo, 66 × 50 cm
sign. na rubu J. KOVANDA: BEZ NÁZVU (CHRYZANTÉMA) 1991

kombinovaná technika, papír, rám, sklo, 62 × 45 cm
signováno na rubu

75 000 Kč ~ 2 780 €

70 000 Kč ~ 2 600 €

VYSTAVENO
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid 2012.

LITERATURA
Edith Jeřábková: Jiří Kovanda, Klenová: Fakulta umění a designu Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Galerie Klatovy/Klenová 2010, s. 44.

LITERATURA
Edith Jeřábková: Jiří Kovanda, Klenová: Fakulta umění a designu Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Galerie Klatovy/Klenová 2010, s. 91.
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MILAN NÁPRAVNÍK (*1931)
BEZ NÁZVU, PŘELOM 70./80. LET
Milan Nápravník absolvoval pražskou Akademii múzických umění, obor filmové dramaturgie. Od roku 1947 píše surrealistické básně a texty (seznamuje se s Karlem Teigem) a připojuje se k pražské surrealistické skupině,
která pracovala utajovaně se zákazem publikovat a vystavovat. V první
polovině šedesátých let organizuje dvě legendární představení soudobé
surrealistické poezie v Klubu výtvarných umělců Mánes a v roce 1969
odchází do exilu. Následně se přidává v Paříži k mezinárodnímu surrealistickému hnutí. Je známý nejenom svoji básnickou a literární tvorbou, ale
i výtvarnou činností (obrazy, sochy, fotografie). Koncem sedmdesátých let
objevuje fotografickou techniku, kterou nazývá inverzáží.

inverzáž, fotografie, vintage print, pasparta, rám,
sklo, 40 × 29,5 cm
na rubu značeno K1/16

14 000 Kč ~ 520 €
LITERATURA
Milan Nápravník, Lothar Klünner: Dech noci, noc
duchů, duch noci, noc dechů, Praha: Artfoto 1995,
obrazová příloha.

„Inverzáž je surrealistickou metodou vytváření magické reality spojením
dvou anebo několika inverzních obrazů reálných předmětů, jejich částí
anebo nepředmětných, povrchových struktur. Princip inverze není založen
na estetických tendencích vědomí, nýbrž existuje před ním jako dominující morfologický archetyp v nevědomé, tj. iracionální skutečnosti.
Archetypický charakter inverze způsobuje, že je inverzáž vzniklá z fotografických obrazů reality, jež se vytvořila působením vody, ohně, mrazu, žáru,
eroze, koroze, gravitace, buněčného sdělení, růstu apod. nadána numinózní
silou. Mimoestetickým smyslem inverzáže nemůže být než obrácení naší
pozornosti k alternativnímu, magickému vnímání a tím narušování monopolu tzv. ‚objektivní‘, represivní optiky jednostranně racionalistické konstrukce světa.“
• Milan Nápravník, květen 1977
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MILAN NÁPRAVNÍK (*1931)
BEZ NÁZVU, PŘELOM 70./80. LET
inverzáž, fotografie, vintage print, pasparta, rám,
sklo, 40 × 29,5 cm
na rubu značeno M1/47A

14 000 Kč ~ 520 €
LITERATURA
Milan Nápravník, Lothar Klünner: Dech noci, noc
duchů, duch noci, noc dechů, Praha: Artfoto 1995,
obrazová příloha.
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VLADIMÍR MERTA (*1957)
Z CYKLU HORKÁ GEOMETRIE, 1993
Malíř a konceptuální umělec Vladimír Merta patří ke generaci umělců,
která se počátkem 80. let ostře vymezila vůči svým předchůdcům a profesorům a začala se sdružovat kolem nonkonformních akcí, jež vyústily
v sérii pražských Konfrontací. Už v době svých akademických studií začal
Merta realizovat akce a instalace v krajině, v nichž se účastníky procesu
intimně laděné umělecké tvorby stávaly mnohdy i přírodní živly. Vytvářel
ale také malby a objekty, které často konfrontoval s přírodninami a v nichž
tematizoval mimo jiné i možnosti komunikace v prostředí skomírajícího
socialismu. Se změnou politické situace se postupně proměňuje také
Mertova tvorba. Počátkem 90. let vytváří objekty a malířské cykly s výrazným konceptuálním přesahem, které vycházejí z kritické reflexe kapitalistické konzumní společnosti raných 90. let, jako jsou cykly Reklama na
nekonečno (1990–1992) či Velký finanční skandál (1992), po nichž v roce
1994 následují cykly Veřejná geometrie a Horká geometrie.

enkaustika, kožené popruhy, druky, kovové přezky,
dřevo, 125 × 215 × 38 cm

460 000 Kč ~ 17 040 €
VYSTAVENO
Horká geometrie, Galerie Behémót, Praha 1993.
Česká malba generace 80. let, Wannieck Gallery,
Brno 2010.
Difficult Ceremony, Galerie U Betlémské kaple,
Praha 2018.
LITERATURA
Richard Adam: 1984–1995. Česká malba generace
80. let, Brno: Wannieck Gallery 2010, s. 198.
Kolektiv autorů: Difficult Ceremony, Brno: Aparat.
2018, s. 92.

Cyklus Horká geometrie zahrnuje několik menších dřevěných závěsných
objektů s geometrickými kompozicemi vytvořenými z kožených opasků;
vrchol cyklu pak představuje dvojice hojně reprodukovaných rozměrných
objektů–postelí, z jichž jeden je nabízen v nynější aukci. Jak i název napovídá, Merta v tomto závěsném objektu dráždivě a sofistikovaně spojuje
naprosto protichůdné prvky – v geometrické kompozici, která bývá obvykle
považována za „chladnou“ a bezpohlavní, bezpečně dešifrujeme odkaz
k vášnivému sexuálnímu aktu. Červené a šedé kožené opasky s přezkami
obepínají postel, jejíž plastický, pastovitý povrch evokuje zpocené prostěradlo. Zásadní roli zde hraje zvolená technika pojednání povrchu postele,
tedy enkaustika, jejíž optické vlastnosti s vysokým indexem lomu světla
umožňují, aby spodní vrstvy částečně prosvítaly a pigmenty byly fixovány
v jakoby mokrém stavu. Oproti bezprostředně předcházejícím cyklům,
vesměs kriticky reflektujícím chaos společenských proměn, se tedy Merta
v tomto díle obrací k intimnímu fyzickému prožitku, v němž nečekaným
a originálním způsobem nachází geometrické schéma, přičemž měkká
vosková pasta tvarovaná prsty vyvolává až haptický prožitek. Bezpochyby
se jedná o dílo galerijní hodnoty, spojující konceptuální přístup s odkazem
k tradici geometrické abstrakce.
• Martina Mrázová
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JAN MERTA (*1952)
SPOLEČNÝ ODĚV, 1992—2003
akryl, plátno, 145,5 × 145,5 cm
sign. na rubu Jan Merta, JAN MERTA SPOLEČNÝ
ODĚV 1992-98+2003, Scoul 92, Praha 93, Libkov
93, 94

550 000 Kč ~ 20 370 €
LITERATURA
Marek Pokorný, Karel Císař: Jan Merta – Obrazy
a práce na papíře 1985–2005, Brno: Moravská
galerie v Brně 2005, obrazová příloha.
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VLADIMÍR KOKOLIA (*1956)
DVOJESŠUS, 1998
Vladimír Kokolia patří k nejosobitějším autorům malířské generace nastupující na domácí výtvarnou scénu v osmdesátých letech.
Kokolia začal v druhé polovině 70. let studovat v ateliéru Jana Svobody na
Akademii výtvarného umění v Praze, kde od roku 1992 vede Ateliér grafiky 2.
Mezi významné události ovlivňující Kokoliův umělecký vývoj patří Cena
Jindřicha Chalupeckého, kterou získal v roce 1990. Formujícím momentem
byla i navazující cesta do Spojených států. Dalším mezníkem byla účast na
mezinárodní přehlídce Documenta 4 v roce 1992, po které pak následovaly
další světové výstavy mimo jiné v Německu, Itálii, Rusku a Švédsku.

olej, plátno, 100 × 110 cm
sign. na rubu Kokolia 98

170 000 Kč ~ 6 300 €
VYSTAVENO
3 × malba, Galerie Sýpka, Vlkov 1998.
Prsa, Mánes, Praha 1998.

Po revoluci se spolu s dalšími autory (Vladimírem Mertou, Margitou Titlovou
Ylovsky a mnoha dalšími) dostal do „stáje“ nově vznikající galerie Behémót
Karla Babíčka, která fungovala od roku 1991.
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MARTIN MAINER (*1956)
OHEŇ II, 1995—1996
Martin Mainer patří ke generaci umělců, která se v první polovině 80. let
ostře vymezila jak vůči tehdejší umělecké praxi, tak vůči svým starším
kolegům a jejich představě umění jako výrazu morálního postoje tvůrce.
Do tvorby mladých českých umělců, kteří vzhlíželi ke světovému umění,
začaly počátkem 80. let pronikat myšlenky postmodernismu; důležitou roli
zde hrálo především hnutí německých neoexpresivních malířů Neue Wilde
a italská transavantgarda.
Mainer se do výtvarného dění zapojil už během svých studií na AVU
(1981–1985, A. Paderlík) jako účastník prvních neveřejných Konfrontací
v Praze, Kladně a ve Svárově. Jeho spontánní expresivní malba, koloristické cítění, symbolismus a práce s jazyky a znaky různých kulturních prostředí jej od počátku řadily mezi nejvýznamnější umělce této generace.
Krátce po revoluci byl spolu s dalšími dvanácti umělci z celého světa vybrán
na výstavu Wanderlieder v muzeu Stedelijk v Amsterdamu a v roce 1993
získal Cenu Jindřicha Chalupeckého jako teprve čtvrtý umělec v historii
tohoto prestižního ocenění. Díky tomu absolvoval tříměsíční tvůrčí pobyt
v USA, kde se setkal s hinduistickým guru Ram Dassem, který výrazně
ovlivnil Mainerovo další umělecké i duchovní směřování.

olej, plátno, 200 × 200 cm
sign. MAINER

450 000 Kč ~ 1 670 €
VYSTAVENO
Stopy ohně, Galerie výtvarného umění v Ostravě,
Ostrava 2009.
Do Indie západní cestou, Nová síň, Praha 1996.
LITERATURA
Dušan Brozman: Martin Mainer, Týnec: Zámek
Týnec ve spolupráci s Galerií Klatovy/Klenová
a nakladatelstvím Arbor vitae 2007, s 127.
Richard Adam: 1984–1995. Česká malba generace
80. let, Brno: Wannieck Gallery 2010, s. 177.
Jiří Jůza, Jiří Machalický, Jiří Šigut: Stopy ohně,
Ostrava: Galerie výtvarného umění v Ostravě 2009,
s. 61.

Po návratu z Ameriky namaloval Mainer obrazy Oheň I a Oheň II (1995–1996),
které přímo souvisí se dvěma zásadními okamžiky jeho života – v roce
1995 zemřel po dlouhé nemoci Mainerův otec a téhož roku se mu narodila dcera Karolína. Nezkrotný živel a prastarý symbol s ohromnou škálou
ambivalentních významů se mu stal nejenom prostředkem k vyjádření existenciálních pocitů a postojů ke světu založenému na koloběhu vzniku
a zániku, ale také polem pro další výtvarný experiment. Plameny ohně
jsou ze tří stran uzavřeny iluzivním rámem, který připomíná březové větve,
jež se pak od roku 2012 stanou fyzicky součástí některých Mainerových
asamblážovaných obrazů. Klasický efekt trompe l’oeil je však porušen,
z levé strany je malba otevřená. Magická, tajemná atmosféra ohně probleskujícího z temnoty jako brána mezi dvěma světy přitahuje náš pohled,
vibruje naší imaginací a dovolává se archaických rituálů a mýtů a jejich
odlesků uložených hluboko v našem nevědomí.
• Martina Mrázová
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19
PETR LYSÁČEK (*1961)
ROMAN PŘÍTEL RENÉHO, 2001
kombinovaná technika (akryl), froté tkanina, rám, sklo, 30,5 × 46 cm

20 000 Kč ~ 740 €
20
PETR LYSÁČEK (*1961)
RENÉ PŘÍTEL ROMANA, 2001
kombinovaná technika (akryl), froté tkanina, rám, sklo, 30,5 × 46 cm

20 000 Kč ~ 740 €

21
FRANTIŠEK SKÁLA (*1956)
CITLIVÁ SPOUŠŤ, 1985
polychromie, dřevo, textil, 60 × 67 × 14 cm
na rubu papírový štítek s popisem

95 000 Kč ~ 3 520 €
PROVENIENCE
Dílo pochází ze sbírky Nadace pro současné umění.
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DANIELA BARÁČKOVÁ (*1981)
KRESBA, 2013
akryl, plátno, 65 × 140 cm
sign. na rubu DA. BARÁČKOVÁ 2013

55 000 Kč ~ 2 040 €
VYSTAVENO
Cena Jindřicha Chalupeckého 2013, Veletržní palác,
Národní galerie v Praze 2012.

23
VÁCLAV STRATIL (*1950)
LIŠKA, 2010
olej, plátno, 60 × 90 cm
sign. na rubu V. Stratil 010, přiložen certifikát autenticity

90 000 Kč ~ 3 340 €

36

37

24
VASIL ARTAMONOV (*1980)
ALEXEY KLYUYKOV (*1983)
SYMETRICKÁ ODPOVĚĎ A, B, 2 KS, 2009
Vasil Artamonov (nar. 1980, Solnečnogorsk) a Alexey Klyuykov (nar.
1983, Vladimir) pocházejí z Ruska, od svého raného mládí však žijí trvale
v Čechách. Vasil Artamonov se do tehdejšího Československa přistěhoval v roce 1990. Studoval nejdříve na Akademii výtvarných umění
v Praze u Pavla Nešlehy, Stanislava Diviše a Vladimíra Skrepla, posléze
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru Jiřího Davida, kde se
potkal s Klyuykovem. Na AVU se vrátil coby doktorand Jiřího Příhody, přičemž jeho tématem byly umělecké dvojice. Od roku 2007 působí také
jako pedagog, v roce 2012 se stal vedoucím Ateliéru malby I na Fakultě
výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Jeho tvorba se
od počátku orientovala na konceptuální malbu. Poprvé na sebe upozornil
výraznými sólovými projekty Andreevka (galerie A. M. 180, Praha 2004)
nebo Co si nepamatuji, v nichž osahával hranice lidské paměti. Alexey
Klyuykov do České republiky přišel později, sice v roce 1998. Již na střední
škole se společně s Vítem Svobodou začal věnovat street artu a graffiti
(CAP, Crew against people), které bylo originální svou záměrně infantilní
rovinou (toy graffiti). V roce 2004 Klyuykov nastoupil na Vysokou školu
uměleckoprůmyslovou. Kromě společné tvorby s Artamonovem se intenzivně věnuje také ilustraci (např. Martin Škoda, Škoda nevařit, 2012; Pavel
Kosatík, Jiný T.G.M., 2018).

diptych, olej, plátno, každý 45 × 35 cm
každý sign. na rubu ARTAMONOV KLYUYKOV
SYMETRICKÁ ODPOVĚĎ A, B 2009, přiložen
certifikát autenticity

70 000 Kč ~ 2 600 €
LITERATURA
Václav Magid, Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov:
The Future Is Our Only Aim/Budoucnost je naším
jediným cílem, Praha: SVIT 2011, s. 68, 69.

Společně poprvé vystoupili v roce 2006, kdy na výstavě Hrubý domácí
produkt (Galerie hlavního města Prahy) prezentovali videosérii Jak jsme
pomáhali inspirovanou sovětskou knihou pro děti Timur a jeho parta
(Arkadij Gajdar). Videa zachycovala guerillové umělecké akce pohybující
se leckdy za hranicí zákona. Artamonov s Klyuykovem překračovali privátní prostor neznámých lidí, kterým „pomohli“ se zahrádkou nebo s natřením plotu. Jejich umělecké partnerství nabývá v různých obdobích různé
intenzity a je jednou z mnoha viditelných aktivit obou umělců. Jejich
tématem se zpočátku stalo především postsovětské dědictví a odkaz
avantgardy. Zdánlivě interpretačně jednoduché obrazy jsou ve většině
případů plné citací a odkazů na předchozí modernistické vzory, přičemž
zvláštní místo v jejich tvorbě zaujímá kubistické tvarosloví. Pracovali však
mnohdy i s dědictvím socialistického realismu nebo futurismu. Postupem
času se do jejich portfolia přidaly další formáty jako akce ve veřejném
prostoru nebo site-specific instalace. Mezi jejich důležité realizace patřila
například výstava Estu do silento (Ať je ticho, Budapešť 2008), kde se
návštěvníci setkali s audio nahrávkou v esperantu, v níž se autoři vyjadřují
k pojetí kultury jako souhrnu jednotlivých nalézaných segmentů vytržených z kontextu. Pointou byl apel ticha, které jediné je „velké a konzistentní“. Podstatou jejich práce je však revize a kritika dosavadních uměleckých postupů či uměleckého trhu zakotveného v institucionalizovaných
dějinách umění, často nechybí ani humor. Jejich dílo lze zároveň označit
v pravém slova smyslu za politické či politizující, polemické a společensky
angažované. Podle poroty Ceny Jindřicha Chalupeckého toto umělecké
duo odkazuje na prameny našeho vnímání, které leží v utopických vizích
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20. století a romantických ideálech dosud pronásledujících naši společnost. Podle poroty také Artamonov s Klyuykovem „nabízí přesný komentář
k naší proměňující se realitě“. Jedná se o hodnocení z roku 2010, kdy se
Artamonov s Klyuykovem stali laureáty tuzemského prestižního ocenění,
a to dokonce jako první umělci narození mimo hranice České a Slovenské
republiky. Roku 2017, v rámci přehlídky Brno Art Open – Sochy v ulicích,
vytvořili rozměrnou exteriérovou nástěnnou malbu Bez názvu (pocta Diegu
Riverovi), která pracovala s místní ústně předávanou legendou. Oba umělci
působili v letech 2009–2015 ve skupině P.O.L.E., od roku 2018 se hlásí
k Manifestu radikálního realismu, který mimo jiné tvrdí, že: „Umění, jehož
význam závisí na textech, je zbytečné a není důvod, aby vůbec existovalo.“
Radikální realisté se ve svém manifestu plně hlásí k tradici realistické
malby, v níž spatřují obrodu současné postkonceptuální situace uvízlé
v představě uměleckého pokroku. Prioritou již není egoistický umělec, ale
zájem společnosti jako celku. Zároveň se jedná o popření všech avantgarních postupů, což lze v rámci vývoje díla Artamonova a Kyuykova chápat
jako antitezi k jejich vlastní práci. Od počátku umělci sdílí ateliér a obrazy
tak vznikají metodou dialogu a přímé spolupráce.
Díla nabízená v aukci byla vytvořena v letech 2010 a 2012. Menší diptych
a názvem Symetrické řešení (2010, olej na plátně) je výrazný svým motivem stylizované kytice a tématem zrcadlení. Vznikl tak symetrický obraz
na stejném principu jako Rorschachův test, kde není jasné, která část je
zrcadlena a která se zrcadlí.
Zátiší/Psychologie práce (2012, olej na plátně) má několik rysů pro práci
Artamonova a Klyuykova zcela typických. Jde o klasické téma malířského
zátiší, jehož obliba sahá hluboko do raného novověku. Na stole vidíme
dvě sady štětců, stylizovanou draperii a dvě jablka. Výjev v centru obrazu
doplňuje kniha s titulem Psychologie práce, jež dala obrazu druhý název.
Štítek s nápisem P.O.L.E. je přihlášením ke stejnojmenné malířské skupině.
V programu této skupiny šlo zejména o filozofii společné práce a sounáležitost jedince s celkem. Sada štětců a jablka jsou zde v páru, což lze chápat jako odkaz na uměleckou praxi umělecké dvojice. Po formální stránce
je malba provedena velice zběžně a odkazuje na dílo Paula Cézanna. Jde
o zamyšlení nad samotným smyslem malby a nad otázkou „proč a pro
koho to děláme“.
Obraz Rozpůlený bochník (2012, olej na plátně) pracuje s motivem, který
se v díle Artamonova a Klyuykova objevuje v roce 2012 velice často. Někdy
samostatně, jindy jako součást většího celku (ateliérového zátiší). Samotné
téma – chléb může být chápán jako odkaz ke starší tradici malby zátiší,
obzvláště holandského tzv. zlatého věku, kde fungoval jako křesťanský
symbol. V tomto případě jde ale spíše o symbol obživy jako odměny za
vykonanou práci.
• Martin Vaněk
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VASIL ARTAMONOV (*1980)
ALEXEY KLYUYKOV (*1983)
ZÁTIŠÍ (PSYCHOLOGIE PRÁCE), 2012

26
VASIL ARTAMONOV (*1980)
ALEXEY KLYUYKOV (*1983)
ROZPŮLENÝ BOCHNÍK, 2012

olej, plátno , 42,5 × 50 cm
sign. na rubu KLYUYKOV ARTAMONOV ZÁTIŠÍ (PSYCHOLOGIE PRÁCE)
2012, přiložen certifikát autenticity

olej, plátno , 40,5 × 50 cm
sign. na rubu ARTAMONOV KLYUYKOV ROZPŮLENÝ BOCHNÍK 2012,
přiložen certifikát autenticity

45 000 Kč ~ 1 670 €

30 000 Kč ~ 1 110 €

VYSTAVENO
Žánr, Galerie města Blanska, Blansko 2013.
Materiální základ, SVIT, Praha 2012.

VYSTAVENO
Žánr, Galerie města Blanska, Blansko 2013.
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TOMÁŠ RULLER (*1957)
PADÁNÍ, POZNAŇ, 1985
černobílá fotografie, vintage print 1/1 z konce
80. let, rám, sklo, 36 × 59,5 cm
sign. na rubu Tomáš Ruller, PADÁNÍ 2 1985,
MAXIMAL ART GALLERY POZNAŇ, EXPANDED
THEATRE

44 000 Kč ~ 1 630 €
VYSTAVENO
Umění akce, Sbírka současného umění, Veletržní
palác, Národní galerie v Praze, Praha 1995–1999.
My 1948–1989, Moravská galerie v Brně, Brno 1999.
Třetí strana zdi, Fotografie v Československu
1969–1988, Moravská galerie galerie v Brně,
Brno 2008.
LITERATURA
Karel Tutsch a kol.: Výběr II, samizdat, Brno 1987.
Grzegorz Dziamski: The Search of One’s Wholeself, Projekt 172 PL 1987.
Vlasta Čiháková-Noshiro: Umění jako postoj,
Výtvarné umění 4, Praha 1991.
Pavel Ryška: Tomáš Ruller, Performance, Fotograf 11,
Praha 2008.
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MILAN KNÍŽÁK (*1940)
BECOMING AWARE, 1977
černobílá fotografie, cement, dřevěná deska, strojopis, 56 × 72 cm
sign. Milan Knížák, performed 1977, Klíčov, CSSR

150 000 Kč ~ 5 560 €
VYSTAVENO
Difficult Ceremony, Galerie U Betlémské kaple, Praha 2018.
LITERATURA
Kol. autorů: Difficult Ceremony, Brno: Aparat. 2018, s. 60.

BECOMING AWARE
E. g. becoming aware of a stone:
Wash your body.
Wash a stone.
Roll a stone over your body.
Kiss a stone.
Sleep with a stone.
Carry a stone around with you all the time.
Stroke a stone.
Tell a stone the story of your life.
Listen to what a stone tells us.
Smash a stone to smithereens.
Eat a little stone dust.
Put a stone back where you found it.
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29
OTIS LAUBERT (*1946)
ZE SÉRIE SBÍRKY, 2013

30
ZORKA SÁGLOVÁ (1942—2003)
SATYR HRAJÍCÍ SI S KRÁLÍKEM, 1993

asambláž, kov, rám, sklo, 90 × 70 × 7 cm
sign. na rubu OTIS LAUBERT, BEZ NÁZVU, ZO SÉRIE: ZBIERKY,
/KOVO/ 29. 6. 2013, 90 × 70 × 7 cm, ASAMBLÁŽ

pastelka, autorské razítko, akryl, ruční papír, rám, sklo, 62 × 47 cm
sign. Zorka Ságlová 1993

80 000 Kč ~ 2 965 €

85 000 Kč ~ 3 150 €
VYSTAVENO
Zorka Ságlová: Malerei, Papierarbeiten, Galerie
La Coupole, Neu-Isenburg 1993.
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31
MARGITA TITLOVÁ YLOVSKY (*1957)
Z CYKLU KRESBY DO STÍNŮ, 1983
Cyklus Kresby do stínů spadá do prvopočátků tvorby Margity Titlové
Ylovsky a můžeme jej považovat za první ucelený kresebný soubor, který se
stal nosným a určujícím pro autorčin další vývoj. Tématem je zde zobrazení
vlastní figury ve vztahu se světlem vytvářejícím stín, stín jako důkaz reálné
existence v závislosti na čase. Kresby do stínů jsou záznamy z intimního
pocitového světa, transformovaného do abstraktní formy linií, dotyků, až
po expresivní destruování a prořezání kresby. Tyto záznamy jsou postupně
doplňovány dalšími gestickými a časově náročnými postupy, které se
od figury odklání a stávají se samy o sobě nosnými. Pro poslední kresby
z cyklu (k nimž patří i nabízená kresba) je zobrazení figury již jen doplňující,
důležitým momentem je zde gesto a záznam akce.

tužka, akryl, prořezávaný papír, rám, sklo,
73 × 102 cm
sign. Margita Titlová Ylovsky 83

90 000 Kč ~ 3 340 €
LITERATURA
Kol. autorů: Margita Titlová Ylovsky. Identita.
Brno: Aparat. 2017, s. 64.

Soubor předznamenává autorčiny nejznámější gestické kresby, kresby
rtěnkou a performance, které jsou v kontextu českého výtvarného umění
naprosto unikátní.
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32
MARIAN PALLA (*1953)
STĚHOVÁNÍ, 1999
Počátky tvorby Mariana Pally spadají do 70. let minulého století, kdy se
výrazně prosadil jako konceptuální umělec, performer a malíř. Je úzce
spjat s brněnskou uměleckou scénou (Dalibor Chatrný, Jiří Valoch), na
přelomu 80. a 90. let spoluzaložil skupinu Měkkohlaví, později také uskutečnil několik významných uměleckých akcí s Janem Steklíkem, kontinuálně píše básně a drobnou prózu. Jeho díla jsou zastoupena ve státních
i soukromých sbírkách.

kombinovaná technika, plátno, 130 × 144 cm
sign. M. Palla 99

80 000 Kč ~ 2 970 €
LITERATURA
Jiří Valoch, Josef Cseres, Petr Kofroň: Marian Palla.
Katalog, Opava: Bludný kámen 2006, s. 79.

Obraz Stěhování je typickou ukázkou Pallovy malířské tvorby devadesátých let, kdy se do popředí zájmu stále více dostává jako dominantní
figurální motiv – doplněný vztahujícím se textem. Typicky „pallovskou“
vizualitu díla – velkou míru stylizace, maximální zjednodušení schématu
a nenucený humor, zde netradičně doplňuje barva (známé jsou většinou
malby hlínou na plátně) i monumentální rozměr.
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33
MICHAL RANNÝ (1946—1981)
BEZ NÁZVU, 1971

34
MICHAL RANNÝ (1946–1981)
KÁMEN, 1968

35
PETR VESELÝ (*1953)
ŠEDÉ DVEŘE, 2008

tuš, akvarel, kvaš, papír, pasparta, rám, sklo, 25 × 14,5 cm
datováno 5. II. 71.

tuš, akvarel, papír, pasparta, rám, sklo, 28 × 14,5 cm
značeno autorským razítkem MR, datováno 10. 9. 68.

akryl, email, sololit, 65 × 42,5 cm
sign. P.V. 08, na rubu PETR VESELÝ/ŠEDÉ DVEŘE 2008

10 000 Kč ~ 370 €

10 000 Kč ~ 370 €

35 000 Kč ~ 1 300 €

Michal Ranný vystudoval pražskou akademii u profesora
Františka Jiroudka, avšak skutečným počátkem jeho
tvůrčí etapy se stalo seznámení s Jiřím Johnem v roce
1967, kdy začal navštěvovat jeho večerní školu kresby
aktu. Díky němu se seznámil také s Adrienou Šimotovou
a Václavem Boštíkem. Velkým vzorem mu byl i Josef Šíma,
se kterým se setkal v roce 1969 ve Francii. Inspirací mu
byla krajina a její archetypy jako kámen, písek, horizont,
díky zahraničním cestám do Itálie a Francie i pobřeží

a moře. Od prvopočátku Ranného zajímala hmota, díky
níž znázorňoval prostor a krajinné náměty; v sedmdesátých letech hmota ustupuje horizontálním rytmům, malířská forma se postupně blíží spíše znaku a směřuje ke
geometrizujícímu pojetí krajiny. Soubor akvarelů a kvašů
je typickou ukázkou projevu vynikajícího kreslíře a malíře,
jehož tvorba byla velice náhle ukončena jeho předčasnou
smrtí.
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VÁCLAV STRATIL (*1950)
Z CYKLU TALÍŘE—MĚSÍCE, KOLEM ROKU 1989
„Do Stratilova projevu nyní (1989–1990) pronikají naprosto běžné všední
motivy. Způsob zobrazení však není pouhým konstatováním jejich existence. Reálný prvek se promítá do prostorové iluze, do ‚vesmíru‘ kresby,
proměňuje se v představu, stává se nástrojem k vyjádření duchovních principů. Přetvářením banality v duchovní princip vzniká nový prostor, v němž
se tvorba osvobozuje od racionalistických omezení. Václav Stratil usiluje
o duchovní svobodu v umění, které se má otevřít a sloužit člověku, o dílo
civilně obyčejné, nepatetické, přítomné v našem životě jako jeho nedílná
složka.

tuš, papír, rám, sklo, 56 × 46 cm
sign. na rubu V. Stratil

48 000 Kč ~ 1 780 €
LITERATURA
Srov.: Jiří Machalický: Retrospektiva
Václava Stratila, Výtvarné umění / The Magazine
for Contemporary Art 3/1991, s. 18.
Srov.: Kol. autorů: Bez distance / Ohne Distanz,
Vídeň: Kunstverein Wien 1991, obrazová příloha.

Do textů proniká soulad mezi přírodou, člověkem a vesmírem v imaginárních slovních symbolech a v uvolněné představivosti, v nichž se ztrácí
napětí. Objevuje se v nich i prvek humoru. Dílo Václava Stratila, které rozvíjí
vlastní výtvarný jazyk, je vázáno hlubokou kontinuitou s tradicí. Navazuje
na vývojovou linii českého umění, v níž hraje prvořadou úlohu světlo. Tato
linie se odvíjí od gotiky přes barok až ke dvacátému století, k Šímovi,
Johnovi, Boštíkovi a Šimotové. V její vývojové posloupnosti jde o vyzařování vnitřního světla ve spojení s lyrickou složkou, výraznou citlivostí
a niterností výrazu.“
• z textu Jiřho Machalického: Létající koberec (Retrospektiva Václava Stratila), 1991, Výtvarné umění /
The Magazine for Contemporary Art 3/1991.
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37
PATRIK HÁBL (*1975)
HORY, 2013
akryl, plátno, 120 × 70 cm
sign. na rubu Patrik Hábl 2013 “HORY”, přiložen certifikát autenticity

80 000 Kč ~ 2 965 €
VYSTAVENO
Doma, Galerie F. Drtikola, Příbram 2013.
Letadlo UB, Dům umění, Opava 2013.
V krajině malby, Galerie J. Jílka, Šumperk 2013.

Patrik Hábl patří mezi současné malíře, jehož rukopis patří v jeho generaci k nejosobitějším. Autor
prošel školením na UMPRUM v malířském ateliéru Pavla Nešlehy a na Akademii výtvarných umění
v ateliéru grafiky Vladimíra Kokolii. Ještě během
studií získal Waldesovu cenu a účastnil se výstav
v Paříži, Istanbulu, New Yorku. Své sběratele má například v Basileji, New Yorku, Soulu i v Pekingu.
Hábl se zabývá převážně abstraktní tvorbou na
pomezí malby a grafiky a vytváří imaginární krajiny
s významným duchovním kontextem. Jeho rukopis
může vzdáleně evokovat inspiraci v čínské tušové
krajinomalbě.
Háblovy sklony ke kaligrafii a fascinace japonskou
a čínskou krajinou začaly ještě před tím, než měl
příležitost vidět tato místa na vlastní oči. Tento vliv
asijské krajiny se prohloubil po Háblově účasti na
bienále v Pekingu v roce 2010 a posléze v Soulu,
kam byl vyslán svými zahraničními galeriemi sídlícími v Berlíně a ve Švýcarsku.
Krajina v Háblově podání je především místo, které
nás ovlivňuje a odkud pocházíme. Autor intenzivně vnímá paralelu a vzájemný vztah mezi tzv. vnitřní a vnější krajinou. V jeho abstraktních plátnech
jde ale spíše o krajinu vnitřní a autorovu představu
a meditaci nad tímto tématem. Někdy nám jeho
plátna mohou připomínat oblaka, vodní hladinu,
jindy horskou krajinu, ale zásadní je v jeho tvorbě
duchovní rozměr.
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PATRIK HÁBL (*1975)
ČERNÉ HORY, 2013

Vzpomeňme například projekt postní instalace obrazového cyklu pro kostel Nejsvětějšího Salvátora
v Praze. Jeho malba během postního období překryla všech patnáct barokních oltářních obrazů.
Moment intervence je společný i pro další projekt,
kdy pronikl do sbírky středověkého umění Národní
galerie v Praze.
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akryl, plátno, 120 × 80 cm
sign. na rubu Patrik Hábl 2013 “ČERNÉ HORY”, přiložen certifikát autenticity

80 000 Kč ~ 2 965 €
VYSTAVENO
Doma, Galerie F. Drtikola, Příbram 2013.
Letadlo UB, Dům umění, Opava 2013.
V krajině malby, Galerie J. Jílka, Šumperk 2013.
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39
JIŘÍ KOLÁŘ (1914—2002)
OBJEKTOVÁ BÁSEŇ, 1971
Jiří Kolář zaujímá výjimečné postavení v kontextu nejen českého, ale
i světového poválečného umění. Celým jeho dílem se prolíná svrchované
básnické cítění a neobyčejná tvůrčí invence. Koncem 50. let se odklonil
od psaného slova a začal se vyjadřovat vizuálně prostřednictvím koláží.
Vytvořil si svébytný umělecký jazyk a intenzivně rozvíjel různé kolážové
techniky (roláže, chiasmáže, muchláže ad.).
Ve 40. letech Kolář patřil do okruhu Skupiny 42. Počátkem 50. let na
něj dopadly tvrdé represe komunistického aparátu a devět měsíců strávil
ve vazbě. Počátkem 60. let byl výraznou postavou v procesu obnovování
výtvarného života, stál u zrodu skupiny Křižovatka a účastnil se významných mezinárodních výstav (Documenta 4 v Kasselu, 1968; X. Bienále
v Sao Paolu, 1969; EXPO v Ósace, 1970). Slibný rozvoj 60. let však přeťala
tzv. normalizace, sazba několika Kolářových básnických sbírek byla rozmetána a v listopadu roku 1970 jej postihla mrtvice. Až do sametové revoluce
neproběhla v ČSSR žádná Kolářova výstava a jeho básnické sbírky mohly
být rozšiřovány pouze samizdatem. V roce 1979 Kolář odjel na stipendium
DAAD do Berlína, odkud se už do ČSSR nevrátil. Usadil se v Paříži, kde se
stal respektovanou osobností mezinárodní umělecké scény.
Ve zdrcujícím prostředí normalizace měla pro Koláře zcela zásadní význam
samostatná výstava v Guggenheimově muzeu v New Yorku roku 1975,
která potvrdila jeho postavení v kontextu mezinárodního umění. Do přísného výběru newyorské výstavy, zabírající celou plochu spirálovitě uspořádaného muzea, se dostala i nyní nabízená koláž. Výstavu tehdy Kolářovi
pomohli zařídit manželé Mládkovi spolu s ředitelem Guggenheimovova
muzea Thomasem Messerem. Aby se výstava vůbec mohla konat, musela
Meda Mládková od Art Centra předem zakoupit všechna Kolářova díla
určená k vystavení. Značná část těchto děl dodnes tvoří základ sbírky
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asambláž, koláž, dřevěná deska, plexibox,
40 × 30 cm
sign. JK 71, na rubu inventární papírové štítky
HARRIET GRIFFIN GALLERY, 850 Madison Avenue,
New York, New York 10021, JIRI KOLAR Object
poem 1971, 15 1/2 × 11 1/2 inches, dva inventární
štítky z výstavy: THE SOLOMON R. GUGGENHEIM
MUSEUM

120 000 Kč ~ 4 450 €
VYSTAVENO
Jiri Kolar, The Solomon R. Guggenheim Museum,
New York 12. 9. – 16. 11. 1975.
PROVENIENCE
Harriet Griffin Gallery, New York,
sbírka Mrs. William Edwards.

„Člověk není tím, čím se zdá,
vidíme obrys, uvnitř je něco jiného.
Člověk se mění, obrys zůstává.“
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manželů Mládkových. Některé koláže se jim ale už tehdy podařilo prodat a tímto způsobem se zřejmě nabízená koláž dostala do majetku newyorské Harriet Griffin Gallery, která je na štítku na reverzní straně obrazu
již uvedena jako majitel obrazu.
Název koláže, obvykle podstatnou součást významu Kolářových děl, se
bohužel nepodařilo zjistit. Na štítku na reverzu je uvedeno pouze „Objektová
báseň“ (v podstatě jde o chiasmáž s chiasmážováným objektem a interkoláží). Kolář do kompozice umístil siluetu ženy, kterou doslova naplňuje
novým obsahem, rozmanitými útržky pestrobarevného ptačího peří, jež
čtení siluety do značné míry znejasňují. Žena se k divákovi otáčí zády,
choulí se do sebe, v jakoby obranném gestu se ukrývá do hávu z ptačího
peří a svůj pohled obrací k láhvi. Význam láhve je na jedné straně zdůrazněný tím, že se nejedná o dvourozměrnou nápodobu láhve, ale o skutečnou skleněnou láhev upevněnou v koláži. Na druhou stranu je však celý
objekt pokrytý chiasmáží, drobnými útržky starého rukopisu, které význam
láhve zároveň potlačují. Nevidíme dovnitř, netušíme, zda je v ní ukryto
nějaké sdělení, nějaký tajný vzkaz, jako tomu bylo v případě láhve v koláži,
jež visela nad pracovním stolem Jindřicha Chalupeckého. Kompozice je
umístěna uprostřed homogenního pole z fragmentů textu, který už dávno
ztratil svůj původní význam. Ve středové části se však chaos útržků organizuje do podoby kruhu jako zmnožené znakové dominanty spojující lidské
hemžení s kosmickým symbolem. Jinotaje, mystifikace, hravá poetika,
ironie, překrývání mnoha významových vrstev a hlavně ostré, nekompromisní vyjádření k aktuálnímu dění ve společnosti (uvědomme si, že koláž
vznikla v roce 1971, kdy si lidé před normalizačním tlakem opět nasazovali
masky a uzavírali se sami do sebe) činí z Kolářových děl výjimečný příspěvek k poválečnému umění, jenž v českém kontextu nemá srovnání.
Vynikajícím dokladem je i nabízená koláž, zajímavá nejen svou proveniencí,
ale především jako něžná obrazová báseň komentující integritu člověka
v dobách jakéhokoli režimu.
• Jiří Kolář – Běla Kolářová, Galerie Prácheňského muzea v Písku 1999, nestr.
• J. Rous, M. Bergmanová (eds.), Příběhy Jiřího Koláře: básníkovy výtvarné proměny, Praha 2000, s. 26.
• J. Chalupecký, 20. 9. 1972, in: Jiří Kolář: koláže, objekty, Praha 1993, s. 40.
• Martina Mrázová
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MILOŠ URBÁSEK (1932—1988)
BEZ NÁZVU (ZNAKY), 1964
monotyp 1/1, papír, pasparta, rám, sklo, 32 × 30,5 cm
sign. Miloš Urbásek 1964, papírový štítek: POTVRDZUJEM ŽE MONOTYPIA
JE DIELOM MILOŠA URBÁSKA, MANŽELKA Andrea Dobšan

24 000 Kč ~ 890 €
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FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (1877–1942)

FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (1877–1942)

Už jako student akademie procestoval
František Tavík Šimon v rámci stipendijních
pobytů Evropu. Navštívil Itálii, Belgii, Anglii
a Francii. V letech 1926–1927 se pak vydává
na cestu kolem světa. Zážitky a vzpomínky
zaznamenával nejen prostřednictvím kreseb,
grafických listů, které primárně z Šimonova
díla známe, ale také vášnivě fotografoval a vše
dokumentoval. Z fotografií pak čerpal při
tvorbě děl, která po návratu domů vznikala.
V září roku 1926 vyplouvá z Anglie a přes
Spojené státy, nově vybudovaný Panamský
průplav, Pacifik, Dálný východ, Ceylon, se vrací
zpět do Evropy. Po návratu domů, v roce 1928,
vydal Listy z cest kolem světa, kde zkompiloval
svoji korespondenci a publikoval řadu kreseb,
které na cestách vytvořil. O dva roky později
pak vydává Črty z Orientu.
Dnes nám jeho práce zprostředkovávají historický vhled do romantického světa New Yorku,
zářícího neonovými nápisy, Japonska s ikonickými gejšami, do přírody Ceylonu a mnoha dalších
exotických míst.
Kolekce fotografií, kreseb a grafických matric pochází
z pozůstalosti autora.

41. Pohledy na New York – 3 ks, kolem roku 1927

42. Na pobřeží, nedatováno

3 × černobílá fotografie, vintage print 1/1, každá 11 × 16 cm — 10 000 Kč ~ 370 €

tužka, pastel, papír, pasparta, rám, sklo, 18,5 ×26 cm, značeno NA POBŘEŽÍ — 5 500 Kč ~ 205 €
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FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (1877–1942)

43. Athény, 1939
měděná matrice, 26,5 × 27,5 cm, sign. rytou autorskou značkou — 6 000 Kč ~ 225 €
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FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (1877–1942)

44. Pobřeží Francie I, kolem roku 1909

45. Pobřeží Francie II, kolem roku 1909

černobílá fotografie, vintage print 1/1,
pasparta, rám, sklo, 7 × 11 cm — 5 500 Kč ~ 205 €

černobílá fotografie, vintage print 1/1,
pasparta, rám, sklo, 9 × 12 cm — 5 500 Kč ~ 205 €
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FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (1877–1942)

FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (1877–1942)

46. Hora Fuji od jezera Motosu, kolem roku. 1928

47. Hora Fuji od jezera Yamanaka, kolem roku 1928

černobílá fotografie, vintage print 1/1, pasparta, rám, sklo, 10 × 14,3 cm — 7 000 Kč ~ 260 €

černobílá fotografie, vintage print 1/1, pasparta, rám, sklo, 10 × 14,3 cm — 7 000 Kč ~ 260 €
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FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (1877–1942)

FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (1877–1942)

48. Dvě gejši, kolem roku 1928

49. Gejša, kolem roku 1928

černobílá fotografie, vintage print 1/1, pasparta, rám, sklo, 10 × 14,3 cm — 7 000 Kč ~ 260 €

černobílá fotografie, vintage print 1/1, pasparta, rám, sklo, 10 × 14,3 cm — 7 000 Kč ~ 260 €
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FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (1877–1942)

JAN LAUSCHMANN (1901–1991)

50. Koupel, nedatováno

51. Riva degli Schiavoni, Benátky, 1908

52. Hradby Dubrovníka, 1934

měděná matrice, 13 × 12 cm
3 000 Kč ~ 110 €

měděná matrice, 20,5 × 24,5 cm,
sign. rytou autorskou značkou — 4 000 Kč ~ 150 €

černobílá fotografie, vintage print, pasparta, rám, sklo, 35 × 30 cm,
sign. JL 1934, na rubu Jan Lauschmann Brno, Hradby Dubrovníka (1934) — 18 000 Kč ~ 670 €
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JAROSLAV KRÁL (1883–1942)

FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (1877–1942)

53. Na řece, nedatováno

54. Pohledy na New York – 2 ks, kolem roku 1927

tužka, papír, pasparta, rám, sklo, 21 × 16,5 cm, sign. K,
provenience: významná brněnská soukromá sbírka — 10 000 Kč ~ 370 €

2 černobílé fotografie, vintage print 1/1, každá 11 × 16 cm,
8 000 Kč ~ 295 €
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SYLVA LACINOVÁ (1923—2019)
OBLAKA (FIGURA), 1967
sádra, 43 × 95 × 25 cm

70 000 Kč ~ 2 595 €
PROVENIENCE
Z pozůstalosti autorky.
Model sochy, která vznikla pro architektonickou realizaci ve spolupráci s architektem Luborem Lacinou, pro Severomoravské divadlo
v Šumperku.
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56
JAROSLAV PAUR (1918—1987)
MĚSTO, 1965

57
JAROSLAV PAUR (1918—1987)
V SEVŘENÍ MĚSTEM, 1964

olej, karton, rám, sklo, 19,5 × 25 cm
sign. J. Paur 65

olej, karton, pasparta, rám, sklo, 23,5 × 30 cm
sign. J. Paur 64, na rubu značeno V sevření městem,
dedikace, vystaveno v Budapešti, Praze, Káhiře

13 000 Kč ~ 480 €
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24 000 Kč ~ 890 €
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ROBERT HLINĚNSKÝ (1908—1979)
BEZ NÁZVU, 1971

59
ROBERT HLINĚNSKÝ (1908—1979)
ZTICHLÁ ZAHRADA, 1970
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JÁNUŠ KUBÍČEK (1921—1993)
V ATELIÉRU, 1953

akvarel, papír, pasparta, rám, sklo, 18 × 27,5 cm
sign. R. Hliněnský 1971

akvarel, papír, pasparta, rám, sklo, 19,5 × 28 cm
sign. R. Hliněnský

olej, plátno, rám, 77 × 88 cm
sign. JÁNUŠ KUBÍČEK 1953

12 000 Kč ~ 445 €

12 000 Kč ~ 445 €

30 000 Kč ~ 1 110 €
PROVENIENCE
Z pozůstalosti Sylvy Lacinové.
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MILOSLAV MOUCHA (*1942)
ZE ŠPANĚLSKÉHO CYKLU, 1985
Miloslav Moucha je jedním z mála českých umělců-emigrantů, kterým se
podařilo po roce 1968 prosadit v zahraničí. Jako malíř samouk se začal
umělecké tvorbě systematicky věnovat počátkem 60. let, především
v symbolistně laděných malbách. V roce 1968 emigroval do Francie, kde
se svými akcemi a instalacemi zapojil do tehdy aktuálního proudu konceptuálního umění. Některé fotografie z jeho akcí, v nichž hrály zásadní
roli interakce s přírodními fenomény a vzájemné konfrontace materiálů,
dokonce Klaus Grohe v roce 1972 zařadil do známé antologie Aktuelle
Kunst in Osteuropa. V té době začal Moucha působit i jako profesor morfologie a struktury na École des Beaux-Arts v Besançonu (1974–1990).

olej, plátno, lišta, 100 × 100 cm
sign. Moucha, na rubu Moucha 85

250 000 Kč ~ 9 260 €

Koncem 70. let prošla Mouchova tvorba podstatnou proměnou. Pole konceptuální tvorby opustil a opět se přiklonil k malířství, které chápal jako
jeden z prostředků, jak vyjádřit určitou představu vnitřního řádu světa.
Východiskem jeho obrazů z konce 70. let se stal bod jakožto minimální
formální prvek, v němž se koncentruje energie malby a který se může
stát prostředníkem kontemplace. Tento cyklus se však poměrně brzy uzavřel. Zcela zásadní roli v tvorbě Miloslava Mouchy hrál rok 1984, kdy po
vzoru mnoha učenců podnikl tradiční cestu do Santiaga de Compostela.
Silný prožitek z pěšího putování pak ovlivnil jeho další tvorbu, především
obrazy ze Španělského cyklu (1984–1987) a obrazy z Cyklu podle sv. Jana
(1987–1988).
Nabízená malba ze Španělského cyklu z roku 1985 je pojata jako
monochromní plocha hutné zářivé pasty se zelenkavým akcentem, která
je rozryta množstvím krátkých štětcových tahů. Matečnou chvějivou hmotou barvy volně plují lineární elementy čistých tónů, jakési tajemné linie
a klikatice, které se svobodně a beze spěchu vznášejí v energetickém poli
obrazu a čekají na impuls, aby se mohly zformovat do konkrétních tvarů
či znaků. Bohatě strukturovaná malba lyrického, meditativního charakteru
v nás vzbuzuje asociace související s makrokosmem i mikrokosmem, ale
může připomínat také rozmlžený záblesk barevných světel při pohledu do
ostrého světla nebo archaické dorozumívací znaky se svébytnou barevnou
symbolikou. V moři štětcových tahů se náš pohled nakonec vždy upne
k bodu v pravé, nejsvětlejší části obrazu, který je zde jakoby ukrytý v uklidňujícím bezčasí bíle prozářené hmoty barvy. Je to obraz plný energie, který
vyvolává intenzivní prožitek z malby, z čistých barev a světla, a obrací nás
k okamžiku zrození samotného světa, jehož ozvuk nacházíme napříč historií v mnoha jednotlivostech.
• Martina Mrázová
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MILAN MAUR (*1950)
V RYTMU VLÁNÍ VODNÍCH ROSTLIN, 1995
přírodní pigment, uhel, papír, rám, sklo, 62,5 × 88 cm
sign. V RYTMU VLÁNÍ VODNÍCH ROSTLIN – ÚSLAVA V PLZNI ZÁVRTKU –
JARO 1995 – MILAN MAUR

23 000 Kč ~ 850 €
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MILAN MAUR (*1950)
V RYTMU POHYBU RYB, 1992
přírodní pigment, tempera, papír, rám, sklo, 88 × 62,5 cm
sign. V RYTMU POHYBU RYB, LAGO DI GARDA, 5. ČERVENCE 1992, Milan Maur

20 000 Kč ~ 740 €
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64
MILAN MAUR (*1950)
ZAČALO SNĚŽIT, 1 POL. 80. LET

65
MILAN MAUR (*1950)
OPADÁVÁNÍ LISTŮ TOPOLU ČERNÉHO, 1983

koláž, razítko, tiskařská barva, papír, rám, sklo, 45 × 19,5 cm

razítko, tiskařská barva, ruční papír, rám, sklo, 60 × 42 cm
sign. Milan Maur

14 000 Kč ~ 520 €

16 000 Kč ~ 600 €
Název: Opadávání listů topolu černého. Místo: Plzeň, Světovar. Datum: 5. října
až 15. listopadu 1983. Vybral jsem větvičku a na ní označil listy tak, že list nejblíž
kmene měl číslo 1 a poslední list na špičce větvičky číslo 30. Pak jsem zaznamenal pořadí, v němž listy opadaly.
• Milan Maur
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MILAN MAUR (*1950)
SNĚŽENÍ, 2 KS, 1984
ražítko, tiskařská barva, papír, rám, sklo, 45 × 20 cm, 45 × 38 cm

18 000 Kč ~ 670 €
Když začalo 25. února 1984 sněžit, šel jsem do polí. Tam jsem nechal na papír
dopadnout pět vloček. Místa, na která vločky dopadly, jsem označil. Pak jsem se
svlékl, lehl si na zem a nechal sníh padat na sebe.
• Milan Maur

84

85

67
KAREL MALICH (1924–2019)
DESTRUKCE VNITŘNÍCH ÚHLOPŘÍČEK
V KRYCHLI, 1967–1970
„Klíčovým rokem pro další práci Karla Malicha byl rok 1970 – tehdy se definitivně vzdal hmotné trojrozměrnosti a vystřídal ji lineární ‚kresbou v prostoru‘, realizovanou svazovanými či spojovanými dráty, a to jak v podobě
přísně geometrického objemu, vymezeného pouze obvodovými liniemi
a diagonálami, které představují nejsystematičtější pól umělcova zkoumání
povahy prostoru (Struktura, 1967–1970), tak v sérii plošných ležících plastik, vycházejících z napětí mezi pravidelným pravoúhlým rastrem v jedné
rovině a jeho destrukcemi a narušeními, zborceními, která jej rozevírají prostoru a modifikují původní plochu na prostor (Plochá plastika I–IV, 1970).
Ty můžeme chápat jako navozování vztahu mezi pravidelným, uspořádaným a nepravidelným, expresivním či individuálním, ale také jako ‚stopu‘
energií, proměňujících původní strukturu. Ve stejném roce byly dokončeny
i plastiky s tématem narušení pravidelnosti úhlopříček v kvádru, vymezeném také již pouze lineárně (Destrukce vnitřních úhlopříček v krychli,
1967–1970), a stále naléhavěji se hlásí snaha o zobrazení vazby neviditelné
energie a viditelného tělesa (Proud energie obtékající kvádr, 1967–1970).“

aluminiový drát, provázek, 30 × 24 × 24 cm
inventární papírová nálepka 29041

1 400 000 Kč ~ 51 850 €
LITERATURA
Srov.: Jiří Valoch: Karel Malich, obrazy, kresby,
sochy, grafika, Brno: Dům umění města Brna 1989,
obrazová příloha.
Srov.: Karel Srp: Karel Malich, Praha: Galerie
Zdeněk Sklenář 2011, s. 186.

• z textu Jiřího Valocha: Karel Malich, obrazy, kresby, sochy, grafika,
Brno: Dům umění města Brna 1989.
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Karel Malich patří bez jakéhokoliv přehánění k zásadním osobnostem
českého umění, a to nejen dvacátého století. Nedávno zesnulý umělec
vytvářel od padesátých let až donedávna velké a uznávané dílo, které
v lecčems může sloužit jako precedent k emancipaci moderního českého
poválečného umění. Za klíčová jsou v tomto směru považována léta od
konce 50. let do první poloviny 70. let, jsou to také roky, kdy se formoval
a přetvářel Malichův vizuální jazyk. Jestliže Malich na přelomu 50. a 60. let
poměrně rychle převrátil svůj vjem z krajiny do abstraktní polohy, docházel
pak v průběhu šestého desetiletí ke stále redukovanějším a geomerickým
polohám. Na přelomu 60. a 70. let se ocitl v blízkosti minimálních tendencí, nicméně pro Malicha zůstával stále důležitý konkrétní předobraz
a téma díla, a to i v situacích, kdy se pohyboval na hranicích viditelného
a neviditelného. Počátkem 70. let tak dospíval od abstraktních reliéfů
a geometrických prostorových objektů k abstrahovanému cítění energií,
krajiny či vzdušných těles. Odtud vedla cesta k jeho proslulým závěsným
drátěným plastikám. Jedním z témat Malichovy tehdejší práce byly také
prostorové plastiky krychlí a kvádrů, do nichž a z nichž se odvíjí energie
v podobě různě formovaných a směrovaných drátů. V tomto smyslu je
klíčová nabízená plastika, svého druhu přechodové dílo, ve kterém k výše
jmenovanému přibyl i systém svazování pomocí špagátků, který otevírá
další Malichův umělecký vývoj. Dílo, vytvořené s největší pravděpodobností
mezi léty 1967 až 1970, se zřejmě prostřednictvím sběratele a galeristy
Artura Schwarze dostalo do zahraničí. Schwarz je pozoruhodná osobnost, která mimo jiné podnikla řadu nákupů v tehdejším Českoslovesku
od progresivních umělců té doby. S uměním obchodoval ve své Galerii
Schwarz, kterou oficiálně provozoval do roku 1975. Schwarz se narodil se
v roce 1924, tedy ve stejném roce jako Karel Malich. Proslavil se zejména
velkou sbírkou surrealismu a dadaismu.
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68
MILOSLAV MOUCHA (*1942)
BEZ NÁZVU, 1974

69
HUGO DEMARTINI (1931—2010)
PROSTOROVÝ RELIÉF, 1982

kombinovaná technika, karton, plexibox, 28 × 44,5 cm
sign. Moucha 74

chromovaná ocel, hnědé plexisklo, dřevo, 34,5 × 34,5 cm
na rubu dedikace, sign. Hugo D. 1982

70 000 Kč ~ 2 600 €

180 000 Kč ~ 6 670 €
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70
STANISLAV ZIPPE (*1943)
BEZ NÁZVU, 1987
olej, plátno, autorská lišta, 95 × 95 cm
sign. na rubu ZIPPE 1987

100 000 Kč ~ 3 700 €

92

93

71
RADOSLAV KRATINA (1928–1999)
VELKÝ KOVOVÝ VARIABIL, 80./90. LÉTA
Dílo sochaře a grafika Radka Kratiny (1928–1999) patří ke klíčovým jevům
poválečného racionálně orientovaného umění, které se v Československu
prosazovalo v průběhu šedesátých let zejména v souvislosti se vznikem
skupiny Křižovatka (1963), výstavou Nová citlivost (1968) a založením
mezinárodně působícího Klubu konkrétistů (1967). Představitelé tohoto
proudu, označovaného jako neo-konstruktivistické tendence, navazovali
na odkazy meziválečné avantgardy, zejména domácího Devětsilu, německého Bauhausu nebo holandského hnutí De Stijl.
Od roku 1965 Radek Kratina ve svém díle soustavně rozvíjel principy
variability. Své reliéfy a objekty, které nazval variabily, vytvářel s vědomím následné proměny, ať posunem, pootočením, povytažením či změnou sklonu. Jako materiál nejdříve využíval dřevo a od roku 1970 kov.
Materiálové vlastnosti kovu mu totiž umožnily preciznější opracování
jednotlivých elementů a jejich napojování pomocí otočných čepů v různých úhlech, čímž se nám divákům otevřelo mnohem širší pole možností
manipulace a proměn. K nejvýraznějším a prostorově nejvíce dominantním
kovovým variabilům patří ty, které vznikly vršením jednotlivých dílců do
vertikálních prutů.
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kovová plastika, dural, minimální výška 83,5 cm,
základna 20 × 20 cm

320 000 Kč ~ 11 850 €
VYSTAVENO
Radoslav Kratina, Langův dům, Frýdek-Místek
1999.
PROVENIENCE
Současným majitelem získáno od autora.

95

72
KAREL MALICH (1924—2019)
BEZ NÁZVU, 2014

73
KAREL MALICH (1924—2019)
BEZ NÁZVU, 2014

74
MILOSLAV MOUCHA (*1942)
BEZ NÁZVU, 1974

75
KAREL MALICH (1924—2019)
BEZ NÁZVU, 2004

pastel, ruční papír, rám, sklo, 30 × 21 cm
sign. na rubu K. Malich 4. 1. 2014

pastel, ruční papír, rám, sklo, 30 × 21 cm
sign. na rubu K. Malich 4. 1. 2014

kombinovaná technika, karton, rám, sklo, 39,5 × 29,5 cm
sign. Moucha 74

kombinovaná technika, plexisklo, pasparta, rám, sklo, 15 × 21 cm
sign. K. Malich 2004

37 000 Kč ~ 1 370 €

37 000 Kč ~ 1 370 €

28 000 Kč ~ 1 040 €

13 000 Kč ~ 480 €
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76
MILAN GRYGAR (*1926)
PROSTOROVÁ PARTITURA, 1982
litografie 2/12, papír, rám, sklo, 54 × 43 cm
sign. MILAN GRYGAR 1982

22 000 Kč ~ 815 €
VYSTAVENO
Milan Grygar: Akustické kresby a partitúry, Galerie Art Deco,
Nové Zámky 1992.
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77
MILAN GRYGAR (*1926)
Z CYKLU ČERNÉ OBRAZY, 2010

78

serigrafie 14/17, papír, rám, sklo, 40,5 × 31 cm
sign. Grygar 2010

olej, plátno, 40 × 50 cm
sign. na rubu V. Stratil 2011, přiložen certifikát autenticity

20 000 Kč ~ 740 €

43 000 Kč ~ 1 600 €

VÁCLAV STRATIL (*1950)
Z CYKLU MATEMATIKA, 2011
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79
JAROMÍR NOVOTNÝ (*1974)
BEZ NÁZVU, 2013
akryl, ofsetová barva, plátno, 75 × 63 cm
sign. na rubu Jaromír Novotný 2013, přiložen certifikát autenticity

120 000 Kč ~ 4 450 €
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80
JAROMÍR NOVOTNÝ (*1974)
BEZ NÁZVU, 2013
ofsetová barva, papír, rám, sklo, 30 × 126 cm
sign. na rubu, přiložen certifikát autenticity

22 000 Kč ~ 820 €

81
JAROMÍR NOVOTNÝ (*1974)
Z CYKLU CMYK PAINTINGS, 2013
akryl, plátno, 50 × 42 cm
sign. na rubu UNTITLED (CMYK PAINTING), Jaromír Novotný IV./2013,
přiložen certifikát autenticity

85 000 Kč ~ 3 150 €
VYSTAVENO
From Now Everything Will Be Beautiful, Kisterem, Budapešť 2013.
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82
MICHAL ŠKODA (*1962)
08/8, 2008
akryl, MDF, 100 × 70 cm
sign. na rubu M. ŠKODA 2008 08/8, přiložen certifikát autenticity

95 000 Kč ~ 3 520 €

83
JANA BERNARTOVÁ (*1983)
KOROPTVÍ OKO, Z CYKLU
TEKUTÉ KRYSTALY RGB, 2018
digital print, lightbox 3/4, 51 x 30 cm
sign. na rubu Jana Bernartová, Koroptví oko #6, 3/4, 2018

18 000 Kč ~ 670 €

LITERATURA
Michal Škoda: autorský katalog, České Budějovice 2009, s. 51.

84
JANA BERNARTOVÁ (*1983)
KOROPTVÍ OKO, Z CYKLU
TEKUTÉ KRYSTALY RGB, 2018
digital print, lightbox 4/4, 51 x 30 cm
sign. na rubu Jana Bernartová, Koroptví oko #7, 4/4, 2018

18 000 Kč ~ 670 €
VYSTAVENO
Oeil de Perdrix, Etcetera Gallery, Brno 2018.
Princip neurčitosti, 4+4 dny v pohybu, Desffourský palác, Praha 2018.
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MILAN SALÁK (*1973)
LOZENGE 5C — Z CYKLU LOZENGE, 2008
Milan Salák patří mezi umělce, kteří se výrazným způsobem prosadili
v 90. letech. V několika jeho malířských cyklech se projevuje autorova
vášeň k aviatice. Rozmanitý soubor Lozenge asociuje maskovací plátna,
která za první světové války používalo vojenské letectvo.
„Vzory maskovacích látek jsou vždy více či méně stylizované krajinné
struktury. Optické zákonitosti, postupy, poznatky, kterých je používáno
při navrhování maskovacích vzorů, jsou tytéž, se kterými pracuje každý,
kdo se zabývá malbou krajiny. Uvedené problematiky jsem se přímo dotýkal již v sériích ‚Krajiny-mapy‘ a ‚Lozenge‘ a o kamufláži jsem několikrát
přednášel na Vysoké škole uměleckoprůmyslové – což samo o sobě ale
neznamená, že informace, které jsem nashromáždil, a zkušenosti, ke kterým jsem se dobral, mají nějaký speciální význam. Stejně tak nevím, jestli
nepravoúhlé khaki formáty přesně zapadají do kategorie ‚krajinomalba‘.
Zemzelené břečky mám ale v ateliéru ještě dost…“

akryl, plátno, 117 × 95 cm
sign. na rubu SALÁK 08 LOZENGE 5C
(FRAGMENT), přiložen certifikát autenticity

65 000 Kč ~ 2 410 €
VYSTAVENO
Milan Salák, Wannieck Gallery, Galerie za stěnou,
Brno 2009.

• Milan Salák, 11 srpna 2008, Zem zelená (katalog výstavy), Praha: PPF ART, Galerie České pojišťovny
2008.

86
MILAN SALÁK (*1973)
MODUL, 2008
akryl, plátno, obvod 400 cm,
maximální délka 143 cm
sign. na rubu SALÁK 08 “MODUL",
přiložen certifikát autenticity

85 000 Kč ~ 3 150 €
VYSTAVENO
Milan Salák, Wannieck Gallery, Galerie za stěnou,
Brno 2009.
Milan Salák: Fragmenty, Karlín Studios, Praha 2010.
LITERATURA
Milan Salák: Zem zelená (katalog výstavy), Praha:
PPF ART, Galerie České pojišťovny 2008.
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JAN MAARTEN VOSKUIL (*1964)
BROKEN CHROME III, 2014
Jan Maarten Voskuil (nar. 1964, Arnhem) je nizozemský umělec, jenž žije
a pracuje v Haarlemu a v současnosti jej zastupuje newyorská Galerie
Geranmayeh. V osmdesátých letech studoval na univerzitě v Groningenu,
kde získal titul magistra umění. Ve studiu pokračoval na Akademii výtvarných umění v rodném Arnhemu, kterou zakončil doktorátem. Samostatně
vystavuje od roku 1995, zpočátku zejména v Nizozemsku, posléze hojně po
celé Evropě i v Americe.

chromový sprej, plátno, 60 × 60 cm
sign. na rubu Broken Chrome III. 2014
J. M. Voskuil, přiložen certifikát autenticity

110 000 Kč ~ 4 080 €

V České republice byl představen hned několikrát. V roce 2008 měl samostatnou výstavu v českobudějovickém Domě umění, v roce 2011 v Galerii
Brno a o rok později vystavoval společně s Michalem Škodou v Topičově
salonu. Voskuilovo dílo je charakteristické příklonem k minimalismu,
monochromní malbě a geometrické abstrakci. Ve své práci záhy začal přecházet od klasické formy závěsného obrazu k experimentu spočívajícímu
v popření jeho dvourozměrnosti a sounáležitosti s plochou. Postupně se
tak jeho malby začaly odpoutávat od plochy, až se staly samostatnými trojrozměrnými objekty-skulpturami nebo drobnými architekturami. Mnohdy
vytváří i instalace sestávající z více děl najednou, které si pohrávají s geometrií, barvou a působením v galerijním prostředí. Voskuil patří k poměrně
silnému a celosvětově oblíbenému proudu minimalistického umění vycházejícímu z tradic avantgardy. Umělec se odkazuje na tezi jednoho ze zakladatelů hnutí De Stijl, Thea van Doesburga, která hovoří o tom, že umělecké
dílo referuje pouze samo k sobě.
Voskuil tak vytváří zcela svébytná díla, která tematizují zejména malbu
jako takovou, a zároveň zkoumá její podstatu a hranice. Na této cestě
experimentu se umělec nevyhýbá často ani humornému aspektu spočívajícímu v promyšlené hře tvaru a barvy, kterou doplňují samotné názvy
děl. Zejména v posledních letech proto vytváří tvarově složitější objekty,
které jsou však stále svou fyzickou podstatou svázány se základními
komponenty malovaného obrazu. Jejich součástí je proto napínací rám,
plátno a barva. Základní konstrukce napínacího rámu pak udává výsledný
tvar celého obrazu-sochy, přičemž využívá jednu ze základních vlastností
plátna, kterou je jeho pružnost – to pak vytváří pro Voskuila typické optické
hry pomocí konkávního a konvexního prohnutí plochy. Monochromní malba
na povrchu je rozehrávána hrou světla a stínu. Mnohdy záměrně používá
poměrně unikátní postupy, jako je postřik chromovým sprejem, jenž ještě
více umocní daný účinek a popírá původní materiál obrazu, což je případ
díla Broken Chrome z roku 2014, kde napínací rám udává základní osy
obrazu, které vytvářejí lichoběžníkový obrazec. Na podélných hranách
jednotlivých lišt nechává odhalené plátno, kterým odkrývá materiálovou
podstatu obrazu, zbytek je pojednán sprejovanou chromovou barvou, jež
je typická svým vysokým leskem. Oproti tomu obraz Pointless Permanent
Red Dark, jenž byl vytvořen o dva roky dříve, pracuje s pravoúhle zahnutým kruhem a monochromní červenou barvou. Obraz je též v pravém
segmentu diagonálně seříznutý. Tento řez je opět akcentován odhaleným
plátnem, které vytváří jednoduchou linii, jež osvěžuje celek.
• Martin Vaněk
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88
JAN MAARTEN VOSKUIL (*1964)
POINTLESS PERMANENT RED DARK, 2012
akryl, plátno, 60 × 47 × 17 cm
sign. na rubu Pointless Permanent Red Dark (fallen)
2012 J. M. Voskuil, přiložen certifikát autenticity

90 000 Kč ~ 3 340 €
VYSTAVENO
Michal Škoda a Jan Maarten Voskuil – Between
Corners, Topičův salon, Praha 2012.
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89
MILAN HOUSER (*1971)
BEZ NÁZVU, Z CYKLU KALUŽE, 2012

90
JOSEF MLADĚJOVSKÝ (*1986)
MONOSKOP II, 2011

lak, barvivo, plátno, 40 × 60 cm
sign. na rubu M. HOUSER 2012,
přiložen certifikát autenticity

akryl, plátno, 150 × 150 cm
sign. na rubu MLADĚJOVSKÝ “MONOSKOP II. (CO JE PRAVDA?)” 2011,
přiložen certifikát autenticity

45 000 Kč ~ 1 670 €

55 000 Kč ~ 2 040 €

VYSTAVENO
Deeper, Deeper, Galerie Dvorac Sec Contemporary, Praha 2010.
C0000 Bezbarvý Houser, Galerie Kvalitář, Praha 2012.

VYSTAVENO
Opening, Galerie Kvalitář, Praha 2012.
Komplexcity, Galerie OFF/FORMAT, Brno 2012.
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DAVID HANVALD (*1980)
SOL LE WITT — Z CYKLU OBJEKTY, 2011

92
DAVID HANVALD (*1980)
JOSEF HOFFMANN (1902) — Z CYKLU TRŮNY/ŽIDLE, 2010

akryl, sprej, olejový pastel, plátno, 112 × 81 cm
sign. na rubu D. HANVALD C. OBJEKTY – “SOL LE WITT” 2011,
přiložen certifikát autenticity

akryl, plátno, 81,5 × 74,5 cm
sign. na rubu D. HANVALD C. TRŮNY – “JOSEF HOFFMANN” (1903) 2010,
přiložen certifikát autenticity

65 000 Kč ~ 2 410 €

55 000 Kč ~ 2 040 €

VYSTAVENO
David Hanvald – hanvaldkunst, Galerie Ad Astra, Kuřim 2011.

VYSTAVENO
David Hanvald – hanvaldkunst, Galerie Ad Astra, Kuřim 2011.
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93
BŘETISLAV MALÝ (*1985)
ZE SÉRIE BAREVNÉ SKLADBY, 2013
olej, plátno, 30 × 22 cm
sign. na rubu Břetislav Malý v roce 2013, přiložen certifikát autenticity

12 000 Kč ~ 450 €

94
BŘETISLAV MALÝ (*1985)
ODLESK, 2012
olej, plátno, 90 × 70 cm
sign. Břetislav Malý “Odlesk” 2012, přiložen certifikát autenticity

33 000 Kč ~ 1 220 €
VYSTAVENO
Diplomanti FaVU, Dům pánů z Kunštátu, Brno 2012.
Salve Europa Fine Art Challenge, Salve Art Gallery, Lipsko 2012.
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95
PETR DUB (*1976)
TRICOLORA: 1/3, 2010

96
PETR DUB (*1976)
Z CYKLU BOLLYWOOD, 4 KS, 2012

dřevo, akryl, plátno, 78,5 × 25,5 cm
sign. na rubu TRICOLOR 1/3 Petr Dub 2010, přiložen certifikát autenticity

dřevo, akryl, plátno, každý 200 × 8,5 cm
sign. na rubu PETR DUB 12 SÉRIE: BOLLYWOOD, přiložen certifikát autenticity

45 000 Kč ~ 1 670 €

190 000 Kč ~ 7 040 €

VYSTAVENO
chemnitz.cz, Galerie Weltecho, Chemnitz 2011.
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97
ONDŘEJ KOTRČ (*1982)
TIMEWRAP, 2013
syntetické laky, papír, 59× 67 cm
sign. na rubu ONDŘEJ KOTRČ 2013 „TIMEWRAP“

9 000 Kč ~ 340 €
VYSTAVENO
Jednotné vstupní parametry, Galerie 1, Praha 2013.

98
ONDŘEJ KOTRČ (*1982)
TIMEWRAP, 2013
syntetické laky, papír, 59× 67 cm
sign. na rubu ONDŘEJ KOTRČ 2013 „TIMEWRAP“

9 000 Kč ~ 340 €
VYSTAVENO
Jednotné vstupní parametry, Galerie 1, Praha 2013.
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99
DANIEL HANZLÍK (*1970)
MALÝ ZÁŘIČ, 2002
akryl, plátno, 35 × 60 cm
sign. na rubu HANZLÍK 2002

30 000 Kč ~ 1 110 €

100
TOMÁŠ PREDKA (*1986)
ZEĎ — Z CYKLU FLASHBACK, 2012
olej, plátno, 30 × 24 cm
sign. na rubu TOMÁŠ PREDKA WIEN 2012, přiložen certifikát autenticity

13 000 Kč ~ 480 €
101
TOMÁŠ PREDKA (*1986)
Z CYKLU FLASHBACK, 2012
olej, plátno, 30 × 24 cm
sign. na rubu TOMÁŠ PREDKA WIEN 2012, přiložen certifikát autenticity

13 000 Kč ~ 480 €
102
TOMÁŠ PREDKA (*1986)
BLESK — Z CYKLU FLASHBACK, 2012
olej, plátno, 30 × 24 cm
sign. na rubu TOMÁŠ PREDKA WIEN 2012, FLASHBACK,
přiložen certifikát autenticity

13 000 Kč ~ 480 €
103
TOMÁŠ PREDKA (*1986)
JAPONSKÁ NOVÁ VLNA —
Z CYKLU FLASHBACK, 2012
olej, plátno, 30 × 24 cm
sign. na rubu TOMÁŠ PREDKA WIEN 2012, přiložen certifikát autenticity

13 000 Kč ~ 480 €
VYSTAVENO
Diplomanti AVU, Veletržní palác, Národní galerie v Praze 2013.
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104
ALICE NIKITINOVÁ (*1979)
PLAKÁT, 2011
Alice Nikitinová vystudovala Střední uměleckou školu v ukrajinském Kyjevě,
na kterou navázala Akademií výtvarných umění v Praze, kde mezi lety 1998–
2004 navštěvovala Ateliér malby I u Jiřího Sopka. Od roku 2008 do 2011
absolvovala několik rezidenčních pobytů v Haagu, Amsterdamu atd. Hojně
vystavuje po celé České republice, ale také v západní Evropě, příležitostně
v Americe.
Její tvorba se od počátku zaměřuje na abstrahující malířský projev a základní
barevné tóny, přičemž jsou zde vzdáleně patrné ozvuky ruské meziválečné
avantgardy. Její obrazy však vždy mají konkrétní a předmětné téma, které
abstrahuje na hranici rozpoznatelnosti. Jde zejména o všednodenní a obyčejné předměty. Nikitinová, která nikdy nepatřila do žádné umělecké skupiny, tím poukazuje na poezii i jistou estetickou přitažlivost věcí, jimž běžně
tuto vlastnost nepřisuzujeme, jako jsou například dopravní značky, ochranné
pracovní pomůcky, nářadí, drogistické zboží, ovoce a zelenina, části nábytku
nebo kancelářské sponky. Její malba, ačkoliv zdánlivě připomíná geometrickou abstrakci, není zcela geometricky přísná – umělkyně záměrně dává prostor nepřesnostem, rozehrává tak, a zároveň mírně zpochybňuje, dokonalost
a přímočarost geometrické abstrakce. Nikitinová na sebe poprvé upozornila
mezi lety 2006 až 2007 sérií „dělnických“ obrazů, kde převažovala radikálně
stylizovaná figurace a výrazná barevnost. Části dělnického oděvu také ráda
převáděla do abstrahujících maleb, výraznými tématy se tak staly reflexní
pruhy na oděvu nebo gumové rukavice. Ironický podtext pak mají malby
vyrovnávající se s avantgardními uměleckými směry, v nichž zpracovává
motiv otevřené knihy – většinou monografie některého ze slavných autorů
minulosti (2011).

olej, akryl, plátno, 110 × 75 cm
sign. “PLAGÁT” 2011 ALICE NIKITINOVÁ,
přiložen certifikát autenticity

48 000 Kč ~ 1 780 €
VYSTAVENO
Galerie 207, VŠUP Praha 2011.
Maličkosti, Galerie Dole, Ostrava 2011.
Tetris, Hit Gallery, Bratislava 2012.

Od roku 2010, kdy se stala jednou z finalistek Ceny Jindřicha Chalupeckého,
se začala věnovat volnému cyklu Plakátů. Plakátovací plocha umělkyni zaujala jako změť jednotlivých kompozic. Na svých plátnech však eliminuje
jakékoliv – ať vizuální či textové – sdělení, které bývá podstatou existence
tohoto artefaktu. Zajímá ji pouze daná kompozice, způsob uchycení plakátu, popřípadě rezidua, která zbyla po předchozích propagačních nosičích.
Obraz Plakát (olej a akryl na plátně, 2011), jenž je nabízen v aukci, je jedním
z reprezentativních zástupců cyklu. Patří mezi ta plátna, kde je základní téma
redukováno na úplné minimum. Abstrahovanost se netýká pouze formy, bez
samotného názvu plátna bychom jen obtížně hledali pravý obrazový námět
a viděli bychom za ním pouhou abstrakci. Jde o hru s významem a jeho
zamlžováním. O poznání konkrétnější je obraz z roku 2013 s názvem Petržel
a cuketa na stole. Nikitinová si zde zvolila nezvyklou perspektivu – pohled
shora – přičemž základním stavebním prvkem obrazu je kruh stolu, na jehož
okrajích leží v protilehlých bodech dva kusy zeleniny. Jak je pro Nikitinovou
příznačné, vystačí si pouze se čtyřmi základními barvami. Objekty stínuje
pouze minimálně – spíše grafickým způsobem pomocí černé linky, čímž
zcela přiznává dvourozměrnost obrazové plochy. Mezi případy maximalizace
významu jinak marginálního tématu a zároveň co největší možné míry plošného sdělení spadá i obraz Velký rožek (olej na plátně) z roku 2013.
• Martin Vaněk
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105
ALICE NIKITINOVÁ (*1979)
ROŽEK II, 2013

106
ALICE NIKITINOVÁ (*1979)
PETRŽEL A CUKETA NA STOLE, 2013

olej, plátno, 70 × 70 cm
sign. na rubu ALICE NIKITINOVÁ ROŽEK II. (VELKÝ) 2013

olej, plátno, 100 × 100 cm
sign. na rubu ALICE NIKITINOVÁ PETRŽEL A CUKETA NA STOLE 2013,
přiložen certifikát autenticity

60 000 Kč ~ 2 220 €

60 000 Kč ~ 2 200 €

PROVENIENCE
Dílo pochází ze sbírky Nadace pro současné umění.
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107
VENDULA CHALÁNKOVÁ (*1981)
ZAŘÍZENÍ BUDOV, 2019

108
VENDULA CHALÁNKOVÁ (*1981)
UMĚNÍ I, II, III, 3 KS, 2019

akryl, pigment, plátno, 160 × 20 cm
sign. na rubu VENDULA CHALÁNKOVÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 2019

akryl, pigment, plátno, 200 × 25 cm, 200 × 20 cm, 200 × 20 cm
sign. na rubu VENDULA CHALÁNKOVÁ UMĚNÍ I–III 2019

30 000 Kč ~ 1 110 €

90 000 Kč ~ 3 330 €

VYSTAVENO
Site Specific projekt, Moravská zemská knihovna, Brno 2019.
Vernisáž, Oblastní galerie Liberec, Liberec 2019.

VYSTAVENO
Site Specific projekt, Moravská zemská knihovna, Brno 2019.
Vernisáž, Oblastní galerie Liberec, Liberec 2019.
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109
JAKUB HOŠEK (*1979)
THROUGH THAT LAST CLOUD
IS A DYING STAR, 2009
Jakub Hošek absolvoval malířskou školu Vladimíra Skrepla na pražské AVU.
V minulosti byl dvakrát nominován do finále Ceny Jindřicha Chalupeckého.
Patřil také ke kmenovým umělcům Galerie Jiřího Švestky. Jeho výtvarný
projev je specifický a nezaměnitelný, spojený s alternativní hudební scénou, grafickou tvorbou plakátů a komiksů.

akryl, plátno, 89 × 100 × 10 cm
sign. na rubu JAKUB HOŠEK 09

85 000 Kč ~ 3 150 €

Práce Jakuba Hoška mají výrazný grafický charakter, nepoužívá typické
malířské postupy. Charakteristická pro jeho obrazy je jakási celková plošnost, dosažená monochromně laděným pozadím. Ostrých linek, které připomínají spíš kresbu, dosahuje používáním komplikovaných šablon, přes
které postupně nanáší jednotlivé plochy akrylových barev. Stejně šablonovitě na Hoškových obrazech působí i vyskládané strašidelné až hororové
scény a výjevy. Komiksový a grafický charakter podtrhuje také časté používání písma v obrazech, kde často cituje texty svých oblíbených skladeb.
Hošek neřeší perspektivu, ale prostor do svých děl dostává jiným způsobem: předsunuje plátna do prostoru a ta pak svým tvarem připomínají
tělesa reklamních light-boxů. Plátna pak působí téměř jako jakési nástěnné
objekty.
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110
JIŘÍ DAVID (*1956)
LÁSKA, LÁSKA, 1994

111
JIŘÍ DAVID (*1956)
SYSTÉM JAKO ZÁTIŠÍ S OVOCEM, 1991

112
JIŘÍ DAVID (*1956)
SANDÁLE, 2006

tuš, papír, rám, sklo, 21 × 29,5 cm
sign. na rubu LÁSKA, LÁSKA DAVID 94

akvarel, tuš, papír, rám, sklo, 29,5 × 21 cm

akryl, plátno, 60 × 70 cm,
sign. na rubu JIŘÍ DAVID 2006, "SANDÁLE", přiložen certifikát autenticity

32 000 Kč ~ 1 185 €

32 000 Kč ~ 1 185 €

95 000 Kč ~ 3 520 €
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133

113
SKUPINA REALITY — JIŘÍ DAVID (*1956),
MILAN SALÁK (*1973), JAN KADLEC (*1976)
Z CYKLU VŠ, 2012
Výtvarná skupina Reality vznikla v roce 2003 ve složení Jiří David, Milan
Salák a Jan Kadlec. Její aktivity jsou však spíše sporadického charakteru a většinou se jedná o site-specific instalace či intervence v galerijním prostoru, výjimečně i v prostoru veřejném. Jejich společným ideovým
východiskem je oproštění od závislosti na umělecké scéně, která umělce
determinuje. Podle skupiny Reality se jedná o začarovaný kruh, na němž
jsou závislí, ale chtějí z něj vykročit. Všichni tři členové se však postupem
času pevně zařadili do institucionalizovaného uměleckého provozu a tak
každý po svém opět utváří ten samý koloběh. Sdružení umělci jsou ve
skutečnosti spíše výraznými uměleckými solitéry, přičemž Jiří David patří
k nestorům současného českého umění. Dříve působil jako pedagog na
Akademii výtvarných umění v Praze a posléze – od roku 2004 – na Vysoké
škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde spolu s Milanem Salákem, výrazným malířským talentem své generace, dodnes vede Ateliér intermediální
konfrontace. Jan Kadlec je oproti tomu široce rozkročen mezi statickým
a pohyblivým obrazem. V roce 2013 skupina realizovala velmi diskutovanou a provokativní výstavu v Galerii Václava Špály s názvem Podle, která
patří mezi jejich nejvýraznější společné počiny. Bylo to poprvé, co skupina
pracovala s médiem závěsného obrazu. Umělci speciálně pro tento prostor
vytvořili dvě desítky volných replik děl Václava Špály, podle něhož je kultovní galerie, která hraje významnou roli v dějinách české výtvarné scény,
pojmenována. Tyto repliky byly vytvořeny v jednotných rozměrech a namalovány syntetickými barvami na sololit. Je tak velice snadné na první
pohled rozlišit, že se nejedná o pravého Špálu. Tomu ostatně napovídá

134

syntetické barvy, sololit, rám, 82 × 102,5 cm
sign. PODLE, REALITY 2012,
přiložen certifikát autenticity

110 000 Kč ~ 4 080 €
VYSTAVENO
Podle – Václav Špála, Galerie Václava Špály,
Praha 2013.
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i uvolněnější a ledabylejší malířský rukopis. Obrazy byly v galerii rozvěšeny
zcela standardním způsobem, přičemž výstavní prostor byl navíc doplněn
architektonickými reminiscencemi na klasickou modernistickou výstavní
síň. Svým způsobem se tak jednalo o polemiku s modernismem, který skupina Reality zároveň kritizovala, avšak výběrem replikovaného umělce, jenž
je jedním z nejoblíbenějších a nejslavnějších českých malířů dvacátého
století, tento umělecký proud zároveň adorovala. Obrazy Václava Špály
se po roce 1990 staly vyhledávaným sběratelským artiklem, což mělo
za následek hojný výskyt falzifikátů. Instalaci ve Špálově galerii lze tedy
číst i jako komentář k této situaci. Doprovodný text hovoří také o snaze
polemizovat s „jistou ochablostí, snadností či zakademičtěním současných postkonceptuálních instalací“. Výstavu Podle tehdy na internetovém uměleckém magazínu Artalk komentoval Michal Novotný: „Výstava
tak vlastně nakonec je tím, čím se hned na začátku zdá být. Obyčejnou,
hezkou, trochu spektakulární a zpracováním i tématem divácky atraktivní
výstavou. Přestože se stejně tak může zdát, že je vzhledem k nejasným
detailům, vztahům mezi tématem a zpracováním, a ambicióznímu textu
těžko rozklíčovatelná, jakoby to bylo spíše proto, že se členové skupiny
nedokázali dohodnout a následovat jasný směr, než že by jim šlo o celkový
dojem prohlubující záměr.“ Obrazy z této výstavy, které byly vlastnoručně
namalovány jednotlivými členy uskupení Reality (autoři konkrétních děl
však nejsou uváděni), však přesto dodnes provokují svou mnohoznačností a jsou snad aktuálnější dnes, než tomu bylo v roce 2013. Otevírají
totiž otázku týkající se smyslu a možností reprodukování uměleckého díla
pomocí moderních technologií, jejichž vývoj spěje nezadržitelně kupředu
a dává tak vzniknout stále dokonalejším kopiím uměleckých děl.
• Martin Vaněk

114
SKUPINA REALITY — JIŘÍ DAVID (*1956),
MILAN SALÁK (*1973), JAN KADLEC (*1976)
Z CYKLU VŠ, 2012
syntetické barvy, sololit, rám, 102,5 × 82 cm
sign. PODLE, REALITY 2012, přiložen certifikát autenticity

110 000 Kč ~ 4 080 €
VYSTAVENO
Podle – Václav Špála, Galerie Václava Špály, Praha 2013.
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START UP

115
ALEŠ ZAPLETAL (*1990)
NATIONAL PARK —
Z CYKLU SOMATERRA, 2019
vajíčková tempera, plátno, 120 × 85 cm
sign. na rubu ALEŠ ZAPLETAL, 2019

42 000 Kč ~ 1 560 €

Aleš Zapletal studoval na FaVU VUT v Brně a v ateliéru Jiřího Davida na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kterou dokončil v roce 2016. Ve své
převážně malířské tvorbě kritickým způsobem propojuje rozdílné kulturní
a historické kontexty. Jeho obrazy a instalace z posledních let mohou být
chápány jako vyprávění o lidské práci a jejím působení na planetu Zemi.
Důležitým inspiračním zdrojem pro něj je naivní umění a jeho konfrontace
s vývojem současného digitálního zobrazování.
Cyklus Somaterra mapuje jeden z územních celků imaginární říše, kterou Aleš Zapletal ve své tvorbě systematicky „poznává“ od roku 2016.
Území Somaterry je plochou opanovanou hedonistickými institucemi,
tvarovanými z fragmentů zobrazení lidského těla. Zkreslené vzpomínky na
jogínské ásany a další archetypální gesta jsou formalizovány v návrzích
imaginárních monumentů a v procesu malby zanášeny do mapy území.
Tvorbu komplexního obrazového světa, plného opuštěných lidských artefaktů, Zapletal rozvíjí od roku 2016, paralelně se svým doktorandským projektem, zabývajícím se grafickými vizualizacemi současného filozofického
materialismu.
Rozsáhlý malířský celek není jen hledáním limitů obrazové „světatvorby“,
ale také meditací o budoucnosti lidské krajiny.
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116
ALEŠ ZAPLETAL (*1990)
SPIRIT FUEL MONUMENT,
Z CYKLU SOMATERRA, 2019

117
ALEŠ ZAPLETAL (*1990)
EXTINCTED SPECIES, 2018

vajíčková tempera, plátno, 115 × 85 cm
sign. na rubu ALEŠ ZAPLETAL, 2019

olej, plátno, 140 × 170 cm
sign. na rubu ALEŠ ZAPLETAL, EXTINCTED SPECIES, 2018

42 000 Kč ~ 1 560 €

60 000 Kč ~ 2 220 €
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118
PETR KUNČÍK (*1981)
KYTICE, 2012
olej, plátno, 54 × 60 cm
sign. na rubu P. KUNČÍK, KYTICE/2012
přiložen certifikát autenticity

15 000 Kč ~ 555 €

119
LUDĚK RATHOUSKÝ (*1975)
NA KŘÍŽI — Z CYKLU NOVÝ OBSAH
STARÝCH MISTRŮ, 2011
akryl, plátno, 60 × 50 cm
sign. Rathouský 2011 NA KŘÍŽI, přiložen certifikát autenticity

35 000 Kč ~ 1 300 €
VYSTAVENO
Hraniční polohy tradice, Galerie Kvalitář, Praha 2012.
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120
ONDŘEJ BASJUK (*1983)
VODOPÁD 2 — Z CYKLU MEMENTO ME, 2019

121
ONDŘEJ BASJUK (*1983)
FACE — Z CYKLU MEMENTO ME, 2019

kvaš, papír, rám, sklo, 17,5 × 12,5 cm
sign. na rubu “VODOPÁD 2” 2019 Basjuk

kvaš, papír, rám, sklo, 17,5 × 12,5 cm
sign. na rubu “FACE” 2019 Basjuk

8 000 Kč ~ 300 €

8 000 Kč ~ 300 €

VYSTAVENO
Memento ME, Galerie U Betlémské kaple, Praha 2019.

VYSTAVENO
Memento ME, Galerie U Betlémské kaple, Praha 2019.
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122
VLADIMÍR JANOUŠEK
(1922—1986)
BEZ NÁZVU, 1971

123
VLADIMÍR JANOUŠEK
(1922—1986)
BEZ NÁZVU, 1971

124
VLADIMÍR JANOUŠEK
(1922—1986)
BEZ NÁZVU, 1971

tuš, akvarel, papír, rám, sklo, 29,5 × 41,5 cm
sign. VJ 1971

tuš, akvarel, papír, rám, sklo, 29,5 × 41,5 cm
sign. VJ 1971

tuš, akvarel, papír, rám, sklo, 29,5 × 41,5 cm
sign. VJ 1971

15 000 Kč ~ 555 €

15 000 Kč ~ 555 €

15 000 Kč ~ 555 €

125
DENISA KRAUSOVÁ (*1981)
OSTROŽSKÝ PIVOVAR II, 2008
olej, plátno, 90 × 70 cm
sign. na rubu DENISA KRAUSOVÁ 2008, přiložen certifikát autenticity

38 000 Kč ~ 1 410 €
VYSTAVENO
Terra Nostra, Galerie Ad Astra, Kuřim 2009.

144

145

126
MILOŠ ŠEVČÍK (1939—2007)
PŘEKVAPENÍ, 1999

127
MILOŠ ŠEVČÍK (1939—2007)
ZMĚNA, 1997

olej, plátno, rám, 50 × 65 cm
sign. MILOŠ ŠEVČÍK 1999

olej, plátno, rám, 50 × 65 cm
sign. MILOŠ ŠEVČÍK 97

38 000 Kč ~ 1 410 €

38 000 Kč ~ 1 410 €

146

147

128
IVAN OUHEL (*1945)
BÍLÁ DIAGONÁLA, 2007
olej, plátno, lišta, 28,5 × 21 cm
sign. I. Ouhel 07

15 000 Kč ~ 555 €

129
IVAN OUHEL (*1945)
KOMPOZICE, 2009
olej, plátno, lišta, 35 × 25 cm
sign. I. Ouhel 09

16 000 Kč ~ 600 €

148

149

130
ROBERT ŠALANDA (*1976)
BLACKBOARD, 2006

131
ROBERT ŠALANDA (*1976)
BEZ NÁZVU, 2012

akryl, plátno, 55 × 65 cm
sign. na rubu “Blackboard” 2006 Šalanda, přiložen certifikát autenticity

akryl, plátno, 100 × 80 cm
sign. na rubu Robert Šalanda “Bez názvu” 2012, přiložen certifikát autenticity

28 000 Kč ~ 1 040 €

40 000 Kč ~ 1 480 €

150

151

132
MICHAL ŠKODA (*1962)
K 11, 2007
pastelka, grafit, karton, rám, sklo, 50 × 50 cm
sign. na rubu M. ŠKODA, K 11 – 2007

15 000 Kč ~ 555 €
133
MICHAL ŠKODA (*1962)
K 2, 2007
pastelka, karton, rám, sklo, 22 × 34 cm
sign. na rubu M. ŠKODA

13 000 Kč ~ 480 €

134
PETR KVÍČALA (*1960)
BEZ NÁZVU, 1990
akryl, sololit, autorská lišta, 59,5 × 47 cm
sign. na rubu autorskou značkou 1990, razítko: Sbírka Petra Procházky, Brno

60 000 Kč ~ 2 220 €

152

153

135
RENÉ HÁBL (*1968)
TAUTAU, 2010

136
RENÉ HÁBL (*1968)
CANDIDE DIABOLLO, 2011

137
VÁCLAV KRŮČEK (*1955)
DIPTYCH MG I, 1995

akryl, plátno, 90 × 120 cm
sign. na rubu 2010 RENÉ HÁBL TAUTAU,
přiložen certifikát autenticity

akryl, plátno, 60 × 70 cm
sign. na rubu RENÉ HÁBL CANDIDE DIABOLLO 2011,
přiložen certifikát autenticity

akryl, galvanická mřížka, rám, sklo, 22 × 44 cm
sign. na rubu VÁCLAV KRŮČEK, DIPTYCH MG I, 1995

35 000 Kč ~ 1 300 €

28 000 Kč ~ 1 040 €

VYSTAVENO
Clima, Galerie Magna, Ostrava 2012.
Laputa, Hvězdárna, Zlín 2012.

LITERATURA
Petr Vaňous: René Hábl – Micromegas, Galerie Ars, Brno 2012, s. 149.
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28 000 Kč ~ 1 040 €

VYSTAVENO
Clima, Galerie Magna, Ostrava 2012.
Laputa, Hvězdárna, Zlín 2012.

155

138
MARTIN NYTRA (*1987)
Z CYKLU THE MODERNIST
ON VACATION, 2012

139
MARTIN NYTRA (*1987)
Z CYKLU THE MODERNIST
ON VACATION, 2012

akryl, plátno, 25 × 20 cm
sign. na rubu MARTIN NYTRA – MODERNIST ON VACATION 2012,
přiložen certifikát autenticity

akryl, plátno, 25 × 20 cm
sign. na rubu MARTIN NYTRA – MODERNIST ON VACATION 2012,
přiložen certifikát autenticity

3 000 Kč ~ 110 €

3 000 Kč ~ 110 €

140
MARTIN NYTRA (*1987)
Z CYKLU THE MODERNIST
ON VACATION, 2012

141
MARTIN NYTRA (*1987)
Z CYKLU THE MODERNIST
ON VACATION, 2012

akryl, plátno, 25 × 20 cm
sign. na rubu MARTIN NYTRA – MODERNIST ON VACATION 2012,
přiložen certifikát autenticity

akryl, plátno, 25 × 20 cm
sign. na rubu MARTIN NYTRA – MODERNIST ON VACATION 2012,
přiložen certifikát autenticity

akryl, plátno, 100 × 80 cm
sign. na rubu ŠIMERA 2013, přiložen certifikát autenticity

3 000 Kč ~ 110 €

3 000 Kč ~ 110 €

40 000 Kč ~ 1 480 €

142
EVŽEN ŠIMERA (*1980)
HORIZONTAL AND VERTIKAL, 2013

VYSTAVENO
The Modernist on Vacation, Fait Gallery – ERA, Brno 2012.

156

VYSTAVENO
Princ, Galerie Kvalitář, Praha 2013.
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143
IRA SVOBODOVÁ (*1986)
MAGNETIC, 2012

144
IRA SVOBODOVÁ (*1986)
DARKNESS, 2012

akryl, plátno, 100 × 100 cm
sign. na rubu “MAGNETIC” PRAHA 2012 IRA,
přiložen certifikát autenticity

akryl, plátno, 50 × 80 cm
sign. na rubu “DARKNESS” PRAHA 2012 IRA,
přiložen certifikát autenticity

60 000 Kč ~ 2 220 €

35 000 Kč ~ 1 300 €

VYSTAVENO
Rozostřené rozhraní, Galerie Kvalitář, Praha 2013.

VYSTAVENO
Rozostřené rozhraní, Galerie Kvalitář, Praha 2013.
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159

145
JANA BABINCOVÁ (*1977)
CRYSTAL SOUNDS —
Z CYKLU HARD EDGE, 2009

146
JANA BABINCOVÁ (*1977)
YOU ARE THE STAR —
Z CYKLU KÓDOVANÉ OBRAZY, 2006

akryl, plátno, 65 × 90 cm
sign. na rubu Jana Babincová 2009,
přiložen certifikát autenticity

akryl, plátno, 94 × 135 cm
sign. na rubu Jana Babincová 2006 – Kódovaný –
You Are The Star, přiložen certifikát autenticity

28 000 Kč ~ 1 040 €

55 000 Kč ~ 2 040 €
VYSTAVENO
CODE IT!, Galerie mladých, Brno 2008.
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147
KRIŠTOF KINTERA (*1973)
NÁHRADNÍ SLOUČENINA, 2013

148
KRIŠTOF KINTERA (*1973)
JAK O TOM NEPŘEMÝŠLET, 2012

polyuretan, karton, 107 × 76,5 cm,
přiložen certifikát autenticity

litý epoxid, vánoční ozdoby, karton, 107 × 76,5 cm,
přiložen certifikát autenticity

95 000 Kč ~ 3 520 €

95 000 Kč ~ 3 520 €

VYSTAVENO
Krištof Kintera – Vidiny, Galerie Petr Novotný, Praha 2013.
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149
MILAN HOUSER (*1971)
BEZ NÁZVU, 2012
kombinovaná technika, plátno, 110 x 60 cm
sign. na rubu M. HOUSER 2012, VERSÁLOVÁ ČERVEŇ R. SM. 13 795

130 000 Kč ~ 4 820 €

150
MILAN HOUSER (*1971)
BEZ NÁZVU, 2012
kombinovaná technika, plátno, 110 x 60 cm
sign. na rubu OSTACET. ORANŽ P2R SM. 24828, M. HOUSER 2012

130 000 Kč ~ 4 820 €
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
A PRAVIDLA AUKCE
1. REGISTRACE DRAŽITELŮ
Registrace dražitelů je možná nejdříve 1 hodinu před
aukcí na místě jejího konání. Účastník dražby je
povinen doložit svou totožnost pomocí občanského
průkazu či cestovního pasu, zapsat se do seznamu
účastníků dražby a podepsat čestné prohlášení,
že není osobou vyloučenou z dražby podle zákona
č. 26/2000 Sb. (viz formulář „Přihláška do aukce“).

2. PÍSEMNÉ NABÍDKY
Účastník dražby může dražit i bez své osobní
přítomnosti na dražbě na základě písemné plné
moci, kterou zmocní dražebníka k svému zastoupení
v aukci. Tato plná moc musí obsahovat čísla položek
katalogu, jejich přesný popis, vyvolávací cenu
a nákupní limit, za který je zmocněnec oprávněn
předměty dražit (viz formulář „Plná moc“).

3. DRAŽENÍ PO TELEFONU
Účastník dražby může po dohodě s aukční síní dražit
po telefonu. Plná moc musí obsahovat veškeré údaje
jako při písemné nabídce, kromě nákupního limitu.
Žádosti o dražení po telefonu je třeba po dohodě
s dražitelem zaregistrovat nejpozději 24 hodin
před začátkem aukce. Pokud se v průběhu aukce
nepodaří zmocněnci navázat se zmocnitelem telefonické spojení, a to bez ohledu na důvod, potom je
zmocněnec oprávněn učinit u toho předmětu aukce,
u kterého tato skutečnost nastala, nabídku ve výši
vyvolávací ceny tohoto předmětu.

4. PRŮBĚH DRAŽBY
Předměty se draží v pořadí uvedeném v katalogu,
které může licitátor z organizačních důvodů změnit.
Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy
zvednutím dražebního čísla. Dražba předmětu se
koná, pokud dražitelé činí příhozy. Licitátor může
podání bez odůvodnění odmítnout. Nebylo-li přes

dvojí výzvu licitátora učiněno podání vyšší, oznámí
licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě
udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší
podání. Učiněným podáním je účastník dražby
vázán. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Vydražitelem se stává účastník dražby,
kterému je dražený předmět přiklepnut, a jakékoliv
spory v tomto ohledu závisí výlučně na rozhodnutí
aukční síně.

5. PŘÍHOZY

8. NABYTÍ VLASTNICTVÍ
A VYZVEDNUTÍ
VYDRAŽENÝCH PŘEDMĚTŮ
Vydražené předměty budou dražebníkem vydražiteli
předány po zaplacení celé ceny dosažené vydražením (včetně aukčního poplatku) na základě potvrzení
o zaplacení v místě konání aukce (pouze v den konání aukce) nebo v Etcetera Gallery (v následujících
dnech) nebo po telefonické domluvě i jinde.

Příhozy určuje licitátor tímto způsobem:

9. AUKČNÍ ŘÁD

Nejnižší podání a další
podání v rozmezí Kč		

Min. výše
příhozu v Kč

100 — 5 000 Kč		
5 000 — 10 000 Kč		
10 000 — 50 000 Kč		
50 000 — 100 000 Kč
100 000 — 500 000 Kč
od 500 000 a výše		

100 Kč
500 Kč
1 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
50 000 Kč

Tato pravidla aukce jsou pouze informativní. Závazné
podmínky aukčního prodeje jsou upraveny v aukčním řádu.

O pořadí a výši příhozů rozhoduje licitátor.

Ceny uvedené v EURECH jsou zaokrouhlené částky,
které odpovídají minimální nabídce na koupi předmětu aukce a slouží pouze pro orientaci.
(The prices given in EUROS are rounded figures that
correspond to the minimum bid for the purchase of
the auction item and are for information only.)

6. AUKČNÍ POPLATEK
Vydražiteli je účtován k vydražené (příklepové) ceně
do výše 1 000 000 Kč aukční poplatek ve výši 23 %,
k vydražené ceně od 1 000 001 do 10 000 000 Kč
aukční poplatek ve výši 20 %, a k vydražené ceně
nad 10 000 001 aukční poplatek ve výši 18 %.

7. ZPŮSOB ÚHRADY
Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou
vydražením (včetně aukčního poplatku) v hotovosti
či bankovním převodem během nebo po dokončení
aukce, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode
dne konání dražby.
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