11

POST-WAR & CONTEMPORARY ART
COLLECTION OF CZECH & SLOVAK
CONCEPTUAL ART
28. LISTOPADU 2020 – 18.30 HOD.
GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE, PRAHA
& ONLINE NA LIVEBID.CZ

11

BRNO
11.–20. 11. 2020, 10–18 HOD.
ETCETERA GALLERY
GROHOVA 2, BRNO

PRAHA
24.–28. 11. 2020, 10–18 HOD.
GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE
BETLÉMSKÉ NÁM. 8, PRAHA

INFO
WWW.ETCETERA
–AUCTIONS.COM

AUKCE
28. LISTOPADU 2020 – 18.30 HOD.
GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE, PRAHA
ONLINE NA LIVEBID.CZ

2

3

1
DAVID MOŽNÝ (*1963)
MISS YOU, 2020
... Průstřel je tím, co nás znejisťuje, co narušuje neutrální minimalismus
vnímaného prostředí... Konfrontace s trajektorií střely v transparentním
skleněném „labyrintu“ je fyzickou a zároveň existenciální zkušeností. Do
úvahy přichází potencialita křehkosti, nedostatku, smrti, ztráty, ale také
touhy, k níž nás jaksi zkorumpovaně přivádí dvojznačnost nápisu Miss You:
Minul jsem tě / Chybíš mi vyraženého na každém náboji. Pochopení celku
přichází na konci instalace, v pomyslném bodě bezpečí u neporušeného
skla, kde by se nám již vypálená střela neměla šanci zavrtat do těla. Ročně
se na světě vyprodukuje 14 000 000 000 nábojů, to znamená 445 kusů
za jednu vteřinu a 44 kusů za jedno mrknutí oka. My patříme mezi ty,
kteří přežili. Není už jen to důvod k pocitu provinilosti? Po týdnech izolace
se vracíme do veřejných prostorů ne-míst, nyní nejen esteticky sterilních,
ale i pečlivě vydezinfikovaných. Open officy, nákupní centra, letištní haly,
banky se opět začínají zaplňovat. Systém, jehož jsme součástí, nás ubezpečuje, že se vracíme do normálu, a stále se snaží tvářit, že chrání naše
životy, ale před kým vlastně? Při pohledu na hromadu kulek s nápisy Miss
You přemýšlím nad touhou a smrtí, cítím, že tyto dvě veličiny života mají
hodně společného. Minimálně to, že nás brutálně probouzí z iluze bezpečí,
dostatku a nasycenosti.

zlato 18 kt, edice 1/2, velikost ráže 9 mm
plexibox 55 × 55 × 6 cm
přiložen autorský certifikát autenticity

90 000 Kč ~ 3 330 €

• Jana Písaříková
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VENDULA CHALÁNKOVÁ (*1981)
ZAMLUVENO II, 2019
Tvorba Venduly Chalánkové se od doby jejích studií na Fakultě výtvarných
umění VUT v Brně v ateliéru Vladimíra Merty a Mariana Pally kontinuálně
pohybuje v několika sférách obrazového vyjádření, performance, konceptuálně zaměřené tvorby a instalace. Poprvé na sebe výrazněji upozornila
před více než deseti lety svými vyšívanými ilustracemi k dětským pohádkám nebo zcela specifickým pojetím žánru komiksu, kde uplatňuje metodu
vystříhávání a adice tvarů na ploše. Tématem těchto prací je mnohdy každodennost v partnerském vztahu nebo situační humor, přičemž vytvořila
svébytnou typologii jednajících postav. Komiksové vyjádření ovlivňuje její
tvorbu i v případě pro tento žánr nestandardních médií. Vedle zmíněné
tvůrčí linie, která se stala poznávacím znakem mnohostranné umělkyně,
probíhá další, kterou lze nejpřiléhavěji označit jako konceptuální malbu
pohybující se na hranici s minimalismem. Východiskem těchto prací je ale
vždy realita, kterou Chalánková transformuje do obrazové plochy pomocí
hyperboly nebo geometrické stylizace. K těmto pracím patří díla ze série
Elektrospotřebiče (2012) a sérií Handmade Photoshop Basic (2013) nebo
Solární panely (od 2016). Obraz Zamluveno je součástí jejího nejnovějšího cyklu Zamluveno, prodáno, jenž byl poprvé prezentován v brněnské
galerii Artikle na přelomu minulého a letošního roku jako součást monografické výstavy Silné portfolio. Jednotícím tématem výstavy byl obchod
s uměním a finanční hodnota uměleckého díla v kontrastu nebo v souladu
s jeho hodnotou uměleckou. Monochromní obrazy z cyklu Zamluveno, prodáno využívající mnohonásobného zvětšení předlohy jsou ve své podstatě
realistickými malbami, které bez kontextu může divák číst jako malby
abstraktního minimalismu. Reprezentují totiž transparentní samolepky,
jichž galeristé užívají k označení děl na výstavě v případě, že si tato díla již
některý ze sběratelů vybral nebo je již směnil za finanční obnos. Na brněnské výstavě byly kromě zmíněného cyklu vystaveny i obrazy z umělčiných
předchozích minimalisticko-konceptuálních období. To vše bylo doplněno
instalací sestávající z cedulek ohlašujících výrazné slevy.

akryl, plátno, ø 100 cm
sign. na rubu VENDULA CHALÁNKOVÁ
ZAMLUVENO 2 2019

60 000 Kč ~ 2 220 €
VYSTAVENO
Silné portfolio, Galerie Artikle, Brno 2019
Zamluveno II, Knihkupectví ArtMap, Brno 2020
Knihovna, Dětská galerie Lapidárium, Broumov
2020
Lahůdky/lahôdky (společně s Viliamem Slaminkou), A7rooms Gallery, Banská Bystrica, SK 2020

• Martin Vaněk
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VÁCLAV KRŮČEK (*1955)
LINER 8, 2020

4
VÁCLAV KRŮČEK (*1955)
ORANGE HAZE, 2017

akryl, pozinkovaná síť, 59 × 51,5 cm

akryl, pozinkovaná síť, 96 × 93 cm

28 000 Kč ~ 1 040 €

45 000 Kč ~ 1 670 €
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MAREK MEDUNA (*1973)
VYMEZENÍ, PŘEKRYTÍ, OHRANIČENÍ,
POSUNUTÍ, 2012
olej, plátno, 100 × 100 cm
sign. na rubu Marek Meduna

80 000 Kč ~ 2 960 €
VYSTAVENO
Marek Meduna, OD/DO, WIN/WIN, Galerie
U Dobrého pastýře, TIC Brno 2018

foto: archiv autora

PROVENIENCE
Dílo pochází ze sbírky Nadace pro současné umění.
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THEODOR PIŠTĚK (*1932)
PODZIM II, 1973
olej, plátno, rám, 52 × 52 cm
sign. na rubu T. PIŠTĚK 1973

750 000 Kč ~ 27 780 €
LITERATURA
Jiří Šetlík (ed.), Theodor Pištěk. Praha: Galerie Pecka 2007, s. 73.
Helena Musilová (ed.), Theodor Pištěk, ecce homo. Praha: Národní galerie
v Praze 2012, obrazová příloha.

Theodor Pištěk žije a pracuje v Mukařově. Tento český představitel postmoderny je jedním z mála našich celosvětově
uznávaných autorů, jenž se kromě výtvarného umění intenzivně věnuje i kostýmnímu výtvarnictví. Byl též reprezentantem Československa v automobilových závodech. Na počátku
devadesátých let navrhl uniformy Hradní stráže. Je držitelem
Oscara za kostýmy pro Formanův film Amadeus (1984). Mezi
jeho nejvýznamnější ocenění dále patří César (1989), Český lev
(2004) nebo Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos
světové kinematografii (MFF Karlovy Vary, 2013). Od prezidenta Václava Havla v roce 2000 obdržel medaili Za zásluhy
1. stupně za vynikající umělecké výsledky. Spolu s Havlem a Jiřím
Kolářem založil roku 1990 Cenu Jindřicha Chalupeckého.
Pištěk se narodil do pražské umělecké a průmyslnické rodiny.
Jeho otec i matka byli prvorepublikovými herci, pradědem byl
slavný malíř František Ženíšek. Theodor Pištěk studoval na
Vyšší škole uměleckého průmyslu a poté, v roce 1952, začal
docházet do ateliéru Vratislava Nechleby na Akademii výtvarných umění. Po absolvování strávil ještě tzv. čestný rok v ateliéru Antonína Pelce. Na konci padesátých let spolupracoval
s uskupením Šmidrové. V téže době začal navrhovat kostýmy
pro filmy režiséra Františka Vláčila (Holubice, 1959; a další:
Markéta Lazarová, 1967; Údolí včel, 1967; scénář pro film
Rallye, 1968). Na svém kontě má však další desítky kostýmních
realizací pro celovečerní filmy i seriály (Tři oříšky pro Popelku,
1973; Arabela, 1980; Postřižiny, 1980). Na počátku let šedesátých jej pojilo blízké přátelství se Zbyňkem Sekalem, seznámil
se s Jindřichem Chalupeckým a vystavoval s Klubem konkrétistů nebo skupinou Máj. Spoluzaložil též sdružení Paleta vlasti
zaměřené na neformální umělecké akce, divadlo a sportovní
utkání. V průběhu šedesátých let se jeho tvorba orientovala na
tehdy aktuální informel. Tvořil asambláže a materiálové obrazy,
v nichž často využíval součástek motorů. V roce 1967 se podílel
na výtvarném řešení výstavy Člověk a jeho svět pro Expo 67
v Montrealu. Z konce zmíněného desetiletí pocházejí práce ze
série Srpnový obrázek, v níž kombinoval tušovou kresbu s geometrickými barevnými strukturami. Abstraktní malbou se během
následujících let zabýval velice krátce a namátkově, brzy totiž
začal inklinovat k hyperrealismu, a právě tato poloha se stala
pro Pištěka typickou. Jeho pojetí ale nikdy nebylo stejného
druhu, jaký známe například z amerického prostředí. Pištěk se
nenechal spoutat a okouzlit pouhým realistickým zobrazením,
to mu pro vyjádření jeho záměrů nemohlo stačit. Sám později
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svůj umělecký směr pojmenoval ve svém manifestu z roku 1984
jako Nový romantismus. Pro jeho díla z tohoto období je charakteristické „plakátové“ překrývání jednotlivých plánů obrazu
a jejich zdánlivě nesouvisející adice, stejně jako skrytý nebo
naopak ostentativní symbolismus. Obrazy v té době často
vycházely z jeho zkušenosti z prostředí automobilových závodů.
Mezi nejvýznamnější práce z této doby patří Velká krajina
(1976), Krajina s Hondou (1977), Josef N. (1978) nebo kultovní
a nejznámější obraz Ecce Homo (1983). Jak vyplývá z některých
názvů, Pištěk pracoval i s náboženskými motivy. V letech osmdesátých se jeho rukopis posouvá dál směrem k zjednodušení
námětu. Technická náročnost malířského perfekcionalistického
zobrazení však přetrvává. Po roce 1990 se autor v souvislosti
s četnými výstavami pouští i do rozměrných instalací. Mezi ty
první patří například monumentální pyramida naplněná šrotem
Schránka na ostatky (1993, Alšova jihočeská galerie, Hluboká
nad Vltavou) nebo Zahrada (1997/1998, Galerie hlavního města
Prahy, Městská knihovna). Zrcadlovou pyramidální kompozici
zopakoval v instalaci Kde budu žít příště na jeho zatím poslední
monografické výstavě Angelus (Dům umění města Brna, 2019).
Akcentována zde byla i jeho abstraktní poloha, k níž se formou
malby, ale i objektu a instalace vrátil zejména v devadesátých
a následujících letech.
Z uvedeného přehledu Pištěkovy tvorby zřetelně vyplývá, že
abstraktní poloha hrála v jeho tvorbě paralelní a v určitých
obdobích i epizodní roli, zvláště pak v letech sedmdesátých.
Věnoval se jí ve formě asambláží v letech šedesátých a naplno
se k ní vrátil, již jinými formami, až po roce 1990. Obraz s názvem
Podzim II z roku 1973, jenž je nabízen v aukci, lze proto vnímat
jako mimořádné a unikátní dílo. Podobných ve své době vzniklo
velice málo. Jedná se o olej na plátně menšího čtvercového
formátu, o abstrakci, která nenaznačuje prostor, jak je tomu
například u Pištěkových nezobrazivých děl z osmdesátých či
pozdějších let. Jsou zde spíše řešeny vzájemné vztahy linií
a barevných ploch. Zatímco v levém segmentu jsou zobrazeny
barevné vertikály, z nichž některé jakoby mizí v ploše, nejvýraznější prvek – jakási zvětšená temná trajektorie štetce – nás
diagonálně vede až mimo obraz. Pištěkovo pojetí je natolik
svébytné, že se k němu v téže době obtížně hledají paralely.
• Martin Vaněk
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DEZIDER TÓTH (*1946)
SNEH — Z CYKLU BANALITY, 1980
Dezider Tóth, alias Monogramista T. D. od roku 2013 žije a pracuje v Brně.
Vedle Júlia Kollera nebo Rudolfa Sikory patří mezi přední slovenské konceptuální umělce. Jeho intelektuálně zaměřená tvorba se pohybuje na pomezí
performance, vizuálního umění a poezie. V šedesátých letech studoval na
bratislavské Strednej škole umeleckého priemyslu a na Škole úžitkového
výtvarníctva Josefa Vydru. Záhy se setkal s díly lettristů Eduarda Ovčáčka
či Miloše Urbáska a jeho tvorba nabrala směr, jenž byl velmi odlišný od
toho, co tvořil jeho pozdější pedagog na Vysokej škole výtvarných umení
Peter Matejka, do jehož ateliéru malby Tóth vstoupil v roce 1966. V této
době společně s Dušanem Grečnerem založil divadelní uskupení POMINO.
Šíře jeho uměleckých aktivit se tak obohatila o performativní složku.
V druhé polovině šedesátých let se kromě zaměření na text pustil pod vlivem Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu (především Jana Steklíka
a Karla Nepraše) do série mnoha desítek kreseb kombinujících anekdotický a absurdní aspekt s písmem. Na počátku sedmdesátých let se Tóth
začal zaměřovat na tematiku přírody, avšak uchopenou pomocí slov, která
reprezentují objekt, stávají se jeho zástupným znakem. Následuje konvolut
prací – maleb, grafik a kreseb – z cyklů Banality nebo Parte (od roku 1974).
V sedmdesátých letech pokračovaly jeho aktivity na poli divadla a nadále
navštěvoval neveřejné akce, na nichž i vystavoval. Z toho důvodu byl také
v hledáčku Státní bezpečnosti. Stále však tvořil další cykly, jako například
Názorné pomôcky, kde siluety hmyzu nebo ptáků doprovází absurdními
metrickými údaji. Jeho dosavadní práce měla charakter veskrze soukromý,
v roce 1978 si jej však díky cyklu Partitúry všiml umělec a teoretik Jiří
Valoch, jenž tyto práce vystavil v brněnské Galerii mladých. Následujícího
roku byl Tóth zařazen i do výstavy Slovenská grafická tvorba, jež proběhla
v Olomouci. Právě partitury a možnosti záznamu moderní a soudobé
hudby byly pod vlivem Johna Cage zcela aktuálním uměleckým trendem
a věnovali se mu i mnozí umělci na české straně hranice (například Dalibor
Chatrný nebo Milan Grygar). V partiturách reflektoval mimo jiné i starší
avantgardní tradici (Ticho pre Maleviča). Tématem partitur se Tóth zabýval
i nadále v průběhu let osmdesátých, kdy se také rozvíjí jeho konceptuální tvorba v rovině objektu. V roce 1980 tak například vytvořil dílo Balík
sestávající ze sněhové krychle zabalené jako poštovní zásilka. V téže době
vytváří díla vznikající jako proužek namotané textilie potištěné filozofickými
nebo liturgickými texty v původních jazycích, z nichž tvoří objekty různých
tvarů. Jedná se o médium autorské knihy, což je další z formátů, které
v této době Tóth důsledně rozvíjel. Po roce 1989, kdy se otevřely možnosti
svobodného uměleckého projevu, umělec založil nové umělecké uskupení
Združenie A-R. V roce 1991 vstoupil na pole pedagogické činnosti, když se
stal vedoucím tzv. Neateliéru na své bratislavské alma mater. Následující
desetiletí intenzivně vystavoval především na Slovensku a na Moravě, příležitostně v Praze a zahraničí. Roku 1997 přijal pseudonym Monogramista
T. D. V roce 2002 byl jmenován profesorem na pražské Akademii výtvarných umění. Za uměleckou autobiografii Nie som autor, som metafora se
stal laureátem Ceny Dominika Tatarky (2011).
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akryl, plátno, rám, sklo, 80 × 65 cm
sign. na rubu DEZIDER TÓTH, BANALITY 1980,
tužkou Dezider Tóth, S2 - 1982

120 000 Kč ~ 4 440 €
LITERATURA
Kol. autorů, Monogramista T. D. Nie som autor,
som metafora. Bratislava: Slovart 2011.
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Všechny tři obrazy – akryly na plátně – nabízené v aukci, Triedenie abecedy z roku 1977, Sneh a Bez názvu (oba z cyklu Banality, datované rokem
1980), lze charakterizovat jako reprezentativní zástupce Tóthovy tvorby
sedmdesátých a počátku osmdesátých let. Všechny tři byly také několikrát vystaveny a publikovány v reprezentativních monografiích. Tvorba
Dezidera Tótha z tohoto období je mnohdy charakterizována jako intelektuální hra nepostrádající prvek humoru působícího osvěžující lehkostí. Na
první pohled vyznívá banálně, avšak po odkrytí všech vrstev se odhaluje
skrytá síť přírodních konsekvencí nebo jazykově metaforického znakového systému. Obraz středního formátu Triedenie abecedy svou vizuální
a obsahovou stránkou vytváří napětí, které vychází z rozporu mezi úředně
a pedantsky působící tabulkou, jež nás odkazuje ke zkušenosti u očního
lékaře nebo nás vrací do první třídy základní školy, a skutečným obsahem
postrádajícím jakoukoliv logiku. Na první pohled působí jako forma třídění
jazykového materiálu, v tomto případně jednotlivých hlásek, přičemž se
jedná o selekci. Tóth si vytvořil vlastní kategorie podle ročních období (opět
odkaz na přírodu), které obsadil jednotlivými písmeny. Nakonec divák musí
dojít k poznání, že jde o čistý výtvor poezie namalovaný na plátně. Obraz
Sneh je pozdějším příkladem zpracování tohoto motivu, s nímž si pohrával
od roku 1970, kdy vápnem napsal toto slovo na strom, a to hned v různých jazycích. Ve všech těchto realizacích naznačuje, podle Jiřího Valocha
(1983), složitost vztahu mezi jazykem a věcí. Tento konkrétní obraz si pak
pohrává s vizuální anekdotou spočívající v ulpívání textu na prázdné komiksové bublině. Text se tak chová podobně jako to, čeho význam zastupuje.
Téma sněhu se prolíná i v jiných pracích, jako je například obraz Letný
a zimný pobyt A. Rimbauda II z roku 1980, který humorným způsobem
odkazuje na slavnou Rimbaudovu báseň Samohlásky. Variantou tohoto
obrazu je nabízené dílo Bez názvu.
• Martin Vaněk
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DEZIDER TÓTH (*1946)
TRIEDENIE ABECEDY, 1977
akryl, plátno, rám, sklo, 65 × 80 cm
sign. na rubu Dezider Tóth, 1977

140 000 Kč ~ 5 185 €
LITERATURA
Kol. autorů, Monogramista T. D. Nie som autor,
som metafora. Bratislava: Slovart 2011.
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9
DEZIDER TÓTH (*1946)
BEZ NÁZVU — Z CYKLU BANALITY, 1980
akryl, plátno, rám, 65,5 × 90,5 cm
sign. na rubu DEZIDER TÓTH, BANALITY 1980,
S2-1982, tužkou Dezider Tóth

120 000 Kč ~ 4 440 €
LITERATURA
Srov: Kol. autorů, Monogramista T. D. Nie som autor,
som metafora. Bratislava: Slovart 2011.
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10
STANO FILKO (1937–2015)
WHITE FACE, 1981
Stano Filko patřil k významným představitelům slovenského avantgardního
umění. Během svého života svá díla vystavoval nejen v Československu,
ale také v Itálii, Francii, Německu či ve Spojených státech amerických.
V roce 1969 vystavoval na Pařížském bienále, roku 1982 na prestižní
výstavě Documenta v Kasselu, kde zaujal instalací Bílý prostor v bílém prostoru. Jeho součástí bylo na bílo natřené „embéčko“, ve kterém rok předtím emigroval do západního Německa. O dva roky později se z Düsseldorfu
přestěhoval do New Yorku, po „sametové revoluci“ se z emigrace vrátil.

kombinovaná technika, papír, rám, sklo, 100 × 70 cm
sign. SR. R. S. Filko - 1981

70 000 Kč ~ 2 590 €
VYSTAVENO
Difficult Ceremony, Galerie U Betlémské kaple,
Praha 2018

Stano Filko ve své tvorbě propojuje různá média, tradiční umění závěsného
obrazu posouvá do instalací. Během své tvorby si vytváří vlastní teoretický
systém a unikátní způsob, jak zacházet s médii, aby mohl následně dokumentovat své prostorové objekty – nově vzniklé artefakty. Jeho tvorbu
výrazně poznamenal zážitek klinické smrti. Filko si vytváří svoji vlastní
mytologii. Velký důraz přisuzuje barvám, bílá je pro něj barva duchovnosti.

„Filkove kozmologicky orientované koncepty spájajú každodennú realitu
s metafyzickými až mystickými projekciami, v ktorých nachádza svoje
miesto každá skúsenosť, vec a udalosť v dejinách ľudstva.“
• Marek Pokorný, kurátor společného projektu Stana Filka, Jána Mančušky a Borise Ondreičky na Bienále
v Benátkach v roce 2005.

„Bol priekopníkom, nielen u nás, ale aj v kontexte svetovej scény. Unikal
lokálnym rozmerom aj názorom a nič iné než svetová úroveň ho vlastne
nezaujímalo. U nás patril k priekopníkom umenia inštalácie, environmentu
a patrí k zakladateľom konceptu u nás. A ako jeden z mála zo staršej
generácie zasiahol aj do oblasti nových médií. Vlastne je oveľa ťažšie povedať, čo nerobil, ako to, čo robil, lebo pole jeho pôsobnosti bolo naozaj
obrovské.“
• Aurel Hrabušický, kurátor Slovenské národní galerie
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OTIS LAUBERT (*1946)
BEZ NÁZVU — Z CYKLU MAILART, 1980–1989
kombinovaná technika, papír, rám, sklo, 59 × 41,5 cm
sign. na rubu Otis Laubert 5. 3. 1989 (vzniklo pri rekonštrukcii práce z r. 1980–1983)

32 000 Kč ~ 1 185 €
VYSTAVENO
Na konci duhy dva kroky vlevo, Galerie U Betlémské kaple, Praha 2019
LITERATURA
Kol. autorů, Na konci duhy dva kroky vlevo. Brno: Aparat. 2019.

12
BOHUSLAVA OLEŠOVÁ (*1951)
BÍLÁ KRAJINA, 1983
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13
OTIS LAUBERT (*1946)
LINGVISTICKÁ SAMOTA, 2009

perforovaný a prošívaný papír, rám, sklo, 85,5 × 61 cm
sign. BOL/83, na rubu BOL BOHUSLAVA OLEŠOVÁ Z CYKLU KRAJINA
KOMB. T. 1983

kovové sponky, koláž, papír, rám, sklo, 29,5 × 41 cm
sign. na rubu Otis Laubert, Lingvistická samota, 2009

8 000 Kč ~ 295 €

32 000 Kč ~ 1 185 €
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STANO FILKO (1937–2015)
NEŽNOSŤ, 1963–1964

15
MARIAN PALLA (*1953)
TŘI JEZÍRKA, 90. LÉTA

akvarel, papír fixovaný na kartonu, pasparta, rám,
sklo, 43 × 21 cm
sign. Stano Filko 1963-64, Nežnosť

dřevo, hlína, délka 145 cm

70 000 Kč ~ 2 590 €

50 000 Kč ~ 1 850 €
PROVENIENCE
Soukromá pařížská sbírka.

24

VYSTAVENO
Marian Palla, Galerie Sýpka, Vlkov 1993
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OLGA KARLÍKOVÁ (1923–2004)
ZÁZNAM ZPĚVU PTÁKŮ, 1996
tužka, pastelky, papír, pasparta, rám, sklo, 42 × 29,5 cm
sign. O. Karlíková 96, papírový štítek ORIGINÁL ZAPŮJČEN
PREZIDENTEM REPUBLIKY VÁCLAVEM HAVLEM

35 000 Kč ~ 1 295 €
PROVENIENCE
Původně ze sbírky prezidenta republiky Václava Havla.
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17
OLGA KARLÍKOVÁ (1923–2004)
ZÁZNAM ZPĚVU PTÁKŮ, 1996
tužka, papír, pasparta, rám, sklo, 42 × 29,5 cm
sign. O. Karlíková červen 96, 3 h 50, papírový štítek ORIGINÁL
ZAPŮJČEN PREZIDENTEM REPUBLIKY VÁCLAVEM HAVLEM

35 000 Kč ~ 1 295 €
PROVENIENCE
Původně ze sbírky prezidenta republiky Václava Havla.
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MILAN MAUR (*1950)
V RYTMU LETU MUŠKY, 1988
přírodní pigment, akryl, plátno, 100 × 100 cm
sign. na rubu Milan Maur, HLADINA ŘEKY ÚSLAVY V PLZNI-ZÁVRTKU,
10. ZÁŘÍ 1988

19
DALIBOR CHATRNÝ (1925–2012)
BEZ NÁZVU, 1985
černobílá fotografie, vintage print, akryl, rám, sklo, 39,5 × 30 cm
sign. na rubu D. Chatrný 85

35 000 Kč ~ 1 295 €

55 000 Kč ~ 2 040 €

PROVENIENCE
Soukromá pařížská sbírka.
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ONDŘEJ HOMOLA (*1984)
Z CYKLU BAUMEISTER, 2013
koláž, papír, překližka, rám, sklo, 8 × 13,5 cm
sign. na rubu Homola, přiložen certifikát autenticity

5 000 Kč ~ 185 €
21
ONDŘEJ HOMOLA (*1984)
Z CYKLU BAUMEISTER, 2013
koláž, papír, překližka, rám, sklo, 8 × 13,5 cm
sign. na rubu Homola, přiložen certifikát autenticity

5 000 Kč ~ 185 €
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LUKÁŠ JASANSKÝ (*1965)
MARTIN POLÁK (*1966)
ZEMSKÁ FOTOGRAFIE
Z CYKLU KRAJINY, 1998–2000
černobílá fotografie, vintage print, rám, sklo, 80 × 105 cm

20 000 Kč ~ 740 €
VYSTAVENO
Vrchlabí, Dům umění, České Budějovice 1999
Zemská výstava fotografií (Country Photography Exhibition),
Jiří Švestka Gallery, Praha 2001
Bohemian Birds, Kunsthaus, Dresden, DE 2001
Das flache Land (Flat Land), Museum für zeitgenössische Kunst,
Cottbus, DE 2001
Icing, Galerie Václava Špály, Praha 2002
LITERATURA
Marek Pokorný, Pavel Vančát, Lukáš Jasanský a Martin Polák,
Zemská fotografie / Country Photography / La photographie
du paysagiste. Praha: Divus 2003, s. 88.
Tomáš Pospíszyl (ed.), Lukáš Jasanský, Martin Polák. Praha: Tranzit 2012.
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MAGDALENA JETELOVÁ (*1946)
LAVICE, 1995
Magdalena Jetelová patří k nejzajímavějším osobnostem současné mezinárodní umělecké scény. Od poloviny osmdesátých let, kdy emigrovala
do Německa, se přímo podílela na formování nových podob světového
sochařství. Je autorkou velkoryse pojatých prostorových instalací, laserových projektů a skulptur. Ve své tvorbě směřovala od ikonických dřevěných soch (Židle, Schody) přes kresby kouřem a laserové kresby v krajině
i v architektuře (Iceland project, 1992; Atlantic Wall, 1994–1995; Pacific
Ring of Fire, 2018 ad.) až po náročné prostorové instalace, na jejichž
počátku stála zejména slavná Domestikace pyramidy (1992, Vídeň, později
Berlín, Varšava, Dublin).

mořené exotické dřevo – sipo mahagon,
plátkové zlato, 44 × 92 × 68 cm

380 000 Kč ~ 14 075 €
INFO
Dílo bude vystaveno pouze na pražské předaukční
výstavě.

Objekt Lavice z poloviny devadesátých let úzce souvisí se souborem děl,
která autorka představila na dvojvýstavě nazvané Zwischen den Stühlen
(Mezi židlemi). Výstavu uspořádaly v roce 1997 Badisches Landesmuseum
v Karlsruhe a Ursula Blickle Stiftung v Kraichtalu a při této příležitosti
byla rovněž vydána umělecká publikace s názvem Multi Pur Poses s bohatou fotografickou dokumentací. Leitmotivem výstavy se stal motiv židle,
která už od konce sedmdesátých let představuje jedno z klíčových témat
tvorby Magdaleny Jetelové. Od masivních, naddimenzovaných dřevěných
objektů s existenciálním, sociálním i politickým podtextem z osmdesátých
let (známých např. z legendární výstavy v malostranských dvorcích v roce
1981) se ale soubor děl z následujícího desetiletí výrazně liší.
U počátků geneze ústředního motivu židle v tvorbě Magdaleny Jetelové
stál vedle společenské situace normalizačního Československa mimo jiné
i vliv radikálního hnutí Arte povera, prosazujícího používání nových výtvarných prostředků a materiálů, jakkoli nevýtvarné povahy, s nímž se Jetelová
seznámila při studijním pobytu na milánské Academii di Brera (1967–1968).
Koncem sedmdesátých let začala pracovat na cyklu děl vycházejících
z předmětů každodenního života, jako jsou židle, stoly, skříně, schody,
prádlo apod. Důvěrně známé předměty vycházející z reálného světa vytvářela z hrubě opracovaného dřeva v robustních formách a v nadživotním
měřítku a cíleně pracovala s prvky absurdity, paradoxu a transformace
objektu, zbaveného původního účelu a získávajícího v souvislosti s konkrétním prostorem nové významy.
Motiv židle Jetelová rozvíjela i po svém odchodu do Německa –
ve skulpturách, instalacích, fotografiích i v řadě kreseb. Se změnou časového i prostorového kontextu se mění také její umělecké prostředky
a motiv se přesouvá do roviny širších sémantických a environmentálních
projektů. Koncem osmdesátých let např. pomocí světla a později laserových paprsků zakreslovala elementární tvar židle do větvoví nočního lesa
a propojovala tak ideu židle s živým materiálem, který obvykle slouží k její
výrobě. A počátkem devadesátých let začala motiv židle, resp. sedacího
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nábytku, opět rozvíjet ve formě dřevěných objektů – a právě do tohoto
cyklu, završeného výstavou Zwischen den Stühlen, patří i objekt Bez
názvu / Lavice. Už to nejsou hrubě tesané, expresivně a archaicky působící naddimenzované objekty majestátně čelící Pražskému hradu, kráčející ze schodů či protínající stěny galerijního prostoru. V této sérii židle
opouštějí onu grafickou archetypální podobu, objekty jsou redukovány na
základní geometrické tvary, jejich forma je uhlazenější a rozměry se přizpůsobují lidskému měřítku. Přesto to ale nejsou objekty učené k sezení –
podobně jako objekty z osmdesátých let postrádají svou původní funkci
a jsou vytržené z tradičního kontextu. Do popředí zde vystupuje zájem
o skulpturální dimenzi architektury, o architekturu a prostor, které jsou
pro práci Magdaleny Jetelové určující – jednotlivé objekty nabývají podoby
stavebních jednotek, s nimiž autorka dále manipuluje, v různých konfiguracích je umisťuje v krajině, vrstvením z nich staví jakési pozorovatelny
nebo úkryty anebo je na sebe klade tak, že znovu vytvářejí kmen stromu,
z něhož původně vznikly. A tyto manipulace s objekty v prostoru krajiny
i urbánní struktury zachytila v sérii fotografií, které jsou součástí publikace Multi Pur Poses. Objekty, působící ve své formální lapidárnosti jako
stabilní, hmotné bloky, připomínají prvky archaické architektury, které
v mnoha variacích proměňují okolní prostředí, vytvářejí nové situace.
Od objektu jako takového se tedy zájem Magdaleny Jetelové přesouvá
k určité situaci – ke vztahům mezi objekty, které definují prostor, a k transformaci prostoru jejich prostřednictvím. Zajímá ji koncept prostoru a toho,
jak je zkonstruován vizuálním vnímáním. Objekty však nepostrádají vnitřní
autonomii, a nemusí tak fungovat jen jako součást imaginární architektury. Zlacení spodního výřezu u objektu Lavice navíc otevírá otázky spojení
vnitřního, intimního prostoru s prostorem vnějším, veřejným. A prořezávání
prostoru je opět jedním z klíčových témat Magdaleny Jetelové, která rozvíjí
i v dalších prostorových projektech.
• Martina Mrázová
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TOMÁŠ RULLER (*1957)
POUŽITÝ ŠMIRGL
Z CYKLU PO UDÁLOSTI, 1980
Vedle Přijatého koresponďáku, Tří opakovaně uplatněných jízdenek,
Poukazu k vyšetření, Tácku od svačiny a Krabičky od fotopapírů patří tento
relikt k para-akčním objektům–fetišům objektivizujícím různé osobní události na principech inspirovaných ready-mades.
V tomto případě jde o relikt ze sympozia v Malechově, kde Ruller v létě
1980 vytvořil tři práce s upravenými stoly (instalaci Je pro-střeno s bíle
nastříkaným stolem, instalaci–akci Tak-Ty-ticha s černým stolem a jednu
akci–událost nazvanou Hra-nice s černobílým stolem v krajině). Použitý
smirkový papír pochází z přípravných prací na bílém stole s názvem Je
pro-střeno. Zde se Ruller poprvé přímo hlásí k Duchampovu Je-li dáno.

použitý smirkový papír, lepenka, plexibox,
29,3 × 21 cm
sign. na rubu Tomáš Ruller, “Použitý šmirgl” 1980

28 000 Kč ~ 1 040 €
VYSTAVENO
Klub na Křenové, Brno 1980
Cyklus: Tomáš Ruller, PERFOM-MADE Udržitelné
záblesky, GHMP / Městská knihovna, Praha 2018

Důležitý je kontext, ve kterém celá série vznikla. Tím jsou jednak Rullerovy
konceptuální autorské texty z let 1973–1984 psané na průklepové papíry,
ale hlavně série akčních papírů s názvem Po papíry, zachycující stopy
na papíře (POUŽITÍ, POMOČENÍ, PORANĚNÍ, POSTÁNÍ, POJEZENÍ,
POPLAKÁNÍ, POHLAZENI, POLÍBENÍ, POMYŠLENÍ, PONECHÁNÍ) vystavené v Domě umění města Brna v roce 2017 a v Městské knihovně GHMP
v Praze v roce 2018. V těchto dílech řeší vztah fyzických aktivit a konceptuálního přístupu, klasických materiálových forem vyjadřování výtvarného
umění na papíře a nemateriální skutečnosti poetiky živých událostí. Použitý
šmirgl velmi dobře reprezentuje princip PERFORM-MADE jako objekt
vyzdvižený z každodennosti, objekt zjevení – na základě magie doteku.
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VÁCLAV STRATIL (*1950)
ÚSMĚV
Z CYKLU ŘEHOLNÍ PACIENT, 1991
V retrospektivním pohledu je rozsáhlý cyklus Řeholní pacient důležitým
mezníkem v tvorbě Václava Stratila i dějinách české fotografie a performance. Vznikal od počátku devadesátých let jako Stratilova první soustředěná a dlouhodobá intermediální aktivita, konkrétně jako dopředu připravovaná série akcí pro objektiv komunálního fotografa. Odlišné realizace
zvětšenin (komorní podobizny vlepované do fotografického alba, rozměrné
výstavní zvětšeniny, případně i opětovné vyvolání náhodně poničených
negativů) podtrhovaly Stratilův postupný přenos pozornosti k performativnímu aspektu vlastní práce. Ustavila se přitom i základní východiska jeho
následné fotografické tvorby. Až do současné doby tak lze sledovat opakované navracení se k vlastní podobě jako jakémusi hernímu poli s identitou
a významovým a emocionálním působením lidské tváře. Zásadním se staly
také časosběrné hledisko takto koncipované práce a faktická realizace
v komunálních fotoateliérech.

černobílá fotografie 1/1, vintage print, rám, plexisklo, 162 × 108 cm
sign. na rubu Václav Stratil 1991

60 000 Kč ~ 2 220 €
VYSTAVENO
Václav Stratil – Úsměv, Galerie Caesar
a Galerie Půda, Olomouc 1993
Suck the Sack, Galerie U Betlémské kaple,
Praha 2020
LITERATURA
Kol. autorů, Suck the Sack. Brno:
Aparat. 2020, s. 39.

Fotografie Řeholního pacienta byly dobově reflektovány jak ve smyslu
zlovolného odklonu od trpělivého, kontemplativního rýsování v předešlém
období „černých kreseb“, tak – a nutno říct, že pronikavěji – jako jejich
pokračování: „Slovo pacient je […] třeba chápat v jeho původním významu
odvozeném od latinského patientia, jež znamená mimo jiné trpělivost.
Pacient je pak nemocný člověk, který musí být trpělivý, má-li se uzdravit.
A že trpělivost vyžaduje velkou míru sebeukázněnosti, to Stratil podtrhl
přívlastkem řeholní. A vskutku zírala na nás z vystavených fotografií tvář
asketického mnicha. Nechť nás však nepřekvapuje, že se za jeho askezí
skrývá vášeň! Největší odříkavci byli vždy největší vášnivci – askeze je
vášeň obracející se proti smyslovosti.“ (Jaromír Zemina) Řeholní pacient
byl mnohokrát vystavován, mimo jiné v pařížském Centre National de la
Photographie nebo na přehlídce Mutující médium v pražském Rudolfinu.
Klíčovým se stal nejen pro svoji nespornou působivost, ale rovněž jako
důležitý posun od vztahu mezi performancí a fotografií jako vztahu „akce
a její dokumentace“ k fázi, kdy se dokumentace stává autonomním a dále
uchopovaným dílem.
• Jiří Ptáček
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PETR LYSÁČEK (*1961)
SKUPINA PONDĚLÍ
MLSNÝ JAZYK, 1992
žužu, guma, kov, 220 × 90 × 180 cm
sign. Lysáček, 1992

220 000 Kč ~ 8 150 €
LITERATURA
Kol. autorů, lysacek@post.cz, Ostrava:
Galerie výtvarného umění v Ostravě 2009.
VYSTAVENO
Ostrovy odporu: Mezi první a druhou moderností 1985–2012,
Národní galerie Praha / Veletržní palác, Praha 2012
INFO
Dílo bude vystaveno pouze na pražské předaukční výstavě.

Petr Lysáček ve své tvorbě často pracuje s prvky ready-made a neo-dada, které mu pomáhají zpochybňovat
zaběhané formy a obsahy. Je mistrem ve zpracovávání
nalezených či různě získaných předmětů. Tyto předměty
recykluje a někdy dotváří vlastními zásahy tak, že vznikají nové souvislosti. V některých objektech či instalacích
jde o vyslovení hlubších spirituálních symbolů, které jsou
ovšem podrobeny – pro Lysáčka příznačné – ironii. Tak je
tomu například v jedné z raných instalací Rozcestí (1993),
v níž autor použil vozík s dětskou stoličkou posazenou na
kolejnice, jež se rozbíhají do tří stran tak, že pohyb na kole-
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jích je reálně nemožný. Dětská sedačka symbolizuje svět
dítěte, které – na rozdíl od dospělých – najde řešení v neřešitelné situaci. Instalace je symbolem kreativity – někdo
cestu dál nalezne. Koleje mohou pokračovat do neznáma:
jde o setkání dvou realit – jedné praktické a jedné, která
jde za náš svět.
Ve výčtu děl, kde hlavní role hrají neobvyklá technika, recyklace a nápaditá hra s materiály a významy zobrazovaných
předmětů, bychom mohli pokračovat do nekonečna. Jisté
je, že Petr Lysáček je jedním z nejvynalézavějších umělců
posledních dvaceti let. Jeho práce ale nejsou pouhým
technickým cvičením: díky humoru a ironii jemu vlastním
odkazují k absurditě, relativizují obecně chápané umělecké
hodnoty a vznášejí tak otázky po smyslu umění i života.
• z textu Ivony Raimanové

foto: Martin Polák

Petr Lysáček patří mezi významné české umělce, kteří
nastupovali na výtvarnou scénu v devadesátých letech
20. století. Ve své práci využívá širokou škálu médií (z nichž
některá mísí dohromady): instalace, objekt, fotografie,
malba, video, performance. Upozornil na sebe již v době
studií na AVU, kdy se výrazně zapojil do výtvarného dění
coby člen skupiny Pondělí (založena 1989). Tvorba jednotlivých členů skupiny měla některé společné prvky, mimo
jiné smysl pro odstup, ironii a humor apod. To z díla některých umělců skupiny později vymizelo. Dílo Petra Lysáčka
si naopak tento charakter udrželo i nadále. Lysáček v současnosti žije v Praze, ale dlouhá léta po studiích pobýval
v rodné Ostravě a tamní scénu velmi ovlivnil (společně
s Jiřím Surůvkou). Spolu s dalšími umělci v Ostravě zorganizoval řadu kontroverzních akcí, mimo jiné festival akčního umění Malamut, který se stal nejdůležitější přehlídkou
tohoto typu umění na české výtvarné scéně (1994–1998).
Petr Lysáček je od roku 1994 vedoucím ateliéru intermediálních forem na katedře výtvarné tvorby Ostravské univerzity, kam nyní z Prahy pravidelně dojíždí.
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MICHAL NESÁZAL (*1963)
PROMÉTHEUS, 1989
Michal Nesázal je umělcem pracujícím zejména v médiu malby a kresby,
příležitostně dříve tvořil objekty a instalace. Jeho práce na přelomu
osmdesátých a devadesátých let bývají řazeny do české postmoderny.
Vystudoval pražskou Střední uměleckoprůmyslovou školu a mezi lety
1984–1991 ateliér malby Jiřího Sopka na Akademii výtvarných umění.
Již na studiích se svými spolužáky založil uměleckou skupinu Pondělí
(spolu s Petrem Lysáčkem, Pavlem Humhalem, Petrem Písaříkem, Petrem
Zubkem a v neposlední řadě s Milenou Dopitovou, 1989–1993). Ačkoliv se
tvorba členů skupiny navzájem odlišovala a nechtěli tudíž mít ani společný
dogmatický manifest, byli spřízněni zejména stejnou generační zkušeností,
na jejímž základě se chtěli vymezovat vůči tehdejší výtvarné scéně, které
vévodila skupina Tvrdohlaví. Svým způsobem tak šlo o zdravou mladistvou revoltu a průvodní jev generační obměny. Skupina se vymezovala vůči
avantgardě, vyznačovala se užitím ironie nebo odstupem od tradičních
schémat a historie. Všichni si byli vědomi společenské proměny po roce
1989, jež zákonitě znamenala přehodnocení role umění a jeho publika.
Důležitým tématem pro ně byla všednodennost a hlavním médiem objekt
a instalace. Skupina Pondělí na sebe nejvíce upozornila výstavou Nová intimita (1991, ÚLUV Praha, kurátorka Milena Slavická) a sehrála důležitou
roli v nasměrování českého výtvarného umění devadesátých let. Nesázal
zde vystavil mnoho svých aktuálních prací drobnějších formátů a různých
témat, které v době oceňování velkoformátové malby byly jeho skromným protestem. V roce 1991 uskutečnil svou první samostatnou výstavu
s názvem Česká duše v Galerii Pi-Pi Art a následující rok odjel na svou
první zahraniční stáž do Sydney. Roku 1992 se stal v pořadí třetím laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého, kterou obdržel za soubor kreseb zobrazujících třínohého psa Taca, jeho australského společníka. Na výstavě
CJCH Mezi Ezopem a Mauglím, která se konala v Galerii Václava Špály,
prezentoval instalaci s vycpaným vlkem a obrazovkou, do níž byli snímáni
chodci před galerií. Šlo v českém prostředí o jednu z prvních realizací využívajících moderní technologie. „Ráj, intuitivní víra v něj, je jedním z hlavních motivů i motivací jeho umění. Má různé podoby, různá vyjádření, od
naivních až po vážné pokusy dosáhnout toho, co lze nazvat 'čistá mysl'.“
Takto charakterizovala jeho dosavadní tvorbu Milena Slavická v roce
1993. V devadesátých letech se Nesázal věnoval podnikání a dál cestoval
po světě, příležitostně vystavoval v menších galeriích (Behémót, Galerie
V. Špály, brněnská Galerie Na bidýlku, Galerie Nová síň). V novém miléniu
se jeho tvorba více orientovala na velkoformátovou malbu, v níž rozvíjel
téma magických snových krajin. Většinou se jedná o kompozice sestávající
z reálných prvků, které však dohromady tvoří imaginární prostředí. Posun
oproti realitě představuje i jejich omezená barevná škála. Kolem roku 2010
se Nesázalovy krajiny stále více barevně i kompozičně zjednodušovaly. Pod
vlivem cest do Číny se začal v téže době věnovat tušové malbě a kresbě.
V současnosti se umělec záměrně staví do pozadí, uměleckou scénu pozoruje zpovzdálí a věnuje se již pouze kresbě, kterou považuje za ekologičtější,
ale také za nejautentičtější a nejspontánnější tvůrčí vyjádření. Svá témata
dlouhodobě nachází v kosmologii a kvantové fyzice. Jeho zatím poslední
samostatná výstava proběhla v roce 2012 v Galerii hlavního města Prahy.
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olej, sololit, 18,5 × 16 cm
sign. na rubu Nesázal M. 1989, PROMÉTHEUS

90 000 Kč ~ 3 330 €
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28
MICHAL NESÁZAL (*1963)
HNĚDÝ RÁM, 1988
V aukci jsou nabízeny Nesázalovy drobné obrazy Hnědý rám a Prométheus
z let 1988 a 1989, které zastupují jeho dosud málo známou polohu. Oba
vznikly ještě během studií na Akademii výtvarných umění v Praze a v době,
kdy spoluzakládal skupinu Pondělí. Obrazy proto odpovídají tendenci této
skupiny vyjít z dosavadních uměleckých klišé. Jak již bylo zmíněno výše,
i volba drobného formátu byla pro Nesázala určitou formou revolty, jelikož
tehdy byly nejvíce ceněné velkoformátové obrazy. V obou případech se
jedná o záměrně insitní malířské podání s množstvím dekorativních motivů.
V případě Prométhea jsou nejvýraznější pastózní nánosy barvy vytvářející drobný reliéf obklopující ústřední bájnou postavu podanou v triumfální
pozici. Oproti tomu je Hnědý rám podán v hladké a téměř monochromní
malbě. Ústřední postavu zde zahaluje tajemství.

olej, dřevěná deska, 27,7 × 22 cm
sign. na rubu HNĚDÝ RÁM 1988 Nesázal

80 000 Kč ~ 2 960 €

• Martin Vaněk
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29
FRANTIŠEK SKÁLA (*1956)
PECEN CHLEBA, 1991
Člen divadla Sklep, zakládající člen skupiny Tvrdohlaví, člen tajné skupiny
B. K. S. (Bude Konec Světa), komtur řádu Zelené berušky, člen několika
hudebních těles (Malý taneční orchestr, Tros Sketos). Pro Skálovu tvorbu
je příznačná směsice humoru a vážnosti, ironie a úcty, monumentality.
V roce 1991 obdržel Cenu Jindřicha Chalupeckého a pobyt v Headlands
Center for the Arts v San Francisku, který byl s touto cenou spojen, na
něho silně zapůsobil. Od roku 1992 pracoval na výtvarném řešení interiérů paláce Akropolis v Praze. V roce 1993 byl vybrán, aby reprezentoval
Českou republiku na 45. bienále současného umění v Benátkách. Do Itálie
se vydal pěšky a v českém pavilonu vystavil kresby z této 850 kilometrů
dlouhé pouti. V roce 2004 měl v pražském Rudolfinu soubornou výstavu,
která byla hodnocena jako umělecká událost roku. Stejně velkou událostí
byla výstava ve Valdštejnské jízdárně v Praze v roce 2017, která svou hravostí, velikostí, vtipem a velkorysou instalací vtáhla do děje diváky všech
věkových kategorií a jen znovu potvrdila kvality tohoto umělce.

polychromie, dřevo, kov, 24 × 41 × 42 cm

70 000 Kč ~ 2 590 €

František Skála vytváří většinou velice citlivé variace na přírodní objekty,
vedle toho však reflektuje i různé oblasti lidského života. Projevuje se
jako radikální mystifikátor, ale zároveň vyniká přesností výtvarného jazyka
a důsledností uměleckého výrazu jak po stránce obsahové, tak řemeslné.

46

47

30
PETR PÍSAŘÍK (*1968)
BEZ NÁZVU, 2009
Při studiu na pražské AVU prošel Petr Písařík ateliéry Milana Knížáka, Aleše
Veselého i Stanislava Kolíbala. Upozornil na sebe počátkem devadesátých
let jako člen tehdejší výtvarné skupiny Pondělí, která se už tehdy vymezovala vůči starší postmoderní generaci. Spolu ustavovali nejen novou
představu o roli umělce v období přechodu od normalizačního socialismu. Věnovali se zdánlivě obyčejným věcem bezprostředního života a těm
zůstal i nadále Písařík věrný. Inspiraci čerpá ze světa módního průmyslu,
popkultury, designu a jejich pomíjivého půvabu; ve svých dílech kombinuje
prvky nižší a vyšší kultury. Písařík často pracuje s nalezenými materiály
zcela banálního všednodenního charakteru, neváhá použít odpadků či
barevných flitrů. Díky svému eklektickému přístupu zůstává Písařík nadčasový. Galerie Rudolfinum Písaříkovi před dvěma lety uspořádala velkolepou
výstavu Space Maker.
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kombinovaná technika, plátno, 140 × 110 cm
sign. na rubu PISI 09

50 000 Kč ~ 1 850 €
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32
PETR PÍSAŘÍK (*1968)
BEZ NÁZVU, 2014
31
PETR PÍSAŘÍK (*1968)
BEZ NÁZVU, 2010
kombinovaná technika, plátno, rám, 150 × 50 cm
sign. na rubu PISI 10

40 000 Kč ~ 1 480 €
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kombinovaná technika, plátno, 90 × 120 cm
sign. na rubu PISI 14

90 000 Kč ~ 3 330 €
VYSTAVENO
Petr Písařík – Space Maker, Galerie Rudolfinum, Praha 2018
PROVENIENCE
Dílo pochází ze sbírky Nadace pro současné umění.
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JOSEF MLADĚJOVSKÝ (*1986)
BUGATTI 1926, 2020
scagliola (obarvená sádra), 21 × 30 × 4 cm

25 000 Kč ~ 925 €

34
JOSEF MLADĚJOVSKÝ (*1986)
HORY A SKÁLY, SPADNĚTE
NA NÁS A SKRYJTE NÁS, 2020
scagliola (obarvená sádra), 21 × 30 × 5 cm

25 000 Kč ~ 925 €
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Obrazy Martina Kačmareka sú plné hrdinov pripomínajúcich novoromantikov post-internetovej éry. Vo svojom
harmonograme priraďuje postavám na každý deň rôzne
tváre. Niekedy sú tieto tváre brutálne a niekedy sú vyplnené ostrými hranami siluet, čo kontrastuje s vnútornou
jemnosťou airbrushovej formy. Snažia sa nielen odolávať,
ale bojovať proti zúrivosti okolitého sveta. A chcú poraziť
jeho falošnú digitálnu realitu, naplnenú tvorcovými scenármi, trendov v sociálnych sieťach a digitálnych technológií. Hlavný hrdina obrazov Carla Johnsona z počítačovej
hry Grand Theft Auto San Andreas, ktorý umelca inšpiroval, zraňuje realitu so železnými časťami jeho smrtiacich
strojov a potrebuje statočného a odvážneho pomocníka,
ktorý vie, ako zaťať kov zabudovaný do mäsa so sexuálnou ľahkosťou pomocou brúsky.
Martin svoje obrazy vytvára nielen tým, že sa inšpiruje
imaginárnym svetom bývalého gangstra, ale aj komunikáciou so svojím kurátorom robotom, ktorý existuje ako
bot na internetovej stránke pre slobodných. Jeho rada
sa môže zdať čudná, keď sa ho spýta na otázku, ktorou
farbou je lepšie namaľovať tvár a ruky hrdinu, dáva sebavedomú odpoveď: „Červená farba je oveľa lepšia ako
biela!“ po ktorom Martin zavádza červené škvrny na tvári
a rukách, čím vytvára rytmické napätie k očakávaniam
od konania hrdinu, ktorý skryl nôž za chrbát, alebo vyplňuje celý formát plátna svojím červeným trupom.
• Vlad Yurashko

35
MARTIN KAČMAREK (*1996)
CRUSH, 2020

54

36
MARTIN KAČMAREK (*1996)
SPRING, 2020

akryl, olej a airbrush na plátně, 60 × 70 cm
sign. na rubu MARTIN KAČMAREK CRUSH

akryl, olej a airbrush na plátně, 54 × 65 cm
sign. na rubu MARTIN KAČMAREK SPRING 2020

17 000 Kč ~ 630 €

14 000 Kč ~ 520 €
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TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ (*1962)
ÚKRYT, 2018
akryl, plátno, 120 × 90 cm
sign. na rubu T. CÍSAŘOVSKÝ 18

90 000 Kč ~ 3 600 €
PROVENIENCE
Dílo pochází ze sbírky Nadace pro současné umění.
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38
DENISA KRAUSOVÁ (*1981)
ZÁTIŠÍ S JEZEVČÍKEM, 2019
Denisa Krausová působila dříve v Jihlavě, kde absolvovala Střední grafickou školu, jež jí dala dobrý základ pro další pokračování na studiích v ateliéru grafiky Margity Titlové Ylovsky na brněnské Fakultě výtvarných umění
VUT. Veskrze formátově drobná grafická tvorba brzy přestala podněcovat
umělkynin osobní a umělecký rozvoj, a proto na FaVU vystřídala více ateliérů. Od grafiky se přes sochu a environment (ateliéry Vladimíra Merty
a Michala Gabriela) dostala k malbě, s níž v ateliéru Martina Mainera
nakonec v roce 2005 absolvovala (diplomová práce Bez názvu, 2005,
olej na plátně) a která je dodnes médiem jí vlastním. Po studiích strávila
několik let v Itálii a Rumunsku. V současnosti žije a pracuje v Úvalech
u Valtic. Ačkoliv se styl její malby od studentských let několikrát proměnil,
stále je pro ni příznačná kombinace realistického zobrazování se snovým
až surreálným nádechem. Její postupem doby čím dál více monumentální
obrazy jsou narativní a přelidněné, nebo naopak vylidněné, plné dekorativistických libůstek, jako jsou pugéty, přebujelé květy růží – nebo naopak
umírněné a geometrizující. Střídá v nich plošné zobrazení divoké barevnosti se zcela realistickými prvky. Krausová také často využívá svého grafického školení, kdy štětec mnohdy záměrně používá spíše ke kresebnému
vyjádření nežli k pojetí malířskému, i když tyto přístupy často kombinuje.
V každém případě se postupem doby umělkyně stále intenzivněji věnuje
tvorbě s odkazy na kontext historické realistické malby, v poslední době
zejména holandského zátiší. Její rukopis je zcela specifický a nezaměnitelný díky mnohdy naivizujícímu dekorativismu. Obraz Zátiší s jezevčíkem,
jenž byl vytvořen v roce 2019, patří k zástupcům aktuální polohy tvorby
Denisy Krausové, kdy prostor v obraze se nejeví jako konkrétně daný. Je
pouze naznačen nízký horizont. Ústřední scéna se tak odehrává na pomyslném jevišti, na němž defilují neurčité tvary. Malířská dekorativní struktura
připomínající techniku frotáže téměř stírá hlavní scénu obrazu, jezevčíka
držícího v mordě vyrvané srdce, na kterého se sápou dvě kočky. Hlavní
zvířecí postava stojí rozkročena na ostrůvku posetém mnoha dekorativními naivistickými květy. Kompozice má upomínat na porcelánová zvířecí
sousoší, důvěrně známá z domácností našich rodičů a prarodičů. Obraz
je charakteristický svou pro Krausovou typickou barevností a tvarovou
redukcí při zachování tolik osobitého dekorativismu, stejně jako skutečností, že vychází z reálií jejího vlastního života.

olej, akryl, plátno, 165 × 180 cm
sign. na rubu DENISA KRAUSOVÁ,
ZÁTIŠÍ S JEZEVČÍKEM

65 000 Kč ~ 2 410 €

• Martin Vaněk
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PETR KUNČÍK (*1981)
ROCOCO II, 2012
kombinovaná technika, plátno, 100 × 80 cm
sign. na rubu PETR KUNČÍK ROCOCO II 2012,
přiložen certifikát autenticity

16 000 Kč ~ 590 €
40
LUDĚK RATHOUSKÝ (*1975)
BEZ NÁZVU, Z CYKLU NOVÝ OBSAH
STARÝCH MISTRŮ, 2011
akryl, plátno, 60 × 75 cm
sign. na rubu Rathouský 2011

26 000 Kč ~ 960 €
41
DAN TRANTINA (*1965)
BUŇKA, 2015
kombinovaná technika, papír, rám, sklo, 99 × 71 cm
sign. TRANTINA D 15

5 000 Kč ~ 185 €

42
JOSEF BOLF (*1971)
BEZ NÁZVU, 2006
tuš, papír, rám, sklo, 50 × 70 cm

45 000 Kč ~ 1 670 €
VYSTAVENO
Jiří Načeradský, Josef Bolf, Lubomír Typlt – Rezonance,
Galerie U Betlémské kaple, Praha 2015
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43
JAN MERTA (*1952)
BLAŽENOST, 1999
litografie 46/100, papír, rám, sklo, 53 × 40 cm
sign. Jan Merta 99, Blaženost

8 000 Kč ~ 295 €

45
VENDULA CHALÁNKOVÁ (*1981)
SUPERMARKET
Z CYKLU ARCHITEKTURA, 2013
digitální tisk 2/3, papír, rám, sklo, 50 × 50 cm
sign. na rubu Vendula Chalánková

5 000 Kč ~ 185 €

44
PETR NIKL (*1960)
ŠROUBOVICE, 1998
mezzotinta 14/30, papír, pasparta, rám, sklo, 24 × 21 cm
sign. Petr Nikl 1998

6 000 Kč ~ 220 €
LITERATURA
Kol. autorů, Petr Nikl, Grafika, obrazový soupis 1980–2012. Chrudim: Galerie Art
2012, s. 42, 75.

62

46
PETR MALINA (*1976)
BEZ NÁZVU, 2005
akryl, plátno, 45 × 35 cm
sign. na rubu MALINA 2005

15 000 Kč ~ 555 €
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ALEŠ ZAPLETAL (*1990)
MUZEUM VČEREJŠÍHO POČASÍ,
8 KS, 2018
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 je pro něj naivní umění a jeho konfrontace
s vývojem současného digitálního zobrazování.

olej, plátno, celkem 325 × 200 cm
(rozměr 6 částí 100 × 75 cm, 2 části 100 × 80 cm)
sign. na rubu ALEŠ ZAPLETAL 2018

85 000 Kč ~ 3 150 €

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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48
NATALIE PERKOF (*1979)
Z CYKLU MANUÁL PŘIROZENOSTI, 2019
Natalie Perkof je vizuální umělkyně česko-ghanského původu. Její tvorba
je typickou ukázkou multimediální polohy v současném umění. Navazuje
na malířské a sochařské tradice druhé poloviny 20. století, přičemž upouští od klasických zobrazovacích forem a posouvá hranice zavedených úzů.
Obrazy se stávají objekty, objekty se stávají obrazy, celou tvorbu provází
neustálé hledání a kombinovaní nejrůznějších technik. Rozmanité polohy
jsou však zakotveny hlavními principy, jako je monumentálnost díla, velice
výrazné a zároveň citlivé použití barevnosti, redukce a abstrahování.
V posledním souboru „maleb“ Manuál přirozenosti, který volně navazuje na
předchozí cykly s figurální tematikou (Lolity, Bazény) nabízí divákovi pohled
na realitu všedního dne, jež je však čistě abstrahovaná a zminimalizovaná
jak vizuální formou, tak obsahem. Jedná se o zachycení banálních skutečností – hovořící kamarádky, postava zachycená při každodenní rutině
nebo – v případě nabízeného obrazu – hrající si děti. Jasná, abstrahovaná
forma a přísná barevnost, která je podpořena neklasickými materiály, jako
je dýha nebo karbonové vlákno, umocňují pocit viděného prožitku, jenž se
i přes velkou míru stylizace stává čitelným a cílí přímo na jednoduchý, ale
velice pravdivý okamžik. Zvláštní napětí mezi tvrdou formou vizualizace
a jemností konceptuální roviny díla odkazuje na poválečný okruh autorů
Nové figurace (v Čechách Adriena Šimotová, Alena Kučerová a v zahraničí
např. Marisol Escobar), která je tvorbě Natalie Perkof velice blízká hledáním nových forem, ale také zachycením určité a „přímé“ jednoduchosti.
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akryl, karbon, dýhy, plátno, 200 × 160 cm
sign. na rubu NATALIE PERKOF 2019

120 000 Kč ~ 4 450 €
VYSTAVENO
Milena Dopitová, Natalie Perkof, Drazí,
Etcetera Gallery, Brno 2020
LITERATURA
Natalie Perkof, autorský katalog, Brno 2020,
obrazová příloha.
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PAVLA MALINOVÁ (*1985)
KLÍČOVÁ KRAJINA, 2017
kombinovaná technika, plátno, 110 × 140 cm
sign. na rubu PAVLA MALINOVÁ

49
PAVLA MALINOVÁ (*1985)
JAZYK, 2019
olej, plátno, 65 × 50 cm
sign. na rubu Malinová, Jazyk 2019

50 000 Kč ~ 1 850 €
VYSTAVENO
Labyrinth of the Soul, Szara Gallery, Katowice, PL 2017

30 000 Kč ~ 1 110 €

LITERATURA
Jiří Ptáček, Pavla Malinová: O mně se povídá, moje mlčení tomu
odpovídá. Praha: Laboratoř 2018, obrazová příloha.
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START UP
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NATALIE TEPEROVÁ (*1997)
KABÁTOHÁBIT
BACK TO THE OCEAN, 2020
olej, plátno, 250 × 140 cm
sign. na rubu N

30 000 Kč ~ 1 110 €
INFO
Dílo bude vystaveno pouze na pražské předaukční výstavě.
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Samotný název práce otevírá škálu možností interpretace. Kabát vnímáme především utilitárně̌ , jako něco,
co si můžeme obléknout, co nás ochrání před chladem,
zatímco hábit odkazuje spíš na duchovní nebo symbolickou rovinu zahalování. Jestliže se dřívější obrazy, které
vycházely z tradice závěsného obrazu, opíraly o zvládnutí (tedy ovládnutí) tohoto média autorkou, v současné
práci hovoří o ‚spolupráci s malbou‘. Tak jako se v historii
malíři inspirovali skvrnami, otisky na stěnách, nechává
se Natálie nyní vést tím, co se lněným plátnem udělají
procesy máčení, ždímání, vysychání. Dostává se tak
k pojmům záhyb, draperie, které jsou důležité nejen pro
tradici umění, ale také filosofii (Deleuze). Upozorňovala
jsem na velmi inspirativní knihu Ninfa moderna s podtitulem Esej o spadlé draperii od Georgese Didi-Hubermana,
která nás muže navést na ctění v souvislosti s ostatkem,
ale také třeba módou, veteší, útrobami napříč̌ dějinami
umění. V jejich kontextu píše také o neuvědomělých
genealogiích.
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NATALIE TEPEROVÁ (*1997)
KABÁTOHÁBIT, 2020
olej, plátno, 260 × 175 cm
sign. na rubu N

30 000 Kč ~ 1 110 €
INFO
Dílo bude vystaveno pouze na pražské předaukční výstavě.

• Doc. MgA. Barbora Klímová, Art.D. (fragment z posudku bakalářské práce)
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53
ALVA HAJN (1938–1991)
BEZ NÁZVU, 80. LÉTA
V objektech z papíru, z nichž některé jsou velice pomíjivé, křehké, je
zřejmá snaha konfrontovat gesto s geometrickým řádem. Tyto práce jsou
důkazem faktu, že Hajnovi byl vlastní jiný způsob konceptuálního myšlení, než je u nás obvyklé. Alvu Hajna lze srovnávat s originálním stanoviskem Stanislava Kolíbala, ale v jiné artikulaci, v jiném vnímání geometrie
i v jiném myšlenkovém zázemí. Alva Hajn je v rozhodování konceptuální
umělec, který konfrontuje geometrii s řádem. Někdy je konfrontace více
nebo méně expresivní. Někdy se projevuje dynamika rukopisu, ale celá
řada prvků v monochromech, struktura plochy a geometrických forem je
velice originálním řešením, jež přineslo právě v posledním tvůrčím období
pozoruhodné výsledky.
Alva Hajn se vyrovnával s problémy svých vrstevníků v prvním tvůrčím
období padesátých a šedesátých let trochu jinak než jeho přátelé, tím
je jeho počáteční dílo zajímavé. Poslední období (osmdesátá léta) je skutečně jedinečné. Byl jsem fascinován, stejně jako Milan Knížák, zjištěním,
kolik artefaktů vytvořil a jaká je dynamika jejich vzniku. V každé práci je
přítomno vědomé usilování o řád, hledání vztahů mezi geometrií a řádem
nebo mezi strukturou a linií, mezi pevnou linií a dynamickou strukturou etc.
V mnoha kresbách a reliéfech Hajn jazyk geometrie osobitě konceptuálně
využívá. V nejobsáhlejší sérii je povrch monochromu černý, artikulován
strukturou materiálu. Jde, bohužel, o velice křehké realizace. Ale opět si
myslím, že v českém prostředí není toto řešení jinak frekventováno. V čem
je výjimečný přínos toho posledního období? Skutečně se ukazuje, že Alva
Hajn je jedinečný tvůrce.

koláž, mačkaný papír, rám, sklo, 70 × 100 cm
značeno pozůstalostním razítkem Alva Hajn

22 000 Kč ~ 815 €
LITERATURA
Kol. autorů, Difficult Ceremony. Brno:
Aparat. 2018, s. 15.

INFO
Alva Hajn patří ke ztracené generaci narozené těsně
před válkou, která s výjimkou krátkého intermezza
„zlatých šedesátých“ žila a tvořila v nehostinných
dobách normalizace a komunistického režimu. Hajn
byl důležitým představitelem pardubické umělecké
scény, v jejímž rámci patřil ke skupině přátel, dnes
přezdívaných Starý psi. Do tohoto společenství patřili Jiří Lacina, Bedřich Novotný, Josef Procházka,
ale také František Kyncl, který sice odešel do exilu,
ale u svých domácích přátel udržoval povědomí
o zahraniční scéně prostřednictvím drobných katalogů, které jim do Československa posílal. Pardubičtí
Starý psi obdobně jako členové Křižovnické školy
v Praze naplňovali vizi zcela neformálního undergroundového seskupení. Scházeli se v podřadných
hostinských zařízeních, kde formou přátelských
a inspirativních debat udržovali kulturu živou i v těch
nejtěžších dobách. K výrazným počinům jejich tvůrčí
energie a vnitřní svobody patřila neveřejná Bienále
v prasečím chlívku a pravidelné výstavy na statku
Alvy Hajna v Polních Chrčicích.

V jeho díle jsou stovky kreseb, kde dospěl až k čisté monochromii v malířském, metafyzickém gestu. Kresby tvoří samostatnou autonomní součást
jeho díla, provázejí všechna jeho tvůrčí období. Vždycky najdeme originální
řešení k horizontále, nebo přesněji řečeno k diagonále. Ta předznamenává
subjektivní geometrii určitého organizujícího řádu. Náhle dospěl k souboru
realizací, kde je geometrie velice jasně, vysloveně konceptuálně artikulována vztahem geometrické formy a materiálu – kovu, dřevěných latí,
papíru. Buď jde o kovové vymezení betonového – jeho oblíbeného materiálu, nebo o realizace, jež vycházejí z papíru. Papíry jsou velice fragilní, ale
také velice originální právě tím, jak autor konfrontuje řád v pozadí a jeho
artikulaci trháním papíru. Materiály byly pro něho velice zajímavé samy
o sobě, to je umění, které nevidíme u nikoho jiného, je to poloha u nás nijak
obvyklá. Alva Hajn se dostal v redukci až tam, kde nechal za sebe mluvit
samotné médium, to znamená samotný obraz, samotnou malbu, samotný
papír. Jeho kresby byly více méně v pozdním období už spíše reliéfy.
• Jiří Valoch, 2013
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54
JIŘÍ HYNEK KOCMAN (*1947)
FRAGMENTY VÁCHALOVY ŠUMAVY
UMÍRAJÍCÍ A ROMANTICKÉ
IN PAPER-RE-MAKING, 2009
V roce 1931 vydal Josef Váchal v počtu 11 exemplářů a ve formátu
64 × 48 cm svoji největší autorskou knihu nazvanou Šumava umírající
a romantická. Ladislav Horáček vydal v roce 2008 ve svém nakladatelství
Paseka faksimile této knihy v původním formátu a v nákladu 200 kusů.
V roce 2009 recykloval J.H.Kocman některé z dvouarchů této faksimile
v jednoarchy o rozměrech původního vydání. Limitovaná edice je adjustována ve speciální paspartě a zásuvném pouzdru z mikrovlnné lepenky.
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ruční papír, faksimile, pasparta, pouzdro,
65 × 48,5 cm
sign. JHK, autorským razítkem JHK

27 000 Kč ~ 1 000 €
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57
JAN WOJNAR (1944–2014)
PŘESÝPACÍ BÁSEŇ, 2004
písek, papír, dřevo, 30 × 30 cm
sign. na rubu Wojnar 2004

90 000 Kč ~ 3 330 €
55
JIŘÍ HYNEK KOCMAN (*1947)
PAPER AS POETRY, 1979
ruční papír, papírová obálka, 39 × 29 cm
sign. autorským razítkem JHK, Paper as Poetry, 1979, J.H.Kocman

7 000 Kč ~ 260 €

Podle Jiřího Valocha patří Jan Wojnar k našim nejradikálnějším konceptualistům. Princip jeho přesýpacích básní lze najít již ve vizuální poezii Jiřího
Koláře, nicméně Wojnarův přístup je ryze konceptuální. Přesýpací básně
patří mezi zásadní Wojnarova díla, která začínají vznikat v šedesátých letech
a ke kterým se opakovaně vrací v devadesátých letech i na přelomu století.
Černé kazety s papírovým reliéfem a sypkým materiálem (cukrem či pískem)
nejsou určeny k permanentní instalaci na zeď, ale přetáčením v rukou tvoří
slyšitelnou báseň. Wojnar se tímto odklání od statického modelu výtvarného
díla, před které je divák jen pasivně postaven. Jde tu o propojení díla i diváka
skrze aktivitu, kterou musí vyvinout a dílo rozpohybovat.

56
JIŘÍ HYNEK KOCMAN (*1947)
NOTATIONS — PAPER RE-MAKING PAPER,
1980
ruční papír, papírová obálka, 39 × 29 cm
sign. autorským razítkem JHK, Notations – Paper - Re-making Paper, 1980,
J.H.Kocman

7 000 Kč ~ 260 €
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JIŘÍ HILMAR (*1937)
PLOD, 1987
Když Jiří Hilmar v roce 1967 společně s Tomášem Rajlichem, Radoslavem
Kratinou, Miroslavem Vystrčilem a teoretikem Arsénem Pohribným založil
Klub konkrétistů, jeho práce byla ukotvena v oblasti kinetických objektů
a zejména optických papírových reliéfů. Za sebou měl první samostatnou
výstavu (v pražské Galerii Fronta, 1967) a respektován byl i jako tvůrce
plakátů. Po odchodu do emigrace svůj výtvarný názor rozvíjel nejdříve ve
Frankfurtu nad Mohanem a v Mnichově a od roku 1974 v Gelsenkirchenu
v uměleckém sídlišti Die Künstlersiedlung Halfmannshof, kde působil až
do roku 2013.

jabloňové dřevo, 22 × 27 cm

90 000 Kč ~ 3 330 €
PROVENIENCE
Získáno z ateliéru autora.
LITERATURA
Srov.: Ilona Víchová (ed.), Jiří Hilmar – Adagio.
Praha: Muzeum Kampa 2015, s. 103, 104.

V průběhu sedmdesátých let začal Jiří Hilmar kromě papíru a kartonu
uplatňovat i další materiály, zejména hlínu, šňůry, plsť, beton a především
dřevo, přičemž využíval jejich významových kvalit a postupně dospíval
k uvolňování pravoúhlého systému, k jeho narušování a změkčování. V té
době umělec přesídlil z ateliéru uprostřed panenské přírody v Inningu
am Ammersee u Mnichova do Gelsenkirchenu, který se nachází v centru
průmyslové zóny v Porúří. Tamní devastovaná krajina umělce přiváděla ke
stále hlubším úvahám nad ohrožením přírody ze strany technické civilizace. Narůstající touha lidstva po nadvládě nad světem byla hlavní obavou,
která Hilmara podněcovala k chápání role zemské a kosmické rovnováhy
a k přesvědčení, že uchránit život na Zemi je možné pouze tehdy, bude-li
znovuobnovena porušená sounáležitost mezi přírodou a člověkem.
V tomto kontextu začal Jiří Hilmar vytvářet dřevěné objekty, v nichž vycházel z myšlenky, že dřevo je autonomně rostlý materiál, který vzniká sám
a sám sebe také formuje, takže objekt z něj utvořený se stává fragmentem
velkého principu přírodních dějů a zákonitostí. Fascinovala ho představa,
že lze pracovat jako příroda a sžívat se s jejími procesy, ovšem s respektem k jejímu řádu a vnitřní energii. Dřevěné latě vyříznuté z kmene stromu
proto klížil do nového celku, zaujat procesem proměny jednotlivých labilních latí v ucelený stabilní blok, který v některých případech překrýval vrstvami kaolínu (Bez názvu, 1985). Jindy rozštípl rostlý špalek na dvě poloviny
a chybějící část dotvářel z dřevěných latí a zbrušoval do tvaru plodu (Plod,
1987). Konečné hlazení povrchu se v obou jmenovaných dílech stalo uzavřením tvůrčího procesu, ale také křehkým odkazem k momentu, kdy se
princip tvorby prolnul s principem přírody a obě síly vstoupily do vzájemné
harmonie.
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JIŘÍ HILMAR (*1937)
BEZ NÁZVU, 1985
smrkové latě, kaolín, 29 × 22 × 6 cm
sign. Hilmar Jiří 85.

55 000 Kč ~ 2 040 €

LITERATURA
Srov.: Ilona Víchová (ed.), Jiří Hilmar – Adagio. Praha:
Muzeum Kampa 2015, s. 100, 101.
Srov.: Arsén Pohribný (ed.), Klub konkrétistů. Praha: Kant 1997, s. 48.
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JIŘÍ HILMAR (*1937)
BEZ NÁZVU, 1978
tužka, papír, rám, sklo, 78 × 59,5 cm
sign. Hilmar Jiří 78.

70 000 Kč ~ 2 590 €

PROVENIENCE
Získáno z ateliéru autora.
LITERATURA
Ilona Víchová (ed.), Jiří Hilmar – Adagio. Praha:
Muzeum Kampa 2015, s. 70.

84

85

61
MILAN MAUR (*1950)
ZIMNÍ NEHODA, 1979

62
MILAN MAUR (*1950)
POSTAVA, 1983

kombinovaná technika, plátno, autorská lišta, 50 × 70 cm
sign. na rubu MILAN MAUR, ZIMNÍ NEHODA 1979

kombinovaná technika, sololit, kovová lišta, 110 × 75 cm
na rubu papírový štítek s popisem

45 000 Kč ~ 1 670 €

65 000 Kč ~ 2 410 €
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RADOSLAV KRATINA (1928–1999)
VELKÝ KOVOVÝ VARIABIL, 80. 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 neokonstruktivistické 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, výška v nejnižším
stavu 92,5 cm, podstava 22 × 22 cm

380 000 Kč ~ 14 075 €
VYSTAVENO
Radoslav Kratina, Langův dům, Frýdek-Místek
1999
PROVENIENCE
Současným majitelem získáno od autora.
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JINDŘICH BOŠKA (1931–2017)
PROSTOROVÉ KOMBINACE, 1978
Jindřich Boška byl důležitý člen Klubu konkrétistů. Společně s Františkem
Dörflem působili v Jihlavě, tedy mimo známá hlavní centra. Je zajímavé,
že právě v tamní Oblastní galerii Vysočiny se konaly ty nejvýznamnější
přehlídky Klubu. Jindřich Boška se narodil 12. 1. 1931 ve Vlachově Březí.
V umění se vzdělával soukromě, zpočátku pracoval jako písmomalíř a propagační výtvarník a od roku 1970 víc než dvacet let jako jevištní výtvarník
a později šéf výpravy Horáckého divadla v Jihlavě. Po realistických začátcích se jeho tvorba posunula přes expresionismus a informel až ke geometrické abstrakci. Od šedesátých let se v jeho práci propojovala přísná
geometrizace s ornamentální strukturou. Východiskem jeho uvažování
byl ornament podřizovaný geometrickému systému a často i pravidlům
symetrie. Z technologického hlediska se Boška soustředil na možnosti
alchymáže, která mu dovolovala proměňovat skladbu výchozí reprodukce
či kresby do zcela nové struktury. Boška experimentoval s postupným
násobením a obohacováním náhodnostmi a rozlišnými technickými
a materiálovými kombinacemi. Kromě převládající alchymáže se vyjadřoval
v grafice, v jejímž rámci rozvíjel zejména techniku monotypu založenou na
proměnách a posunech vyřezávaných šablon. Paralelně vytvářel trojrozměrné objekty a reliéfy, jejichž základem je geometricky řešený prostor
vytvářející rytmus i specifickou optickou prostorovost.
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kombinovaná technika – reliéf, sololit, 22 × 35 cm
sign. Boška 78, na rubu papírový štítek s popisem

65 000 Kč ~ 2 410 €
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MILOŠ KOREČEK (1906–1989)
BEZ NÁZVU, 1988–1989

66
MILOŠ KOREČEK (1906–1989)
BEZ NÁZVU, 1988–1989

fokalk, fotografický papír, 39,5 × 29 cm
sign. na rubu Miloš Koreček, 7. fokalk, Bez názvu 1988/89

fokalk, fotografický papír, 30 × 24 cm
sign. na rubu Miloš Koreček 1988

9 000 Kč ~ 335 €

8 000 Kč ~ 295 €

67
JINDŘICH BOŠKA (1931–2017)
GRADACE, 1967
alchymáž, papír, 26 × 19,5 cm
sign. Boška, Gradace, 1967

INFO
Fokalk je fotografické zobrazení založené na zvětšování negativů pořízených
technikou struktáže (kresby fotografickými roztoky na citlivém fotografickém
materiálu).
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15 000 Kč ~ 555 €
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68
MIROSLAV ŠTOLFA (1930–2018)
NÁHROBEK MATEMATIKA, 1969
olej, plátno, lišta, 46 × 37 cm
sign. M. Štolfa 69

19 000 Kč ~ 705 €
VYSTAVENO
Blok brněnských tvůrčích skupin, Dům umění města Brna, Brno 1969
90 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno 2000
PROVENIENCE
Z pozůstalosti Sylvy Lacinové.
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VLADIMÍR SVOBODA (*1937)
BEZ NÁZVU, 1970
olej, plátno, autorská lišta, 64 × 77 cm
sign. SVOBODA 70

12 000 Kč ~ 445 €
70
JITKA VÁLOVÁ (1922–2011)
KORIDA, 60. LÉTA
monotyp, papír, pasparta, rám, sklo, 24 × 33 cm

8 000 Kč ~ 295 €
PROVENIENCE
Ze sbírky architekta prof. Ivana Rullera.
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JITKA VÁLOVÁ (1922–2011)
HUŤAŘI, 1960
barevný linoryt 3/4, papír, 17,5 × 44 cm
sign. J. Válová 60

7 000 Kč ~ 260 €
PROVENIENCE
Ze sbírky architekta prof. Ivana Rullera.
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EVA KMENTOVÁ (1928–1980)
MALÁ DRAPÉRIE, 1966
cín, výška se soklem 29 cm
ražená sign. EVA KMENTOVÁ

18 000 Kč ~ 665 €
PROVENIENCE
Významná brněnská sbírka.
LITERATURA
Ludmila Vachtová, Polana Bregantová, TEĎ.
Práce Evy Kmentové. Praha: Arbor vitae 2006, s. 181.
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BOHUMÍR MATAL (1922–1988)
PORTRÉT DÍVKY, KOLEM ROKU 1946
tužka, papír, pasparta, rám, sklo, 18 × 14,5 cm

3 500 Kč ~ 130 €
PROVENIENCE
Ze sbírky architekta prof. Ivana Rullera.

74
BOHUMÍR MATAL (1922–1988)
PTAČÍ HEREC, KOLEM ROKU 1975
olej, sololit, autorský rám, 25,5 × 17 cm

75 000 Kč ~ 2 780 €
INFO
Pravost potvrzena Martinou Mrázovou. Obraz je variantou obrazu
Ptačí herec (1975) ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě.
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75
TEODOR ROTREKL (1923–2004)
POHLED POD KŮLNU
(MAŠKOVA OHRADA), 1957
Malíř, kreslíř a grafik Teodor Rotrekl (1923–2004) patřil k mezinárodně uznávaným ilustrátorům science fiction. Do povědomí se zapsal zejména ilustracemi pro knihy Stanislava Lema K mrakům Magellanovým a Astronauti,
Akce L Františka Běhounka a Čapkovu Válku s mloky, za niž získal roku
1965 stříbrnou medaili na Mezinárodní výstavě knižního umění v Lipsku.
Rotreklovu výtvarnou citlivost od počátku provázel smysl pro experiment
a zájem o využívání netradičních výtvarných metod. Paralelně s ilustrační
tvorbou vznikaly v Rotreklově ateliéru obrazy a asambláže, v nichž klasické přístupy obohatil o práci s epoxidy, nitrolaky a polyestery, ale také
o přístupy spalování, stříkání, kašírování hliníkových fólií či o technologii
fotomontáže a fototisku.

olej, plátno, lišta, 55 × 60 cm
sign. ROTREKL 57

45 000 Kč ~ 1 670 €
LITERATURA
Tamara Rotreklová, Teodor Rotrekl: Obrazy–
kresby–grafika–gobelíny. Brno: Art 2004, s. 20.
VYSTAVENO
Teodor Rotrekl, Galerie Brno, Brno 2009

Tvůrčí počátky Teodora Rotrekla jsou spjaty s Brnem, odkud se ve čtyřicátých letech přesunul do Prahy na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou.
Studium ukončil v osudný rok 1948 a na tvůrčí dráhu vstoupil v nehostinné
době stalinistického režimu. Živil se prací redaktora a zároveň se věnoval
volné tvorbě. Na rozsáhlé samostatné výstavě v galerii Československý
spisovatel v Praze (Topičův salon), která se uskutečnila po uvolnění politické situace v roce 1965, představil hned dvě desítky komorních i velkoformátových děl.
Nabízený obraz Pohled pod kůlnu z roku 1957 patří ke zdařilým příkladům
Rotreklova raného období, kdy umělec využíval klasické malířské postupy
a rozvíjel své první obrazy s tématem letištních hal, hangárů a letadel,
inspirované světem techniky, která v té době zažívala fascinující rozmach.
Hledisko vědecko-technického pokroku v tomto obraze není pouhou oslavou výdobytků moderní civilizace, ale klíčem k otázkám relevance optimistických vizí a stává se tím pádem pokornou úvahou nad budoucností
současného člověka.
„Když jsem si koupil motocykl a o něco později automobil BMW 326,
který prošel frontou, byl jsem nucen shánět náhradní díly po vrakovištích.
Nejznámější z nich byla ‚Maškova ohrada‘ ve Vysočanech. Upoutala mne
ale i jako malíře, svým prostředím ticha a podivného smutku vysloužilých
strojů, které ještě doufaly a čekaly, až budou nalezeny.“
• Teodor Rotrekl, z textu katalogu Tamara Rotreklová, Teodor Rotrekl: Obrazy–kresby–grafika–gobelíny.
Brno: Art 2004, s. 20.
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76
JAN HENDRYCH (*1936)
FIGURA S RASTREM, 1960
Jan Hendrych (1936) patří k umělecké generaci, která svůj výtvarný názor
formovala v tíživém klimatu propagandistických padesátých let a velkou
část svého života tvořila v nehostinných dobách normalizace a komunistického režimu. Není divu, že tito umělci hledali pevné body v meziválečné
avantgardě a navazovali zpřetrhané souvislosti nejen s myšlenkami zakladatelů moderny, ale i s odkazy více než tisícileté evropské kultury.

polychromie, sádra, kov, dřevo, výška 51,5 cm
sign. JAN HENDRYCH 1960

95 000 Kč ~ 3 520 €

Zájem o figuru a navození nového vztahu skutečnosti a člověka, který se
v evropském kontextu označuje jako Nová figurace, byl Janu Hendrychovi
přirozeně blízký a svojí tvorbou se do tohoto proudu také řadí. Je ovšem
třeba zdůraznit, že specifickým sochařským jazykem vystavěným na
modernistické tradici a výrazově-technologickém experimentu zaujímá
Hendrych v proudu české Nové figurace výraznou a nezaměnitelnou pozici.
Nabízené dílo Figura s rastrem z roku 1969 patří do vývojové fáze, pro niž
se v českém prostředí ustálilo označení informel. Lapidární, jakoby vzdutá
forma je strukturována gestickými vrypy, otisky a zásahy, které soše dodávají expresivní až dramatický ráz. Nesmíme ovšem zapomínat, že samotná
lidská figura nebyla a není hlavním cílem Hendrychova sdělení. Umělec
ji vnímá jako prostředníka pro vyjádření stavu mysli člověka v konkrétní,
často vyhrocené životní situaci. Figura je pro něj symbolem lidské mytologie, jejímž prostřednictvím otevírá otázky jednotlivce, ale i lidstva jako
takového.
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77
MILOSLAV CHLUPÁČ (1920–2008)
HLAVA, 90. LÉTA
vápenec, 44 × 30 × 25 cm

150 000 Kč ~ 5 555 €
LITERATURA
Jiří Šetlík, Miloslav Chlupáč. Praha: Galerie U Betlémské kaple 2020, s.49.
PROVENIENCE
Z pozůstalosti autora.
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78
ANDREJ BĚLOCVĚTOV (1923–1997)
EROTICKÝ MOTIV, 1981
kombinovaná technika, karton, rám, 48,5 × 34 cm
sign. Bělocvětov 81

16 000 Kč ~ 590 €
79
ČESTMÍR JANOŠEK (1935–2019)
BEZ NÁZVU, 1958
olej, plátno, 50 × 40 cm
sign. na rubu JANOŠEK 58

18 000 Kč ~ 670 €

Jan Steklík patří k neopominutelným jménům českého výtvarného umění. Společně s Karlem Neprašem (1932–2002) se stal
legendárním ředitelem Křižovnické školy čistého humoru bez
vtipu. Založena byla v dnes již neexistující hospodě U Křižovníků
na Starém Městě v Praze jako volné sdružení na bázi propojování všednodenní reality s uměním. Tvorba Jana Steklíka se
formovala od konce padesátých let. Svůj „křižovnický“ koncept v duchu totální tvůrčí svobody a nezávislosti na jakékoliv
autoritě, postavený proti všem formám politického a institucionálního establishmentu, intenzivně rozvíjel zejména v době
normalizace a komunismu, kdy vznikaly mimo jiné série jeho
Odstřihovánek, Zamalovánek, Nalepovánek, Střihů na krajinu.
Paralelně s nimi vznikají i subtilní kresby, tzv. Ňadrovky.
Obě fáze Steklíkovy tvorby, putovní i rezidentní, jsou ovšem
propojeny „věčným“ tématem Ňadrovek. Vynořily se už v raném
období z kořínků a šlahounů úponků jeho vegetativní existence
jako mohutný proud a všepohlcující erotický symbol poutníkova
spočinutí, jediného ukojení a vzrušujícího bezpečí.
„Cosi se vyvalilo jako vlny zdola a spatřila jsem Honzu Steklíka
jako nejvytrvalejšího kojence u prsu svých Ňadrovek, které ho
ten předlouhý čas bez času živily. Od oficiálního umění byl pro
nedostatek loajality odstaven. Shledávám to za víc než dostatečnou omluvu zmíněného cynismu, a taky vidím, že si Steklík
v současném dravém konjunkturalismu nepolepší. Setrvale bez
ctižádosti stát se ‚výtvarníkem‘, stal se zato cti dbalým Mistrem
nejtenčí kreslené linky.“
• Věra Jirousová, in: Jan Steklík, Věra Jirousová, Přemysl Rut, Ňadrovky. Brno: Host 1992.

Čestmír Janošek byl český malíř, tvůrce objektů, instalací
a grafik. Ve skličující době – v padesátých a šedesátých
letech – vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze
a v roce 1968 emigroval se svou ženou do Německa. Velký
vliv mělo na Janoška jeho přátelství s Vladimírem Boudníkem
a přátelské vztahy s umělci okruhu nonkonformních, neoficiálních výstav, tzv. Konfrontací.
Janoškovy první obrazy zachycují krajinné motivy nebo
pohledy do ulic malované v duchu realismu, avšak magického
s výraznými rysy exprese. Kolem roku 1957 prošel Janošek
lekcemi kubistické stylizace. Jako pro mnoho umělců pro
něj byl zlomový rok 1958. Po úspěšné prezentaci naší země
na EXPO 58 v Bruselu se do tvorby mnoha umělců vlil nový
impuls obracející pozornost k abstrakci. Janoškova tvorba
v letech 1958–1962 vycházela z informelní gestické malby.
V té době se také pustil do různých materiálových a procesuálních experimentů, jako bylo používání sazí či přírodních vlivů
při tvorbě kreseb a maleb.
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JAN STEKLÍK (1938–2018)
ŇADROVKA, 80./90. LÉTA
tuš, papír, 30 × 21 cm
sign. STEKLÍK

5 000 Kč ~ 185 €
PROVENIENCE
Sbírka Vojtěcha Petratura.

81
JAN STEKLÍK (1938–2018)
ŇADROVKA, 80./90. LÉTA
tuš, papír, 30 × 21 cm
sign. STEKLÍK

5 000 Kč ~ 185 €
PROVENIENCE
Sbírka Vojtěcha Petratura.
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82
LADISLAV NOVÁK (1925–1999)
CORRÈLATIONS, 1981
froasáž, papír, rám, sklo, 29 × 41 cm
sign. autorskou značkou s datací, Corrèlations

16 000 Kč ~ 590 €
83
LADISLAV NOVÁK (1925–1999)
UNE SIRÈNE VERS, 1973
froasáž, papír, pasparta, rám, sklo, 53 × 33 cm
sign. autorskou značkou s datací, une sirène vers

24 000 Kč ~ 890 €

84
MILOŠ ŠEVČÍK (1939–2007)
BEZ NÁZVU, 2. POL. 90. LET
olej, plátno, 125 × 200 cm

70 000 Kč ~ 2 590 €
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85
MARIE BLABOLILOVÁ (*1948)
NA KŘÍŽI, 2006
akryl, linoleum, sololit, rám, 62 × 35 cm
sign. na rubu MB 06

35 000 Kč ~ 1 295 €
86
MICHAL GABRIEL (*1960)
BEZ NÁZVU, 1992
umělá hmota, plexisklo, 18 × 14 × 14 cm
sign. VI Gabriel 1992

15 000 Kč ~ 555 €
PROVENIENCE
Významná brněnská sbírka.
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ALEŠ LAMR (*1943)
ZAHRADNÍ SLAVNOST, 1979
Aleš Lamr patří na české výtvarné scéně mezi výrazné osobnosti s nezaměnitelným koloristickým stylem a charakteristickou plošnou kresbou.
Jeho díla ze sedmdesátých let lze řadit k tzv. Nové vlně a české grotesce.
Proud Nové figurace se u nás začíná objevovat v polovině šedesátých
let a během normalizace pokračoval až do let osmdesátých. Mezi další
představitele patřili například Jiří Sopko, Zbyšek Sion, Jiří Načeradský
nebo Karel Nepraš. Od počátku sedmdesátých let charakterizuje Lamrův
výtvarný styl volná obrysová kresba předmětů a figur a plochy vyplněné
pestrými, ale harmonicky změkčenými tóny akrylových barev, které vytvářejí dynamickou tvarovou mozaiku.
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olej, plátno, 155 × 200 cm
sign. A. LAMR 79

330 000 Kč ~ 12 225 €

113

88
ILJA BÍLEK (*1948)
EXISTENCE, 2018
tavené sklo, 50 × 40 × 16 cm

70 000 Kč ~ 2 590 €
Ilja Bílek studoval na Střední průmyslové škole sklářské
v Železném Brodě a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru sklářské tvorby u profesora
Stanislava Libenského. Pro jeho tvorbu je charakteristická minimalisticky přísná a úsporná estetika.
Často využívá segmentů z taveného a plochého skla
a ve svých kompozicích nezřídka vychází z konstrukčních
principů, které jsou vlastní architektuře. Využívá technologie a postupy odvozené z různých odvětví průmyslu.
Některé jeho objekty díky tomu působí, jako by do sebe
byly vklíněny dva různé materiály.

89
ILJA BÍLEK (*1948)
TY MĚ, JÁ TEBE, 1999
tavené sklo, 36 × 48 × 30 cm

85 000 Kč ~ 3 150 €
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90
LUBA BAKIČOVÁ (*1985)
SALMIAKI, 2017
Luba Bakičová je absolventkou ateliéru Sklo na Fakultě umění a designu
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Autorčina trojrozměrná díla mají
rysy exaktního, objektivního experimentu. Metodicky prověřuje chování
materiálů, jejich vlastnosti v extrémních situacích a jejich fyzikální proměny, často na bázi destrukce. V objektech využívá žáruvzdorných materiálů v kombinaci se sklem. Sklo zde přestává být reprodukčním materiálem
a v průběhu experimentu se stává médiem, aktivně dotvářejícím autorčiny
výtvarné záměry.
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tavené sklo, 34 × 52 × 18 cm
sign. Bakičová 2017

42 000 Kč ~ 1 555 €
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91
PETER DEMEK (*1980)
Z CYKLU NAPÍNÁKY II, 2018
lakovaná ocel, elastické textílie, výška 3 m

30 000 Kč ~ 1 110 €
VYSTAVENO
Peter Demek a Michal Škoda, Malá výstava, Etcetera Gallery, Brno 2020

92
PETER DEMEK (*1980)
Z CYKLU ARCHITEKTONY, 2020
ohýbaný, lakovaný hliník, 54 × 34 cm

22 000 Kč ~ 815 €
VYSTAVENO
Peter Demek a Michal Škoda, Malá výstava, Etcetera Gallery, Brno 2020
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93
BŘETISLAV MALÝ (*1985)
LIGHT MUST BE GOLD, 2020
olej, plátno, 166 × 166 cm
sign. na rubu Břetislav Malý Light must be gold 2020

75 000 Kč ~ 2 780 €
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94
JIŘÍ STANĚK (*1990)
ANGLE, 2020
Jiří Staněk navazuje na odkazy představitelů neokonstruktivně orientované generace, kam vedle Dalibora Chatrného patří například František
Kyncl nebo Jiří Hilmar. Potřeba uchovávání tvůrčí a myšlenkové kontinuity
přivedla Jiřího Staňka k citlivým průzkumům prostorových a prostorotvorných vlastností snad nejzákladnějšího výtvarného materiálu – papíru.
Papírový list, který předpřipravuje malbou nebo přejímá s již hotovou reprodukcí, transformuje drobnými systematickými sklady do nízkých struktur,
jež ponechává ve formě reliéfu, nebo rozvíjí do trojrozměrných papírových
objektů. Staňkův metodologicky pevný přístup, tvůrčí senzibilita a ukotvení v tradici modernisticky orientované linie tak slibuje přínosnou tvůrčí
cestu, jejíž výsledky jsou již dnes reflektovány výtvarnými oceněními (např.
finalista Ceny StartPoint udělované Národní galerií Praha).
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skládaný ruční papír, rám, sklo, výška 30,5 cm
sign. Staněk 2020

15 000 Kč ~ 555 €
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95
JIŘÍ STANĚK (*1990)
SPÁD, 2020
skládaný papír, tiskařské barvy, rám, sklo
rozměr boxu 162 × 67 cm

65 000 Kč ~ 2 410 €
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96
MICHAELA VRBKOVÁ (*1987)
OBRAZ, 2013

97
MICHAELA VRBKOVÁ (*1987)
SLOVO, 2013

propiska, papír, rám, sklo, 85 × 60 cm
sign. Michaela Vrbková 2013, přiložen certifikát autenticity

propiska, papír, rám, sklo, 85 × 60 cm
sign. Michaela Vrbková 2013, přiložen certifikát autenticity

9 000 Kč ~ 335 €

9 000 Kč ~ 335 €

98
KAREL MALICH (1924–2019)
BEZ NÁZVU, 2007
pastel, papír, rám, sklo, 32 × 23 cm
sign. na rubu K. Malich 2007. VII.

37 000 Kč ~ 1 370 €
PROVENIENCE
Dílo získáno z ateliéru autora.
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EDUARD ANTAL (1929–2011)
KOMPOZÍCIA, 1970
slepotisk 151/190, rám, sklo, 15,5 × 15,5 cm
sign. E. Antal 1970

3 000 Kč ~ 110 €

100
ZDENĚK SÝKORA (1920–2011)
HNĚDOBÍLÁ STRUKTURA, 1973
101
EVŽEN ŠIMERA (*1980)
HORIZONTAL AND VERTICAL, 2012

serigrafie 44/250, papír, pasparta, rám, sklo, 51 × 51 cm
sign. Sýkora

46 000 Kč ~ 1 705 €

akryl, plátno, 110 × 80 cm
sign. na rubu ŠIMERA 2012, přiložen certifikát autenticity

LITERATURA
Lenka Sýkorová, Pavel Vančát, Zdeněk Sýkora. Grafika.
Praha: Gallery 2008.
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40 000 Kč ~ 1 480 €
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103
VÁCLAV KOČÍ (*1981)
BEZ NÁZVU, 2005
akryl, plátno, 40 × 30 cm
sign. na rubu Václav Kočí, VK 0105

18 000 Kč ~ 670 €
104
VÁCLAV KOČÍ (*1981)
BEZ NÁZVU, 2005
akryl, plátno, 32 × 46 cm
sign. Kočí, VK 0505, EN CUENCA 28. 4. – 3. 5. 05

18 000 Kč ~ 670 €

102
STANISLAV KOLÍBAL (*1925)
BEZ NÁZVU, 2020
akvarel, ruční papír, rám, sklo, 54 × 38 cm
sign. Kolíbal 2020

30 000 Kč ~ 1 110 €
PROVENIENCE
Dílo pochází ze sbírky Nadace pro současné umění.
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105
FRANTIŠEK KYNCL (1934–2011)
BEZ NÁZVU, 1998
pastel, papír, 33 × 23 cm
sign. F. Kyncl 98

8 000 Kč ~ 295 €
PROVENIENCE
Dílo pochází ze sbírky Nadace pro současné umění.

106
FRANTIŠEK KYNCL (1934–2011)
BEZ NÁZVU, 1998
tužka, pastel, papír, 33 × 23 cm
sign. F. Kyncl 98

8 000 Kč ~ 295 €
PROVENIENCE
Dílo pochází ze sbírky Nadace pro současné umění.
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FRANTIŠEK KYNCL (1934–2011)
BEZ NÁZVU, 1998
tužka, pastel, papír, 33 × 23 cm
sign. F. Kyncl 98

8 000 Kč ~ 295 €
PROVENIENCE
Dílo pochází ze sbírky Nadace pro současné umění.
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BŘETISLAV MALÝ (*1985)
BEZ NÁZVU, 2017
olej, plátno, plexibox, průměr 58 cm
sign. na rubu Břetislav Malý v roce 2017

24 000 Kč ~ 890 €
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109
FRANTIŠEK KYNCL (1934–2011)
BEZ NÁZVU – 3 KS, 1997
pastel, papír, každý 30,5 × 21 cm
sign. každý F. Kyncl 26.–27. 1. 97

28 000 Kč ~ 1 040 €
PROVENIENCE
Dílo pochází ze sbírky Nadace pro současné umění.
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FRANTIŠEK KYNCL (1934–2011)
BEZ NÁZVU, 1970
tužka, papír, rám, sklo, 61 × 43 cm
sign. F. Kyncl 70

29 000 Kč ~ 1 080 €
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FRANTIŠEK KYNCL (1934–2011)
BEZ NÁZVU – 3 KS, 1997
tužka, pastel, papír, každý 29,5 × 21 cm
sign. každý F. Kyncl 1997

28 000 Kč ~ 1 040 €
PROVENIENCE
Dílo pochází ze sbírky Nadace pro současné umění.

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

112
FRANTIŠEK KYNCL (1934–2011)
BEZ NÁZVU – 3 KS, 1997
koláž, akryl, novinový list, papír, fixováno na kartonu
29 × 21 cm; 28,5 × 20 cm; 30 × 20 cm
sign. každý F. Kyncl 98

24 000 Kč ~ 890 €

• František Kyncl

PROVENIENCE
Dílo pochází ze sbírky Nadace pro současné umění.

136

137

113
FRANTIŠEK KYNCL (1934–2011)
ČERVENÁ MONOSTRUKTURA E, 1992

114
FRANTIŠEK KYNCL (1934–2011)
ČERNÁ MONOSTRUKTURA E, 1992

akryl, ruční papír, rám, sklo, 105 × 77 cm
sign. na rubu F. K. 92 9, 1-36

akryl, ruční papír, rám, sklo, 105 × 77 cm
sign. na rubu F. K. 92 30, 1-36

65 000 Kč ~ 2 410 €

65 000 Kč ~ 2 410 €
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115
MICHAL ŠKODA (*1962)
BEZ NÁZVU, 1996
kov, polychromovaná kamenina, rozměr ve složeném stavu 52 × 50 × 36 cm
sign. raženou značkou MŠ

95 000 Kč ~ 3 520 €
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116
BŘETISLAV MALÝ (*1985)
ZE SÉRIE BAREVNÉ SKLADBY, 2013
olej, plátno, 30 × 23 cm
sign. na rubu Břetislav Malý v roce 2013, přiložen certifikát autenticity

8 000 Kč ~ 295 €
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117
BŘETISLAV MALÝ (*1985)
ZE SÉRIE BAREVNÉ SKLADBY, 2013

118
MICHAL ŠKODA (*1962)
BEZ NÁZVU XII, 2004

olej, plátno, 30 × 23 cm
sign. na rubu Břetislav Malý v roce 2013, přiložen certifikát autenticity

akryl, mdf deska, 48,9 × 59,2 × 5,5 cm
sign. ŚKODA 2004

8 000 Kč ~ 295 €

48 000 Kč ~ 1 780 €
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119
JAN MAARTEN VOSKUIL (*1964)
CLOSING THE GAP TWICE, 2010

120
JAN MAARTEN VOSKUIL (*1964)
CLOSING THE GAP 3 TIMES, 2010

akryl, plátno, 76 × 76 × 9 cm
sign. na rubu Closing the Gap Twice 2010 JM Voskuil, přiložen certifikát autenticity

arkyl, plátno, 57 × 57 × 9 cm
sign. na rubu CLOSING THE GAP 3 TIMES 2010 JM VOSKUIL, přiložen certifikát autenticity

100 000 Kč ~ 3 705 €

90 000 Kč ~ 3 335 €
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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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