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akryl, plátno, 65 × 70 cm
sign. P. Rudolf, obloučky, 13.5.3.

70 000 Kč ~ 2 690 €

1
PAVEL RUDOLF (*1943)
RASTR–OBLOUČKY, 2003

Malíř a grafik Pavel Rudolf se narodil 21. června 1943 v Brně. V letech 
1959–1963 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Brně (Škola 
uměleckých řemesel) a v letech 1963–1967 na Pedagogické fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně (obory výtvarná výchova a matematika). 
Tvorba Pavla Rudolfa propojuje konceptuální východisko s možnostmi 
konstruktivního a geometrického tvarosloví. Divák tak může Rudolfovu 
tvorbu vnímat čistě smyslovým prožitkem, nebo svým intelektem odkrý-
vat pravidla vzniku jednotlivých kompozic. Na počátku Rudolfovy tvorby 
stál zájem o písmo a text, jehož východiska umělec rozvíjel i v letech 
sedmdesátých, kdy vytvářel parafráze různých znaků a forem. Po roce 
1978 stále více směřoval ke konceptuálnímu vyjádření, a to především 
formou kreslených zásahů do nalezených tištěných materiálů, jako byly 
notové partitury, básnické texty či fotografie. Od sklonku sedmdesátých 
let se v papírových listech zaměřoval na proměnu výchozího geometric-
kého tvaru posouváním bodů, jimiž je výchozí útvar vymezen. 

Významným mezníkem ve vývoji Rudolfovy tvorby byl rok 1998. Tehdy 
umělec zaměnil doposud převažující kresbu tužkou a tuší za akryl, papí-
rový list za malířské plátno a monochromii černé a šedé barvy rozšířil 
o barevné tóny. Právě stanovením barevnosti ve vazbě na konkrétní lineární 
systém umělec nabídl divákovi vodítko k porozumění vnitřnímu systému 
obrazu a k rozkrytí jednotlivých fází jeho vzniku. V těchto obrazech Pavel 
Rudolf zkoumal zejména téma lineární geometrické struktury vytvořené 
zmnožováním ručně rýsovaných kružnic či půlkružnic. Ty v ploše plátna 
posunoval a vrstvil podle předem zvoleného pravidla, takže dociloval rov-
noměrné struktury překrývající celou plochu obrazu, nebo ji koncentroval 
do lokálního pole. K progresivním příkladům této oblasti Rudolfovy tvorby 
patří obraz Obloučky–rastry z roku 2003, v němž umělec oba přístupy 
vzájemně propojil. Modročernou strukturu obrazu vybudoval na horizon-
tálně vertikálním rastru, v jehož centru se v důsledku zhuštění barevných 
segmentů vynořuje čtvercová forma. Tím vznikl podnětný vizuální dialog 
mezi pevnou pravoúhlou mřížkou ve „vnitřním“ plánu obrazu a proměnli-
vými optickými ději, jako jsou těkání, proudění nebo shlukování, které se 
odehrávají v jeho „vnějším“ plánu.   

4 5



2
PAVEL RUDOLF (*1943)
DĚLENÍ PLOCH, 2000

akryl, plátno, 70 × 34 cm
sign. P. Rudolf, Dělení ploch, 6. 6. 2000, Klenová 13, autorské razítko

48 000 Kč ~ 1 845 €

Obraz Dělení ploch z roku 2000 svým konceptem navazuje na Rudolfův 
výtvarný zájem rozvíjený od konce sedmdesátých let, kdy se umě-
lec začal soustředit na možnosti posunu hraničních bodů určité formy 
o stejnou vzdálenost po předem vytyčených drahách. Tím vznikaly jakési 
konstrukční metamorfózy utvářené mezi dvěma výchozími geometric-
kými útvary o stejném počtu vrcholů, čímž se v Rudolfově tvorbě vyme-
zily tematické okruhy, jako jsou transformace, determinace, prostorová 
progrese či promítání. V obrazu Dělení ploch však umělec rozvinul tento 
přístup ještě dál a zaměřil se na možnosti dělení jednotlivých ploch a polí 
systémem, v jehož rámci určitý zvolený bod funguje jako ohnisko pro 
střetnutí spojnic vyrůstajících z vrcholů daného pole. Výsledná kon-
strukce je koncentrátem daného vztahového systému, v němž každá 
součást má své opodstatnění a logiku.      

Pavel Rudolf svým dílem rozvinul originální polohu konceptuálního kon-
struktivismu. Od roku 1998, kdy namísto papírové plochy začal využí-
vat plátno a akryl, posunul svoji tvorbu směrem ke klasickému obrazu, 
v němž citlivý divák nalézá i silné estetické poselství, aniž by tím byla 
jakkoliv oslabena nosnost výchozího konceptu.
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vinylová barva, překližka, 45 × 24 × 14 cm
značeno 17/82

45 000 Kč ~ 1 730 €

3
MILOŠ CVACH (*1945)
17/82, 1982

Miloš Cvach je všestranným a v České republice méně známým umělcem 
pohybujícím se zejména na poli konceptuálního geometrického objektu, 
ale i malby, grafiky, fotografie nebo autorské knihy. Od roku 1973 žije 
a pracuje v Paříži. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně 
a v šedesátých letech pražskou Akademii výtvarných umění v ateliéru 
Jiřího Johna. Jako pedagog působil na Sorbonně, v Centru Georgese 
Pompidoua nebo v bretaňské Škole umění v městečku Quimper. Dodnes 
vyučuje na Škole krásných umění ve Valenciennes. Na konci osmdesá-
tých let též absolvoval stáž v USA. Pravidelně vystavuje u nás i v zahra-
ničí, často se svou ženou Sophií Curtil, která se stejně jako on věnuje 
minimalistickým kompozicím. Jeho zatím poslední velká česká výstava 
s názvem Není to socha! proběhla v GAVU Cheb, kde byla představena 
celá šíře jeho výtvarného projevu.

Na počátku své tvorby se Cvach věnoval stylizované figuře. Jeho první 
nástěnné abstraktní objekty z překližky začaly vznikat až ve Francii, a to 
v roce 1978, přičemž začal pracovat v sériích. Svá díla od té doby pravi-
delně označuje pouze počátečním písmenem a pořadovým číslem. Kromě 
samotné formy hraje důležitou roli v jeho objektech také barva a různé 
druhy povrchu (například střídání lesklých a hrubých ploch). Kruciální je 
pro něj také inspirace přírodou, kterou ovšem mimeticky nenapodobuje. 
Hlavním principem v jeho tvorbě je spíše práce s přírodními principy har-
monie či rovnováhy a krajinná kompozice. Cvachovy práce se záhy po 
roce 1980 odpoutaly od stěny a tím se staly spíše sochařskými objekty, 
které autor instaluje do svébytných kompozic. Východiska tvorby Miloše 
Cvacha jsou spíše intelektuální a procesuální. Nejedná se o spontánní 
impulzivní tvorbu. 

Drobnější objekt 17/82, jenž vznikl na počátku osmdesátých let, patří 
do skupiny raných nástěnných objektů, které určily směr celé jeho další 
tvorbě. Zajímavostí je, že se dlouhá léta nacházel ve sbírce významného 
brněnského umělce a sběratele Dalibora Chatrného, s nímž autor sdílí 
podobný umělecký názor. Cvach zde použil svoji typickou světle zelenou 
barvu a základní geometrický tvar půlkulaté válcové výseče. Problematika 
kruhu nebo válce a jejich výsečí se prolíná celým jeho dílem. Autor tak 
ohledává možnosti vyznění základního geometrického tvaru ve spojení 
s výraznou barevností. 

• Martin Vaněk

PROVENIENCE
Sbírka Dalibora Chatrného.

LITERATURA
Jiří Zahrádka, Dana Chatrná: Tak, teď, tu – 
Komplementární svět Dalibora Chatrného,  
Barrister & Principal ve spolupráci s Danou 
Chatrnou, Brno 2015, s. 41.
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akryl, sololit, rám, sklo, 50 × 50 cm
sign. na rubu T. RAJLICH 74

230 000 Kč ~ 8 845 €

4
TOMAS RAJLICH (*1940)
BEZ NÁZVU, 1974

V roce 1967 světově uznávaný malíř, sochař, grafik a pedagog Tomas 
Rajlich (*1940) společně s Jiřím Hilmarem, Radkem Kratinou a teore-
tikem Arsénem Pohribným spoluzaložil Klub konkrétistů. Krátce poté 
však v důsledku nepříznivé politické a společenské situace opustil 
Československo. Usadil se v Nizozemsku a velmi brzy se etabloval na 
mezinárodní scéně. Již v roce 1975 vystavoval na důležité přehlídce 
Fundamental Painting, kterou pořádalo Stedelijk Museum v Amsterdamu, 
a byl jmenován profesorem na amsterodamské Vrije Academie. 
V Nizozemsku získal cenu Ouborg a vystavoval v prestižních evropských 
institucích jako Centre Georges Pompidou v Paříži či Gemeentemuseum 
v Haagu. Jeho práce jsou součástí významných veřejných i soukromých 
sbírek. 

Nabízený obraz z roku 1974 navazuje na Rajlichova nejranější díla, jejichž 
tématem bylo pravidelné dělení obrazové plochy. Tento princip umělec 
během první poloviny sedmdesátých let podnětně rozvinul do vizuálního 
dialogu, který probíhá mezi pravoúhlým rastrem a gestickou malířskou 
plochou. Převažující monochromie, v tomto případě zcela radikální bílá 
ne-barva, dodává obrazu schopnost koncentrovat divákovu pozornost 
a umocňuje vnitřní napětí mezi pevným tvarem a amorfní formou, mezi 
přísným jazykem geometrie a svobodným gestem, mezi řádem a jeho 
rozvolněním. Obraz vznikl krátce před Rajlichovou účastí na zmíněné 
výstavě Fundamental Painting a patří k nejradikálnějším příkladům uměl-
covy tvorby první poloviny sedmdesátých let.
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2× akryl, plátno, každý 80 × 80 cm
každý sign. Miloš Urbásek, přiloženy fotografie 
díla s popisem a potvrzením Andrey Urbáskové 
o pravosti 

650 000 Kč ~ 25 000 €

5
MILOŠ URBÁSEK (1932–1988)
ČERVENÁ–MODRÁ, DIPTYCH, 1978

Miloš Urbásek se převážně pohyboval na poli geometrické abstrakce. Ačkoliv 
se narodil na území České republiky a svou tvorbou je spřízněn s mnohými 
českými umělci, jako byli Zdeněk Sýkora nebo Eduard Ovčáček, není zde 
doposud tolik známý jako na Slovensku, kde ostatně strávil převážnou část 
svého života. Původně letecký navigátor se roku 1958 rozhodl nastoupit na 
Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě (ateliér Petera Matejky a Vincenta 
Hložníka), kterou absolvoval v polovině šedesátých let. Rok po nástupu na školu 
namaloval svá první abstraktní díla, kterým se věnoval po celý zbytek života. 
Strukturální abstrakce byla politicky nepohodlná, a tak společně s Ovčáčkem 
zorganizoval bratislavskou verzi neoficiálních výstav informelních tendencí 
s názvem Konfrontace. Šedesátá léta pro něj znamenala přechod od struktu-
rální ke geometrické abstrakci, který proběhl prostřednictvím postupné inte-
grace a následné stylizace písma. Tyto tendence vyústily na konci šedesátých 
let v obrazy zabývající se problematikou kruhu, kružnic a jejich výsečí. Stejnou 
měrou se v téže době věnoval i kresbě a grafice, kde se více uplatňoval experi-
ment. Urbásek se stal velice úspěšným umělcem, o čemž svědčí i mnohá oce-
nění (1967 – Folkwang-Presse Essen, 1969 – Achat Bienále, Lublaň); jeho práce 
totiž souzněly s aktuálními otázkami abstraktní tvorby tak, jak je reprezento-
vala například skupina Zero nebo Nová citlivost. V roce 1969 dokonce obdržel 
stipendium Fordovy nadace v USA, avšak kvůli úřednímu zákazu tam nemohl 
vycestovat. V sedmdesátých letech pokračoval v důsledné a konzistentní práci 
na poli geometrické abstrakce, přičemž kolem roku 1975 se do jeho tvorby 
dostává výraznější barevnost a tvary plně oproštěné od svých původních zdrojů 
v písmu. Ve stejný čas však vznikaly i monochromy. Jeho oblíbeným obrazo-
vým formátem byl čtverec, který pro něj představoval ideální pole pro řešení 
kruhových kompozic. Stejně jako jeho pražští kolegové, i Urbásek realizoval 
několik děl pro veřejný prostor, v nichž plně a ve velkém měřítku uplatnil své 
studium kompozičních vztahů čtverce a kruhu (Dekorativní stěna, Senica nad 
Myjavou). Sedmdesátá léta jsou pro Urbáska stejně tak časem experimentů 
s alternativními materiály, jako bylo sklo nebo asfalt (realizace na nádvoří Domu 
umění v Norimberku, 1971). V osmdesátých letech jeho malba nabývá jiného 
charakteru. Stále se věnuje téže problematice, z hladké malby však přechází 
v pastózní povrch, který jemně narušuje jinak přísné linie a tvary a odkazuje tak 
k samotné podstatě malby. V té době však Urbásek žije a tvoří značně izolo-
vaně, a právě tato odtrženost podle některých mohla vést k jeho předčasnému 
konci.

Ačkoliv se v případě Urbáskova díla nešetří superlativy, je setkání s ním stále 
poměrně vzácnou záležitostí, o to více v prostředí uměleckého obchodu. 
Nabízená práce s názvem Červená–modrá z roku 1978 tak představuje unikátní 
možnost setkání s vrcholným projevem tvorby Miloše Urbáska, která v průběhu 
druhé poloviny sedmdesátých let dospěla ke svým nejlepším výsledkům. Dílo je 
výjimečné i tím, že jde o diptych. Autor si zde mohl pohrávat nejen s uzavřeností 
jedné čtvercové kompozice, nýbrž také s vzájemně modifikovaným zrcadlením. 
Diptych je vystavěn na protilehlých silách vytvářejících napětí, jemuž brání ver-
tikální černé linie. Po formální stránce dílo stojí na rozhraní mezi monochromem 
a geometrickou abstrakcí, přičemž užívá střídmější barevnosti, která v červené 
a modré akcentuje základní tvar, nebo alespoň jeho náznak. Podle mého názoru 
není možné ubránit se interpretaci spočívající na sledování pohybu nebeských 
těles po obloze a cykličnosti jejich východu či západu. Z díla Červená–modrá je 
jasně patrné, že Urbáskova práce nebyla pouhým formálním studiem geomet-
rických vztahů. Stojí za ní něco víc, co by bylo zřejmě možné označit za přírodní 
síly a principy. Domnívám se, že právě o jejich postižení a pochopení se snažil 
nejen Urbásek, ale také mnozí další umělci geometrické abstrakce.     

• Martin Vaněk

PROVENIENCE
Z pozůstalosti autora.
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3 kruhy, 14 variabilních dílů, železo, exteriérová 
nebo interiérová plastika
každý ø 70 cm

250 000 Kč ~ 9 615 €

6
JAN AMBRŮZ (*1956)
BEZ NÁZVU, 1993, 3 KS

Jan Ambrůz absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v roce 
1984. Veřejnost na sebe upozornil na Konfrontaci VII ve Svárově v roce 
1987, kde na vodní hladině místního rybníka na návsi vystavil geometric-
kou konstrukci ze suchých rostlinných stvolů a provázků. Zájem o geo-
metrii tak zde vystřídal jeho předchozí zájem o figurální sochařství, které 
formovalo počátky jeho tvorby.

Náklonnost ke konstruktivním řešením, minimalizovaným do základních 
geometrických forem, se od té doby stává základním sochařovým výra-
zem. Od konce osmdesátých let se pak Ambrůzova tvorba rozvíjí ve dvou 
liniích: jedna se zaměřuje na křehké konstrukce a instalace z tabulového 
skla, druhá na práci ze dřevem. V obou liniích přetváří autor inovativním 
způsobem odkaz geometrického umění a minimalismu a v některých 
dílech také landartu, protože umístění díla do krajiny hraje v Ambrůzově 
díle důležitou roli.

V devadesátých letech se v Ambrůzově tvorbě objevil nový materiál: 
železo. Autor vytvořil sérii instalací, v nichž pokládal železné desky růz-
ného tvaru rovnou na podlahu. V některých z nich použil maximálně 
redukované geometrické formy. Jazyk geometrie omezil na základní ele-
menty: kruh, čtverec, obdélník. V těchto pracích se nejvíce přiblížil tradici 
klasického geometrického umění, i když v některých instalacích geomet-
rickou přísnost opět záměrně narušil: okraje železných plátů jsou jakoby 
rozedrané anebo prohnuté.

• z textu Ivony Raimanové
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8
JAN AMBRŮZ (*1956)
BEZ NÁZVU, 1993
4 variabilní díly, železo, exteriérová nebo interiérová plastika
rozměr díla v publikovaném stavu 55 × 55 × 5 cm

85 000 Kč ~ 3 270 €

7
FRANTIŠEK KYNCL (1934-2011)
TROJÚHELNÍKOVÁ KOMPOZICE, NEDATOVÁNO
bambus, lepidlo, 17 × 20,5 cm

19 000 Kč ~ 730 €

PROVENIENCE
Německá sbírka, získáno z pozůstalosti autora.
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9
TOMAS RAJLICH (*1940)
BEZ NÁZVU, 1994
olej, plátno, 90 × 80 cm
sign. na rubu T. Rajlich 94

170 000 Kč ~ 6 540 €

10
TOMAS RAJLICH (*1940)
BEZ NÁZVU, 1994
olej, plátno, 80 × 90 cm
sign. na rubu T. Rajlich 94

170 000 Kč ~ 6 540 €

VYSTAVENO
Plnost redukce, Etcetera Gallery, Brno 2019
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epoxid, grafit, plátno, kovová konstrukce, 62 × 108 × 16 cm
sign na rubu Břetislav Malý v roce 2021

55 000 Kč ~ 2 115 €

11
BŘETISLAV MALÝ (*1985)
INSIDE THE COLOUR, 2021 
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kombinovaná technika, plátno, 20 × 20 × 4 cm
sign. na rubu J. KOVANDA: BEZ NÁZVU, 1992

35 000 Kč ~ 1 345 €

12
JIŘÍ KOVANDA (*1953)
BEZ NÁZVU, 1992

LITERATURA
Edith Jeřábková (ed.): Jiří Kovanda, Fakulta umě-
ní a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem společně s Galerií Klatovy/
Klenová 2010, s. 111.
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akryl, plátno, ø 60 cm
sign. na rubu VENDULA CHALÁNKOVÁ  
ČOKOLÁDOVÝ DORT 2020

38 000 Kč ~ 1 460 €

13
VENDULA CHALÁNKOVÁ (*1981)
ČOKOLÁDOVÝ DORT, 2020

Nikdy jsem neupekla dort.

Tedy pokud nepočítáme puding a všechny typy dortů, které jdou z pudingu 
vyrobit. Puding byl dokonce první jídlo, které jsem sama v dětství uvařila 
mamince k narozeninám. Ovšem nutno poznamenat, že tehdy nevytrvrdl. 
Tento víkend jsem v potravinách držela v ruce krabičku s Krtkovým dor-
tem, ale po přečtení návodu jsem rezignovala.

Můj obraz Čokoládový dort vznikl v loňském roce na výstavu Lahůdky/
Lahôdky, která se uskutečnila v A7 Rooms Gallery v Banské Bystrici. 
Výstavu kurátoroval Radek Wohlmuth a druhým spoluvystavujícím uměl-
cem byl Viliam Slaminka. Obraz je ze série, do které například dále patří: 
Želé dort, Čokoládový dort se šlehačkou, Mascarpone, Punčová mini 
kostka nebo Krupica. Bylo příznačné, že jsem ve stejnou dobu praco-
vala na ilustracích ke knize Mářina kuchařka. Recepty / Kronika našeho 
života. Zapsala Marie Stejskalová, hospodyně v rodině Leoše Janáčka. 
Byla to první kuchařka, kterou jsem ilustrovala. A mimo jiné moje téma pro 
diplomovou práci, kterou jsem sepsala v roce 2006, bylo Jídlo v umění.

Při práci na sérii Lahůdky/Lahôdky jsem postupovala tak, že jsem 
v domácích potřebách zakoupila profesionální náčiní na zdobení dortů, 
stěrku, malé sítko a další cukrářské vybavení, zhlédla jsem nepočítaně 
tutoriálů ohledně zdobení dortů a ve výtvarných potřebách jsem na druhý 
pokus zakoupila práškový pigment, který nejvíce připomínal kakao. První, 
který se ukázal být moc tmavý, jsem použila na Tiramisu.

Dále už jsem pracovala tradičními cukrářskými a malířskými technikami, 
tedy sypala jsem přes sítko pigment, tlačila jsem bílou hmotu ze zdobítka 
na dorty, stěrkou jsem natírala velkou hnědou vrstvu a pro obraz Krupica 
jsem se snažila hmotu nalít na plátno vždy na jeden zátah. Některé vrstvy 
jsem lila a nechávala postupně za vytrvalého kroužení vytvrdnout – to 
byl případ Želé dortu. Čokoládový dort jsem v myšlenkách na dripping 
Jacksona Pollocka prostě cákala tmavě hnědou barvu velkou lžící. 
Dripping je uvolňující, myslím, že vnesl do mé tvorby princip náhody. Totéž 
trochu platí i o obraze Punčová mini kostka, kde jsem ovšem čokoládové 
zdobení několikrát předělávala.

Pečení má u nás v rodině velkou tradici. Moje teta Hudcová dokonce pekla 
koláčky profesionálně. Jednou jsem u ní byla na učení, ale je pravda, že 
jsem to už pak sama nikdy nezkoušela.

• Vendula Chalánková, březen 2021
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kombinovaná technika, překližka, 110 × 180 cm
sign. na rubu „Sekyra goup“ Lysáček 2008

130 000 Kč ~ 5 000 €

14
PETR LYSÁČEK (*1961)
SEKYRA GROUP, 2008

Jakákoliv symbolika, i když ve své podstatě vážná, se v mojí tvorbě 
potkává (prostřednictvím chtěné diverze s ironií, sémantickým humo-
rem, sociologickým kontextem) na rozhraní, které určuje směr porozu-
mění díla. Oba směry (možná, že směrů je víc) jsou pro mne podstatné 
a vytváří jeden celek. Výběr jen jednoho směru je pro mne cestou vedoucí 
ke konfrontování jednoho vůči druhému, sebestřednosti, vymezování se 
vůči okolí, lpění na vlastní nenahraditelnosti – něco rád mám a něco ne. 
Účelové balancování mezi pozitivním a negativním. Buddhismus toto vše 
relativizuje a nabízí řešení – sekyru v ruce Buddhy. Ovšem ne jako zbraň 
proti někomu, ale na odseknutí negativního ve vlastní mysli. Sekyra je 
symbolem vlastního (duchovního) ochránce.

Přiznávám tímto obrazem praktikovanou metodu citování nalezeného, 
konkrétně ilustrace z knihy Tvarosloví buddhismu, kde na jedné straně 
jich na obrázku bylo hned několik (množství není podstatné). Taková sku-
pina. Vzápětí mi naběhla i druhá vrstva otevřeného čtení a tím i pointy díla 
touto slovní „hrou“. Vřazení jména silné developerské a finanční skupiny 
mi tak utvrzuje buddhismem předloženou teorii o praktikování vstřícnosti 
a pozitivního osobního náhledu na soužití všech, tedy ne jen jakéhosi 
sebevědomého umělce na cestě. Ohmm…… 

• Petr Lysáček, březen 2021

VYSTAVENO
Prdhobrdha, G99, Dům umění města Brna, Brno 
2008
lysacek@post.cz, Galerie výtvarného umění 
v Ostravě, Ostrava 2009
lysacek@post.cz, MKZ – Galerie Šternberk, 
Šternberk 2009
MOYA, Dvorak Sec Gallery, Colloredo-Mansfeld-
ský palác, Praha 2011
Nový zlínský salon, Krajská galerie výtvarného 
umění, Zlín 2011
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kombinovaná technika, plátno, 90 × 124 cm
sign. na rubu J. ČERNICKÝ – BRONZINO,  
VENUŠE, KUPID A SATYR 2015

120 000 Kč ~ 4 615 €

15
JIŘÍ ČERNICKÝ (*1966)
VENUŠE, KUPID A SATYR –  
BRONZINO, 2015

Jiří Černický žije a pracuje v Praze. Na uměleckou scénu vstoupil již na 
počátku devadesátých let poté, co absolvoval Akademii výtvarných umění 
v ateliéru Miloše Šejna a Jiřího Davida a dále Vysokou školu umělecko-
průmyslovou v Praze (ateliér Adély Matasové), kde od roku 2010 sám 
působí jako vedoucí Ateliéru malby. V roce 2020 byl jmenován profeso-
rem. Je laureátem Sorosovy ceny (1996) a Ceny Jindřicha Chalupeckého 
(1998). Od svých studií v polovině devadesátých let až dodnes čile vysta-
vuje u nás i ve světě. Jeho dílo je zastoupeno ve veřejných i soukromých 
sbírkách v České republice, USA, Rakousku, Francii či Nizozemsku. 

Černický se hned od počátků výrazně zapsal jako umělec mnoha tváří 
a médií, jenž, stejně jako mnozí či mnohé z jeho generace, ohledával 
nový terén svobodného tvůrčího projevu v euforických „devadesátkách“. 
Hlavní místo v jeho tvorbě má dodnes malba, socha, objekt a perfor-
mance. Věnuje se ale také konceptuálnímu umění, videu, fotografii nebo 
umění ve veřejném prostoru. Jeho práce jsou často politizující a nepo-
strádají svébytný humor založený na kombinaci absurdity, utopie a infil-
traci prvků popkultury. Výrazné místo v jeho práci mají také možnosti 
hi-tech a průmyslových materiálů, které často destruuje a staví z nich 
objekty připomínající slumy (Slumhouse, 2015). Od počátku své tvorby 
také pracuje s multiplikací (První sériově vyráběná schizofrenie, 1998). 
Jedno z tradičních médií – malbu – sám dle vlastních slov pojímá „[…] jako 
velmi otevřené médium, které může mít i záměrně konzervativní podobu“. 
Černický dále na stránkách Ateliéru malby UMPRUM pokračuje: „…pre-
feruji však experimentální přístupy, které se snaží překročit dosavadní 
vnímání malby jako média a které se brání definitivnosti i definicím. […] 
Dávám tedy přednost malbě jako spíše intermediální disciplíně navazující 
na tradici avantgard […].“ Přesto na sebe nejvíce upozornil zejména pro-
jekty, které mají charakter události. Ať to byly Slzy pro Etiopii (1993–1994) 
představující akt putování a předání monstrance se slzami lidí ze sídliště 
Všebořice patriarchovi koptské křesťanské církve v Etiopii, nebo Nikdo 
čitelný v čínském Čchan Čchunu a v New Yorku (2005), který upozor-
ňoval na problematiku globalizace, vizuálního smogu a popření identity 
jednotlivce. Mezi jeho další ikonické práce patří série Jehelníčky (1999–
2006). Jedná se o cyklus ručně ušitých drobných postav, zejména rodin-
ných příslušníků, zachycených při běžných činnostech. Signifikantní jsou 
názvy jako Otec (každodenní voodoo). Za zmínku stojí i video ABS-Peron 
(2006), pohyblivý obraz-readymade, jenž je doplněn mentálními mapami 
lidí, vyskytujícími se v záběru pořízeném v pražském metru. Roku 2016 
proběhla zatím poslední Černického velká výstava v Galerii Rudolfinum 
s názvem Divoký sny, v níž prezentoval specifický projekt čítající kolem 
stovky kreseb, objektů a jiných médií, v němž tematizoval „setkání vyso-
kého a nízkého, očekávaného a překvapivého“ a vytvořil alternativní verzi 
muzea. 

• Martin Vaněk
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odrazky z Forexu, textil, 225 × 150 cm

240 000 Kč ~ 9 230 €

16
JIŘÍ ČERNICKÝ (*1966)
OPONA, KOLEM ROKU 2013

Práce Opona stojí na pomezí mezi závěsným obrazem a sochou-objek-
tem. Jedná se o pečlivě promyšlenou polysémantickou abstraktní kom-
pozici s krakeláží, která vznikala složitým technologickým procesem. 
Právě tento povrch plný hlubokých brázd má odkazovat na dno vyschlé 
řeky. Jako další inspirační zdroje však umělec uvádí toreadorskou muletu, 
Supermanův plášť nebo klasickou divadelní oponu, podle níž je práce 
pojmenovaná. Tak jako není jednoznačná symbolika, není jednoznačný 
ani způsob možné instalace objektu. Opona se dokáže tvarově přizpů-
sobit a tím i měnit své vlastní vyznění. Povrch jednotlivých forexových 
desek je opatřen tzv. optickou pěnou, která v konečném důsledku vytváří 
složitou optickou hru a budí dojem větší hloubky. Opona, která je nyní 
nabízena v aukci, je menší variantou té, jež byla prezentována v Rudolfinu 
v roce 2016. V díle Jiřího Černického zaujímá specifické postavení jako 
ojedinělá předělová práce nemající v jeho portfoliu srovnání. 

• Martin Vaněk

PROVENIENCE
Významná pražská soukromá sbírka.
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akryl, epoxid, plátno, 90 × 200 cm
sign. na rubu JIŘÍ ČERNICKÝ OBĚTNÍ BAVIČI 
2016

120 000 Kč ~ 4 615 €

Obraz Obětní baviči patří do série Re-evolution a svou formální i obsa-
hovou stránkou navazuje na práce vzniklé již na přelomu devadesátých 
a nultých let, kdy se pro Černického stalo jedním z nejaktuálnějších témat 
střet západní kultury s arabským světem a islámským radikalismem. Do 
cyklu Re-evolution jsou proto včleněny práce starší série Bin Ládinova 
lampa, z jejíhož titulu je možné usuzovat na vztah mezi idealizovaným 
obrazem Blízkého východu zprostředkovaným Příběhy tisíce a jedné noci 
a aktuální vyostřenou situací. Černický se v tomto cyklu, jenž přesahuje 
až do nedávných let, zamýšlí nad islámským konceptem ráje a skuteč-
nými projevy tohoto náboženství. Do kompozic, které zdálky připomínají 
harmonickou abstraktní malbu, proto infiltruje drobné postavy v arab-
ských kostýmech připomínající komiksové postavy. Jejich formu si nic-
méně Černický vypůjčil z renesanční a romantické tradice. Tyto idealizo-
vané figury se na první pohled věnují nezávadným činnostem, avšak při 
detailnějším pozorování je možné rozeznat utržené ruce, s nimiž žonglují, 
střelné zbraně, šavle či výbušniny připevněné k pasu sebevražedných 
útočníků. 

• Martin Vaněk

17
JIŘÍ ČERNICKÝ (*1966)
OBĚTNÍ BAVIČI, 2016
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mák, umělá hmota, sprej, plátno, 100 × 100 cm 
sign. na rubu PISI 2013

200 000 Kč ~ 7 690 €

18
PETR PÍSAŘÍK (*1968)
TYGR, 2013

PROVENIENCE
Významná pražská soukromá sbírka.

Při studiu na pražské AVU prošel Petr Písařík ateliéry Milana Knížáka, 
Aleše Veselého i Stanislava Kolíbala. Upozornil na sebe počátkem deva-
desátých 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 normalizač-
ního socialismu. Věnovali se zdánlivě obyčejným věcem bezprostředního 
života a těm zůstal i nadále Písařík věrný. Inspiraci čerpá ze světa mód-
ního průmyslu, popkultury, designu a jejich pomíjivého půvabu; ve svých 
dílech kombinuje prvky nižší a vyšší kultury. Písařík často pracuje s nale-
zenými materiály zcela banálního všednodenního charakteru, neváhá 
použít odpadků či barevných flitrů a korálků. Nabízené plátno Tygr vzniklo 
z odkazu k tradičnímu asijskému umění. Písařík tentokrát sáhl k přírod-
nímu materiálu a malba je doplněna strukturou, kterou autor vytvořil 
z máku. Červené pečetní razítko navíc odkazuje k asijské tradici autor-
ských a provenienčních značek, které běžně dekorují přední část díla. 
Díky svému eklektickému přístupu zůstává Písařík nadčasový. Galerie 
Rudolfinum Písaříkovi před dvěma lety uspořádala velkolepou výstavu 
Space Maker.
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pyrografie, lazury, překližka, 240 × 170 cm
sign. na rubu MITRÍKOVÁ & DEMJANOVIČ 
MMXVIII „DVOJITÝ MESIAC“

150 000 Kč ~ 5 770 €

19
DÁVID DEMJANOVIČ (*1985)
JARMILA MITRÍKOVÁ (*1986)
DVOJITÝ MESIAC, 2018

Slovenská autorská dvojice Jarmila Mitríková (1986) a Dávid Demjanovič 
(1985) pracují tradiční technikou pyrografie, kdy vypalují motivy do pře-
kližky a následně mořidly malují. Touto technikou odkazují k lidovému 
naivnímu umění. Pyrografie byla velmi populární mezi lidmi v dřívějším 
socialistickém Československu. Druhou linkou jejich tvorby je glazovaná 
polychromovaná figurální keramika. Ve svém vlastním stylu kombinují 
motivy křesťanské tradice, folklorismus, pohanské tradice, pověry, mýty 
a místní příběhy odkazující k druhé světové válce a komunistické his-
torii. Jejich práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách, ve sbírkách 
Slovenské národní galerie a dalších sbírkotvorných institucí.

VYSTAVENO
Dvě hlavy, čtyři ruce, 8smička, Humpolec 2018
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21
DÁVID DEMJANOVIČ (*1985)
JARMILA MITRÍKOVÁ (*1986)
KULTOVÁ MASKA, 2020
glazovaná keramika, výška 37 cm

50 000 Kč ~ 1 925 €

20
DÁVID DEMJANOVIČ (*1985)
JARMILA MITRÍKOVÁ (*1986)
OBRÁZKY ZO ŠVAJCIARSKA, 2012
pyrografie, lazury, překližka, 80 × 60 cm
sign. Mitríková & Demjanovič MMXII „OBRÁZKY ZO ŠVAJCARSKA“  
UMĚLECKÁ REZIDENCIA V PROGR BERN 2012

55 000 Kč ~ 2 115 €
VYSTAVENO
Tatranský futurizmus, VUNU Gallery, Košice 2020

VYSTAVENO
Mitríková–Demjanovič, PROGR, Bern, Švýcarsko 2012
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olej, sololit, rám, 170 × 275 cm

300 000 Kč ~ 11 540 €

22
JIŘÍ NAČERADSKÝ (1939–2014)
CVIČITELKY I, 1988

Jiří Načeradský absolvoval Akademii výtvarných umění na přelomu 
padesátých a šedesátých let minulého století v ateliéru Vlastimila Rady. 
Jako pedagog působil od devadesátých let jak na AVU v Praze, tak na 
brněnské FaVU. Od počátků tvorby byla jeho doménou rozměrná figurální 
malba, a to navzdory aktuálním trendům. V šedesátých letech se tak 
vymezoval vůči převládajícímu informelu nebo geometrické abstrakci, až 
od let sedmdesátých jeho tvorba souzněla s tehdy více oblíbenou novou 
figurací. Nepatřil ale k oficiálně uznávaným autorům. Kompozice svých 
děl od počátku přebíral z fotografií publikovaných v tisku, a protože se 
chtěl vyhnout politické tematice, zpracovával reportážní snímky ze spor-
tovního prostředí. To je také důvod, proč jsou jeho figury často v pohybu 
a na plátně se nacházejí četné nápisy. Kromě sportovní tematiky se 
v jeho díle od konce šedesátých let objevovaly ženské postavy, mnohdy 
vulgární, deformované a expresivně podané. Tato poloha pak vyústila do 
série Kudlanek, jež začala vznikat ke konci sedmdesátých let. Žena je 
zde podána jako hmyzí škodlivý tvor. Ve figuraci malíř pokračoval až do 
své smrti, v devadesátých letech pak přidával stále více stylizovaných 
geometrických tvarů. Jeho dílo, zejména s tematikou sportu, patří mezi 
ikonické projevy československé malby druhé poloviny dvacátého století.

Obraz nabízený v aukci vznikl na sklonku osmdesátých let a v monu-
mentálním měřítku představuje transformaci autorova zaujetí ženskou 
postavou vycházející ze zmíněného cyklu Kudlanek. Ženy na obraze jsou 
výrazně deformované, ohnuté, ba přímo lámané do nezvyklých poloh. Ani 
jedné z postav není vidět do tváře, což má za následek odcizení a chá-
pání figur jako něčeho veskrze abstraktního. Odkaz k hmyzu podporuje 
přílišný počet končetin, jenž neodpovídá realitě. Dílo tvoří součást roz-
sáhlé série velkoformátových olejů na sololitu identických rozměrů, která 
vznikala od roku 1987 až do roku 1992. Jak je patrné i na tomto plátně, 
Načeradský zde po formální stránce začal řešit vztah výrazně stylizované 
figury a geometrických těles. 

• Martin Vaněk

VYSTAVENO
Erót a mystérium mainad, Galerie výtvarného 
umění v Mostě 2016
Jiří Načeradský, 170 × 275 cm, Galerie Nová síň, 
Praha 2016

LITERATURA
Kol. autorů: Erót a mystérium mainad, Galerie  
výtvarného umění v Mostě 2016, obrazová 
příloha.
Petr Mach: Jiří Načeradský: 170 × 275, Prague 
Auctions, Praha 2016, s. 28.
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kombinovaná technika, papír fixovaný na plátně 
71 × 276 cm
sign. MAINER 92

270 000 Kč ~ 10 384 €

23
MARTIN MAINER (*1959)
HÁDALA SE DUŠE S TĚLEM, 1992

VYSTAVENO
Martin Mainer, Oblastní galerie Cheb, Cheb 1993
Martin Mainer, Galerie MXM, Praha 1994

INFO
Obraz bude vystaven pouze na pražské  
předaukční výstavě.
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asambláž, černobílá fotografie, hlína, peří, tužka, 
akvarel, papír, rám, sklo, 100 × 70 cm
sign. Margita Titlová 1983

90 000 Kč ~ 3 460 €

24
MARGITA TITLOVÁ YLOVSKY (*1957)
KUŘÍ NOHA, Z CYKLU  
PROSTORY ZEVNITŘ, 1983
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kombinovaná technika, plátno, 160 × 146 cm
sign. na rubu JIŘÍ DAVID MĚSÍC 1993

350 000 Kč ~ 13 460 €

25
JIŘÍ DAVID (*1956)
MĚSÍC, 1993

Jiří David patří beze sporu mezi nejvýraznější a zároveň nejkontroverznější 
postavy českého umění konce osmdesátých a následných let, dobře známé 
i za hranicemi naší země. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v ate-
liéru Arnošta Paderlíka a Jiřího Ptáčka st. Hned po studiích spoluzaložil jednu 
z nejzásadnějších československých uměleckých skupin s názvem Tvrdohlaví. 
Od poloviny devadesátých let byl vedoucím Ateliéru vizuální komunikace na 
AVU (1995–2002) a Ateliéru intermédií a konceptu na UMPRUM (2004–2020). 
Svou tvorbou a pedagogickou činností ovlivnil celou řadu současných umělců 
a umělkyň. Kromě toho se aktuálně jedná o jednoho z nejvíce mediálně vidi-
telných umělců, a to i díky sloupkům, které publikuje v rozličných časopisech 
a v nichž se věnuje aktuálním uměleckým i institucionálním problémům. David 
je svým naturelem bytostný performer, provokatér a politický člověk. Ke svému 
uměleckému vyjádření užívá velice pestrý výtvarný jazyk. Proto nelze stopro-
centně určit, co je jeho dominantní polohou. Zcela jednoznačně jej však vysti-
huje fluidní a svobodný princip užívání forem a médií. Davidova tvorba je doma 
zkrátka ve všech oblastech – v malbě, kresbě, fotografii, performanci, videu, 
objektu, v klasické soše a v jiných hybridních polohách. Úplně se též vymyká 
představě lineárního vývoje umělecké tvorby, nemá jednoznačně ohraničená 
období charakteristická užitím jedné či druhé techniky. Všechny uvedené cha-
rakteristiky se zřejmě nejlépe dají shrnout pod pojmem postmoderna, avšak 
ani ten není v tomto případě zcela přesný. Mezi nejviditelnější projevy jeho 
tvorby patří četné veřejné realizace povětšinou efemérního charakteru, jako 
například Trnová koruna na střeše Rudolfina (2001), která stejně jako jeho poz-
dější realizace přesně vystihovala situaci umění a kultury obecně v posttota-
litní společnosti. O rok později následovala realizace, jejímž objednavatelem 
byl odcházející prezident Václav Havel: neonové Srdce na Hradě, které v roce 
prezidentova odchodu zářilo z věže baziliky sv. Jiří a vysloužilo si protichůdné 
reakce veřejnosti, pohybující se na široké škále, jejímiž vrcholy byla nenávist 
a na druhé straně adorace. Jedním z posledních podobných projektů se stala 
Klíčová socha odkazující na sametovou revoluci a komentující polistopadový 
vývoj české společnosti (2010). Jiří David se v uvedených dílech veřejně projevil 
jako umělec kritický a komentující stav současné společnosti. Pomocí jedno-
značného, čitelného a monumentálního symbolického gesta dokázal ve všech 
případech sdělit nejednoznačný a složitý obsah. Potvrzením této teze byl i jeho 
projekt pro Benátské bienále s názvem Apotheosis (2015), jenž spočíval v pro-
storové instalaci rozměrné grisaille malby kopírující jednu z nejdůležitějších scén 
Muchovy Slovanské epopeje. Malbu v těsné blízkosti odráželo nainstalované 
zrcadlo, takže ji nebylo možné vidět v úplnosti a diváctvo bylo nuceno k neustá-
lému pohybu a změnám úhlu pohledu, aby si mohlo celou instalaci i s hlavním 
výjevem prohlédnout. Jiří David zde opět zcela po svém rozehrál nekonečnou 
sérii asociací, významů a emocí, které se k Muchově ikonickému cyklu váží. 

Jiří David stejným způsobem pracuje i v klasické malbě. Obraz Měsíc z roku 
1993 patří do série rozměrnějších pláten z první poloviny devadesátých let 
(Brutální abstrakce, 1993, Půdorysy, 1993, Stupidní abstrakce, 1993). V době, 
kdy obraz vznikl, umělec poměrně často střídal způsoby nanášení barvy na 
plátno, ohledával možnosti malířské techniky a námětu, přičemž nikdy nechtěl 
sklouznout do pustého dekorativismu a povrchnosti. Vznikaly tak četné obrazy 
s expresivním rukopisem, který maskoval, nebo spíše rozmazával konkrétní 
námět, jenž je zřetelný pouze díky názvu díla. Plátno tak nese v těchto přípa-
dech abstraktní vyjádření, které se stává projekční plochou nejen umělce, ale 
také pozorujícího člověka.  

• Martin Vaněk  

LITERATURA
Kol. autorů: Jiří David – Předběžná retrospektiva, 
Moravská galerie v Brně, Brno 2009, s. 135. 
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kombinovaná technika, plátno, 200 × 200 cm
sign. na rubu JIŘÍ DAVID, TVÉ VLASY JSOU 
ZAHRADAMI, 2018

400 000 Kč ~ 15 385 €

26
JIŘÍ DAVID (*1956)
TVÉ VLASY JSOU  
ZAHRADAMI, 2018

VYSTAVENO
Dva muži viděli lišku, Galerie Pitevna, Brno 2020
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pigment, písek, karton, rám, sklo, 53 × 75 cm
sign. Margita Titlová Ylovsky Chymická zahrada 93

65 000 Kč ~ 2 500 €

27
MARGITA TITLOVÁ YLOVSKY (*1957)
Z CYKLU CHYMICKÁ ZAHRADA, 1993
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kombinovaná technika, plátno, rám, sklo, 
74 × 52 cm
sign. LÁSKY PANENEK, PRAHA, TITLOVÁ  
MARGITA YLOVSKY 93

80 000 Kč ~ 3 075 €

28
MARGITA TITLOVÁ YLOVSKY (*1957) 
LÁSKY PANENEK, 1993

Tvorba Margity Titlové Ylovsky se na začátku devadesátých let promě-
ňuje, autorka vytváří rozsáhlé tematické cykly, mající různorodé podoby 
ztvárnění. Vznikají instalace, sochy, objekty, často doplněné malbou 
a kresbou, která pro ní byla v osmedesátých letech hlavním vyjadřovacím 
způsobem. Mezi nejzásadnější cykly z devadesátých let patří Chymická 
zahrada, Rokoko nyní a Lásky panenek. 

Nabízené plátno patří mezi komornější z cyklu a poprvé bylo vystaveno 
v Galerii Behémót v roce 1993 na stejnojmenné výstavě.

VYSTAVENO
Margita Titlová Ylovsky, Lásky panenek,  
Galerie Behémót, Praha 1993
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sklo, castable, 34 × 30 × 9 cm
sign. Bakičová 2012

55 000 Kč ~ 2 115 €

29
LUBA BAKIČOVÁ (*1985)
URANIUM MODULE, 2012

Luba Bakičová je absolventkou ateliéru Sklo na Fakultě umění a designu 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Autorčina trojrozměrná díla 
nesou 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 dotváře-
jícím autorčiny výtvarné záměry.
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31
VÁCLAV KOČÍ (*1981)
>261<, 2011
tužka, fix, 18 × 25 xm
sign. VK 30. 8. 2011

1 000 Kč ~ 40 €

32
IVAN CHATRNÝ (1928–1983)
BEZ NÁZVU, 70. LÉTA
sítotisk, papír, rám, sklo, 39 × 28 cm

1 500 Kč ~ 55 €

30
VÁCLAV KOČÍ (*1981)
>363<, 2014
papírová páska, papír, rám, sklo, 23,5 × 24,5 cm
sign. >363< VK 2014

4 500 Kč ~ 175 €

33
JIŘÍ STANĚK (*1990)
BEZ NÁZVU, 2018
skládaný papír, rám, sklo, 39 × 15 cm
sign. na rubu Staněk 2018

12 000 Kč ~460 €

INFO
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 přived-
la 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 po-
nechává ve formě reliéfu, nebo rozvíjí do trojrozměrných papírových objektů. 
Staňkův metodologicky pevný přístup, tvůrčí senzibilita a ukotvení v tradici 
modernisticky orientované linie tak slibují přínosnou tvůrčí cestu, jejíž vý-
sledky jsou již dnes reflektovány výtvarnými oceněními (např. finalista Ceny 
StartPoint udělované Národní galerií Praha).

LITERATURA
Jiří Zahrádka, Natalie Sýkorová: Ivan Chatrný, Louny:  
Galerie Benedikta Rejta 2012, s. 36.
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pyrografie, šelak, holografický pigment, dřevo, 110 × 90 cm
sign. na rubu STILL WATER RUN DEEP, 2020 JAKUB TAJOVSKÝ

70 000 Kč ~ 2 690 €

34
JAKUB TAJOVSKÝ (*1991)
STILL WATER RUN DEEP, 2020

VYSTAVENO
These Woods Are Where Silence Has Come..., Karlín Studios, 
Praha 2020
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36
JAN KOVAŘÍK (*1980)
D–2020, 2020
kombinovaná technika, ø 68 cm, hloubka 36 cm 
sign na rubu KOVAŘÍK 2020

75 000 Kč ~ 2 885 €

35
PETR PÍSAŘÍK (*1968)
BEZ NÁZVU, 2004
kombinovaná technika, plátno, 40 × 70 cm
sign. na rubu PISI 04

42 000 Kč ~ 1 615 €
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akryl, syntetické laky, tmel, plátno, dřevo
71 × 76 × 7 cm
sign. na rubu Petr Dub 2015

60 000 Kč ~ 2 310 €

37
PETR DUB (*1976)
⌘ + 72, Z CYKLU AFTER EFFECTS, 2015

„Od dnešního dne je malba mrtvá." Nyní je to skoro století a půl, co 
Paul Delaroche vyslovil tuto větu tváří v tvář drtivému vlivu Daguerrova 
vynálezu. I přesto, že byl tento rozsudek smrti pravidelně – znovu a znovu 
vydáván v průběhu období modernismu, zdá se, že nikdo nebyl zcela 
ochoten jej vykonat. Život v cele smrti otálel k dlouhověkosti. 

• The End of Painting, Douglas Crimp VYSTAVENO
Každá židle potřebuje obraz, Galerie Kvalitář, 
Praha 2017 
Shaped Canvas, Galerie NTK, Praha 2016

fo
to

: a
rc

hi
v 

au
to

ra

62 63



38
ONDŘEJ KOTRČ (*1982)
FLOW MACHINE, 2019
modifikovaný obraz, dřevo, lepidlo, 30 × 30 cm
sign. na rubu Ondřej Kotrč 2019

10 000 Kč ~ 385 €

39
KRIŠTOF KINTERA (*1973)
NERVUS PROBLEMATICUS, 2014
kombinovaná technika, rám, sklo, 103 × 73 cm
sign. na rubu „NERVUS PROBLEMATICUS“ Krištof Kintera 2014

95 000 Kč ~ 3 655 €
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40
JAROSLAV VOŽNIAK (1933–2005)
BEZ NÁZVU, 1989
lité laky, papír, rám, sklo, 30,5 × 45 cm
sign. na rubu Jaroslav Vožniak 89

5 000 Kč ~ 190 €

41
JAROSLAV VOŽNIAK (1933–2005)
BEZ NÁZVU, 1989
lité laky, papír, pasparta, 32 × 48,5 cm
sign. na rubu Jaroslav Vožniak 89

3 000 Kč ~ 115 €

42
JAROSLAV VOŽNIAK (1933–2005)
BEZ NÁZVU, 1989
lité laky, papír, pasparta, 30 × 38 cm
sign. na rubu Jaroslav Vožniak 89

3 000 Kč ~ 115 €

43
MILAN HOUSER (*1971)
BEZ NÁZVU, Z CYKLU KALUŽE, 2012
lak, barvivo, plátno, 60 × 40 cm
sign. na rubu M. HOUSER 2012, přiložen certifikát autenticity

38 000 Kč ~ 1 460 €

VYSTAVENO
Deeper, Deeper, galerie Dvorac Sec Contemporary, Praha 2010
C0000 Bezbarvý Houser, Galerie Kvalitář, Praha 2012
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44
JULIUS REICHEL (*1981)
DEMON IS BLACK + CRISIS YELLOW 
BUBBLE, 2020–2021
kombinovaná technika, plátno, 170 × 140 cm
sign. na rubu JUL REICHEL 2020 2021

50 000 Kč ~ 1 925 €

45
JULIUS REICHEL (*1981)
WHITE TRASH, BLUE HEAD,  
GREEN HAND, 2021
kombinovaná technika, plátno, 200 × 150 cm
sign. na rubu JUL REICHEL 2221=2021, GOLD CHAIN SILVER CHAIN 
BRONZEN CHAIN, WHITE TRASH BLUE HEAD GREEN HAND

70 000 Kč ~ 2 690 €

INFO
Obraz bude vystaven pouze na pražské předaukční výstavě.

INFO
Obraz bude vystaven pouze na pražské předaukční výstavě.
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olej, plátno, 82 × 101 cm
sign. na rubu Jakub Špaňhel 2014 „TYGR“

150 000 Kč ~ 5 770 €

46
JAKUB ŠPAŇHEL (*1976)
TYGR, 2014

PROVENIENCE
Významná pražská soukromá sbírka.
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47
JOSEF BOLF (*1971)
Z CYKLU OBLIČEJE, 2013
tuš, akvarel, ruční papír, rám, sklo, 32 × 41,5 cm
sign. na rubu Josef Bolf 2013

27 000 Kč ~ 1 040 €

48
JOSEF BOLF (*1971)
Z CYKLU OBLIČEJE, 2019–2020
tuš, akvarel, ruční papír, rám, sklo, 29 × 41,5 cm
sign. na rubu Josef Bolf 2019–20

26 000 Kč ~ 1 000 €
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50
MARTIN KAČMAREK (*1996)
CARROT HEADER, 2021
akryl, olej, airbrush, plátno, 200 × 180 cm
sign. na rubu „CARROT HEADER“ MK 2021

50 000 Kč ~ 1 925 €

49
LUBOMÍR TYPLT (*1975)
KÁRY, 1998
tempera, tuš, papír, rám, sklo, 41 × 59 cm
sign. TYPLT 98

18 000 Kč ~ 690 €
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51
MATOUŠ LIPUS (*1987)
RELIÉF S ROSTLINNÝM MOTIVEM, 2020
beton, 20 × 14 × 1,5 cm
přiložen certifikát autenticity

5 000 Kč ~ 190 €

52
MATOUŠ LIPUS (*1987)
VAN GOGHŮV GRYF, 2021
pigment, akrystal, sádra, dřevo, 153 × 70 × 40 cm
přiložen certifikát autenticity

45 000 Kč ~ 1 730 €
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53
JOSEF MLADĚJOVSKÝ (*1986)
THE EXORCISM OF AREZZO, 2020
scagliola (barvená sádra), 21 × 30 × 3,5 cm

25 000 Kč ~ 960 €

54
JOSEF MLADĚJOVSKÝ (*1986)
TRECENTO SKATEPARK, 2020
scagliola (barvená sádra), 21 × 30 × 3,5 cm

29 000 Kč ~ 1 115 €
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56
NIKOS ARMUTIDIS (*1953)
BEZ NÁZVU, 90. LÉTA

polychromie, sádra, kov, 30,5 × 64 × 31 cm

60 000 Kč ~ 2 310 €

PROVENIENCE
Brněnská sbírka moderního umění, získáno z ateliéru autora.

55
FRANTIŠEK DVOŘÁK (1925–2002)
BEZ NÁZVU, 1959
olej, plátno, 33 × 44 cm
sign. F. DVOŘÁK 59

35 000 Kč ~ 1 345 €

PROVENIENCE
Významná pražská soukromá sbírka.

INFO
František Dvořák vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, 
od roku 1954 byl členem Umělecké besedy a spoluzaložil skupinu 
Experiment. Počet jeho samostatných výstav byl relativně malý 
v důsledku nonkomforního společenského postoje v době komunismu. 
Také jeho tvorba (na jedné straně založená v expresivní abstrakci a na 
druhé straně s metafyzicky určeným obsahem) se do značné míry 
vymykala standardnímu pojetí českého moderního umění po druhé 
světové válce. Jeho práce byla širší společnosti představena až v osm-
desátých letech, kdy se jeho tvorbě začala věnovat kunsthistorička 
Marcela Pánková.
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57
FRANTIŠEK KYNCL (1934–2011)
BEZ NÁZVU, 1963
monotyp, muchláž, papír, rám, sklo, 57 × 39,5 cm
sign. na rubu F. Kyncl 1963

8 000 Kč ~ 310 €

58
ZDENĚK SÝKORA (1920–2011)
7 LINIÍ PRO UMĚLECKOU BESEDU, 1996
sítotisk (zkušební tisk), papír, pasparta, rám, sklo, 44,5 × 44,5 cm

5 500 Kč ~ 210 €

60
JINDŘICH BOŠKA (1931–2017)
BEZ NÁZVU, 2015
alchymáž, papír 22 × 29,5 cm
sign. BOŠKA 2015

8 000 Kč ~ 310 €

59
JINDŘICH BOŠKA (1931–2017)
BEZ NÁZVU, 2016
alchymáž, papír, 37 × 29 cm
sign. BOŠKA 2016

8 000 Kč ~ 1 185 €

INFO
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 písmo-
malíř a propagační výtvarník, od roku 1970 víc než 
dvacet let jako jevištní výtvarník a později šéf vý-
pravy Horáckého divadla v Jihlavě. Po realistických 
začátcích se jeho tvorba posunula přes expresionis- 
mus a informel až ke geometrické abstrakci. Od 
šedesátých let se v jeho práci propojovala přísná 
geometrizace s ornamentální strukturou. Východis-
kem jeho uvažování byl ornament podřizovaný geo-
metrickému systému a často i pravidlům symetrie. 
Z technologického hlediska se Boška soustředil na 
možnosti alchymáže, která mu dovolovala proměňo-
vat skladbu výchozí reprodukce či kresby do zcela 
nové struktury. Boška experimentoval s postupným 
násobením a obohacováním náhodnostmi a roz-
lišnými technickými i materiálovými kombinacemi. 
Kromě převládající alchymáže se vyjadřoval v grafi-
ce, v jejímž rámci rozvíjel zejména techniku monoty-
pu založenou na proměnách a posunech vyřezáva-
ných šablon. Paralelně vytvářel trojrozměrné objekty 
a reliéfy, jejichž základem je geometricky řešený 
prostor vytvářející rytmus i specifickou optickou 
prostorovost.
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62
ALENA KUČEROVÁ (*1935)
ČTYŘI FIGURY II, 1966–1968
barevný soutisk z perforovaného plechu, zadní strana – tisk z perforovaného 
a rytého plechu, papír, rám, sklo, 77 × 53 cm
sign. na zadní straně Alena Kučerová 1968–66, Čtyři figury, dvojbarevný tisk 
z plechu

85 000 Kč ~ 3 270 €

LITERATURA
Srov.: Marie Klimešová: Alena Kučerová, Galerie Pecka, Praha 2005, s. 95.

61
JITKA VÁLOVÁ (1922–2011)
POSTAVY, 1978

litá kresba, papír, rám, sklo, 41,5 × 58 cm
sign. J. Válová 1978

36 000 Kč ~ 1 385 €
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64
JAN KOTÍK (1919–2002)
HERRLICHE HORDE – SPRECHER  
DER TOTEN, 1988
akryl, překližka, 100 × 71 cm
sign. na rubu Jan Kotík 1988, Herrliche Horde – Sprecher der Toten

85 000 Kč ~ 3 270 €

LITERATURA
Iva Mladičová: Jan Kotík, Tvary se stávají figurami,  
Galerie U Betlémské kaple, Praha 2018, s. 51.

63
JAN KOTÍK (1919–2002)
BEZ NÁZVU, 1981
akryl, uhel, papír, 61 × 41 cm
sign. Jan Kotík 1981

19 000 Kč ~ 730 €

LITERATURA
Iva Mladičová: Jan Kotík. Tvary se stávají figurami,  
Galerie U Betlémské kaple, Praha 2018, s. 13.
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67
NADĚŽDA PLÍŠKOVÁ (1934–1999)
JÁ, 1969
suchá jehla 9/30, papír, rám, sklo, 64 × 49,5 cm
sign. Naděžda Plíšková 1969, 30/9 já

15 000 Kč ~ 575 €

65
MICHAL CIHLÁŘ (*1960)
BRIDGET, 2012
linoryt 4/5 (odrývaný barevný soutisk), papír, 32 × 43,5 cm
sign. Michal Cihlář, 4/5 BRIDGET, datace odrývání matrice

25 000 Kč ~ 960 €

66
JIŘÍ NAČERADSKÝ (1939–2014)
ŽENA V HLAVĚ, 1995
tužka, pastel, akvarel, ruční papír, 59 × 42 cm
sign. Načeradský 95

9 000 Kč ~ 345 €
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68
MICHAL MACKŮ (*1963)
NO. 34, 2005
fotografie, carbon print, papír, pasparta, rám, sklo,  
limitovaná edice 24 kusů, 35 × 30 cm
sign. Michal Macků

4 000 Kč ~ 155 €

69
OLDŘICH KULHÁNEK (1940–2013)
JOB NO. 2, 2003
litografie 74/100, papír, 64 × 91 cm
sign. Oldřich Kulhánek 2003

7 000 Kč ~ 270 €

70
OLDŘICH KULHÁNEK (1940–2013)
JOB NO. 3, 2004
litografie 31/100, papír, 91 × 64 cm
sign. Oldřich Kulhánek 2004

7 000 Kč ~ 270 €

71
JIŘÍ ANDERLE (*1936)
KING AND CLOWN,  
COMMEDIA DELL' ARTE, 1985
lept, suchá jehla, papír, 95,5 × 64,5 cm
sign. Anderle 1985, King and Clown, Commedia dell' arte

19 000 Kč ~ 730 €
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72
DAVID SEGETA (*1977)
LABUŤ, 2013
akryl, plátno, 122 × 92 cm

50 000 Kč ~ 1 925 €

73
JIŘÍ STRAKA (*1967)
LOTOS, KOLEM ROKU 2005
tuš, papír, rám, sklo, 120 × 140 cm
sign. autorskou značkou

160 000 Kč ~ 6 155 €

PROVENIENCE
Významná pražská soukromá sbírka.

VYSTAVENO
Jiří Straka, Tušová malba, Museum Kampa, Praha 2005

PROVENIENCE
Významná pražská soukromá sbírka.
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74
MICHAL RANNÝ (1946–1981)
KÁMEN, 1968
tuš, akvarel, papír, pasparta, rám, sklo, 28 × 14,5 cm
značeno autorským razítkem MR, datováno 10. 9. 68.

10 000 Kč ~ 385 €

INFO 
Michal Ranný vystudoval pražskou akademii u profesora Františka Jiroudka, 
avšak skutečným počátkem jeho tvůrčí dráhy se stalo seznámení s Jiřím 
Johnem v roce 1967, kdy začal navštěvovat jeho večerní školu kresby aktu. 
Díky němu se seznámil také s Adrienou Šimotovou a Václavem Boštíkem. Vel-
kým vzorem mu byl i Josef Šíma, se kterým se setkal v roce 1969 ve Francii. 
Inspirací se mu stala krajina a její archetypy jako kámen, písek, horizont, díky 
zahraničním cestám do Itálie a Francie i pobřeží a moře. Ranného od prvopo-
čátku zajímala hmota, díky níž znázorňoval prostor a krajinné náměty; v sedm- 
desátých letech hmota ustupuje horizontálním rytmům, malířská forma se  
postupně blíží spíše znaku a směřuje ke geometrizujícímu pojetí krajiny.  
Soubor akvarelů a kvašů je typickou ukázkou projevu vynikajícího kreslíře 
a malíře, jehož tvorba byla velice náhle ukončena jeho předčasnou smrtí. 

75
MICHAL RANNÝ (1946–1981)
ÚŠTĚK, 1970
tuš, akvarel, papír, pasparta, rám, sklo, 29 × 38 cm
značeno autorským razítkem MR, datováno 8. MAI 70, STUDIE plenair

22 000 Kč ~ 845 €
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76
MICHAL RANNÝ (1946–1981)
KÁMEN, 1968
tuš, papír, pasparta, rám, sklo, 21 × 15 cm
Značeno autorským razítkem MR, Květen 68

6 000 Kč ~ 230 €

78
MICHAL RANNÝ (1946–1981)
BEZ NÁZVU, 1971
tuš, akvarel, kvaš, papír, pasparta, rám, sklo, 25 × 14,5 cm
datováno 5. II. 71

10 000 Kč ~ 385 €

77
MICHAL RANNÝ (1946–1981)
BEZ NÁZVU, 60./70. LÉTA
tuš, akvarel, papír, pasparta, rám, sklo, 21 × 15 cm
značeno autorským razítkem MR

9 000 Kč ~ 345 €

79
MICHAL RANNÝ (1946–1981)
AGRIGENTO, 1977
tuš, papír, pasparta, rám, sklo, 24,5 × 20 cm
sign. na rubu Michal Ranný, Agrigento?, 28.VIII. 77

8 000 Kč ~ 310 €
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81
MILAN MAUR (*1950)
ZIMNÍ KRAJINA, 1981
kombinovaná technika, plátno, lišta, 50 × 50 cm
sign. na rubu MILAN MAUR, ZIMNÍ KRAJINA 1981

38 000 Kč ~ 1 460 €

80
MILOSLAV MOUCHA (*1942)
RITUEL: SOLEIL – TERRE – VENT – EAU – 
… REFLEXION…, 1972
asambláž, černobílá fotografie, tuš, papír, rám, sklo, 60 × 43,5 cm
sign. Moucha,  Ile Oleron 1972

65 000 Kč ~ 2 500 €
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akryl, písek, dřevo 60,5 × 47,5 cm
sign. STEKLÍK, K.Š.

70 000 Kč ~ 2 690 €

82
JAN STEKLÍK (1938–2018)
ZIMNÍ KRAJINA, 70./80. LÉTA

Jan Steklík patří k neopominutelným jménům českého výtvarného umění. 
Společně s Karlem Neprašem (1932–2002) se stal legendárním ředite-
lem 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 „křižov-
nický“ 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 komu-
nismu, kdy vznikaly mimo jiné série jeho Odstřihovánek, Zamalovánek 
či Nalepovánek, ale třeba i Střihy na krajinu. Paralelně s nimi, zejména 
na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, Steklík vytvářel zvláštní 
„průhledy do prostoru“ – dřevěné Rámečky-krajiny se subtilními „kraji-
nářskými“ malířskými vstupy. V duchu křižovnického humoru pracujícího 
s ironizujícími kontexty se v nich omezil pouze na blindrám bez potřeby 
plátna, v přímém rozporu se zavedenou malířskou tradicí. Steklíkovy 
Rámečky-krajiny nás citlivě nabádají k představám a otevírají svobodné 
přístupy nejen k tvorbě, ale i k vnímání uměleckého díla. 

PROVENIENCE
Významná pražská soukromá sbírka.
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83
JAN STEKLÍK (1938–2018)
UHLÍ, 2 KS, 80. LÉTA
tuš, papír, každý 40 × 30 cm
každý sign. STEKLÍK, K.Š.

20 000 Kč ~ 770 €

84
JAN STEKLÍK (1938–2018)
BEZ NÁZVU, 80. LÉTA
propalovaný papír, rám, sklo, 45 × 34 cm
sign. STEKLÍK, K.Š.

17 000 Kč ~ 655 €
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akryl, plátno, 50 × 40 cm
sign. na rubu M. Palla

30 000 Kč ~ 1 155 €

85
MARIAN PALLA (*1953)
VOJÍN D. MICHEK, ZÁZNAM  
PERFORMANCE, 2. POL. 70. LET

LITERATURA
Jiří Valoch, Jozef Cseres, Petr Kofroň: Marian 
Palla: Katalog, Opava: Bludný kámen 2006, 
obrazová příloha.

„Namaloval jsem za svůj život několik portrétů, přiznávám, ale nikdy se 
portrétovaný na plátně nepoznal, i když byl přímo přítomen malování 
samotnému, ba přímo pózoval. Z toho jsem usoudil, že podoba nehraje 
v portrétování až takovou roli. Začínal jsem skromně. V ruce skicák 
a tužku, vydával jsem se do různých prostředí, abych je zaznamenal 
čárou. Pevně jsem věřil, že čára namalovaná na hřbitově musí v sobě ten 
hřbitov obsahovat, stejně jako čára na náměstí, náměstí. Proč zazna-
menávat popisně místo nějakou kresbou, fotografovat ho nebo natáčet 
kamerou, když stačí nakreslit čáru? Opájel jsem se touto filozofií, která by 
propojila nepropojitelné, do okamžiku, než mě to přestalo bavit. Ale než 
se tak stalo, stačil jsem namalovat několik portrétů. Budoucího portréto-
vaného (sedmdesátá léta) jsem den před aktem vyzval, aby si sám zvolil 
barvu pozadí. Když se druhý den dostavil, stálo již nachystané plátno 
se zaschlým barevným pozadím na malířském stojanu. Portrétovaný si 
stoupl před stojan, následně byl vyzván, aby se nehýbal, a na plátno jsem 
namaloval pajduláka (ženy obdržely náznak ňader). Celou dobu jsem se 
při malování intenzivně díval na portrétovaného, aby se on sám, skrze mě, 
vpil do pajduláka, jako hřbitov do čáry.“

• Marian Palla
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čaj, tuš, akryl, plátno, 61,5 × 72,5 cm
sign. na rubu M. Palla 89, papírový štítek s popisem

55 000 Kč ~ 2 115 €

86
MARIAN PALLA (*1953)
ČEKÁNÍ S KAMENEM / ČAJ, 
DECH A KÁMEN, 1989

VYSTAVENO
Marian Palla, Galerie Sýpka, Vlkov 1993
Difficult Ceremony, Galerie U Betlémské kaple, 
Praha 2018 

LITERATURA
Kol. autorů: Difficult Ceremony, Brno: Aparat. 2018, 
s. 55.
Jiří Valoch, Jozef Cseres, Petr Kofroň: Marian Palla: 
Katalog, Opava: Bludný kámen 2006, obrazová 
příloha.

„Při čtení Martina Heideggera jsem si uvědomil bytí právě jen tehdy, když 
jsem ho přestal číst. Dosažení neexistuje. Proto jsou velké cíle omylem 
a malé zpestřením. Dělat již téměř jen myšlenky. To ‚téměř‘ je ale velmi 
důležité. Směřovat k činnosti, která bude pomalu splývat s životem.“

• Marian Palla, 1982–1984 
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igelit, filmové negativy, rám, sklo, 27 × 23,5 cm

38 000 Kč ~ 1 460 €

87
JAN WOJNAR (1944–2014)
IGELITOVÁ BÁSEŇ, 1. POL. 70. LET

PROVENIENCE
Získáno z ateliéru autora.

V řadě objektů, které vznikaly na počátku sedmdesátých let, využíval 
Wojnar vztahu měkkého, volně zavěšeného materiálu a tímto zavěše-
ním proměňovaného textu či barevného záznamu /kinetické silonové 
básně/, kontrastu mezi sypkým a měkkým materiálem /drolený poly-
styrén a barevné geometrické útvary, pohyblivé fragmenty fotografických 
negativů v měkkém prostředí apod./ i možností formovat měkký mate-
riál do jakési skulptury, zaznamenávající podobu jiného měkkého mate-
riálu /sádrové plastiky, zachycující tvar igelitových sáčků, někdy ještě 
upřesňované vtisknutím velkého latinkového grafému nebo formujícím 
tlakem ruky, 1972–1973/. Zvláštní pozornost v tomto období Wojnarovy 
tvorby zaslouží objekty, které demonstrují specifické vizuální vlastnosti 
určitého přírodního fenoménu /Sáček pro cirkulaci, 1972 – uzavřený 
silonový sáček obsahuje sádrový objekt a vlhkost, která se sráží, stéká, 
odpařuje atd./, představující po objektech Hanse Haackeho další pokus 
o začlenění přírodních jevů do sféry uměleckého díla, a objekty a akce, 
jež v kombinaci s textem směřují k tautologickému vyjádření určitého 
pojmu /variabil POEM, 1971, je tvořen devíti kostkami, z nichž každá má 
na jednotlivých plochách po jednom grafému tohoto slova, akce POEM, 
1973, demonstruje v procesu strouhání jednotlivých polystyrenových 
písmen postupnou anihilaci výchozího a opět předznamenává autorovo 
další rozvíjení problematiky spodobnění/. Všechny Wojnarovy realizace 
z tohoto prvního tvůrčího údobí svědčí nejen o jeho potřebě objevovat 
a zkoumat nová média, ale představují především nové obsahy umělecké 
tvorby, vedoucí k aktivizaci vnímatele, k bezprostřední interakci s okolím 
a k vizuální demonstraci přírodních a materiálově imanentních vlastností 
a jevů.

• z textu Jiřího Valocha – Jiří Valoch: Katalog k výstavě Karel Adamus, Pavel Rudolf, Jan Wojnar,  
Dům kultury, Orlová, květen 1982
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88
JAN WOJNAR (1944–2014)
PŘESÝPACÍ BÁSEŇ, 2002
písek, papír, dřevo, 30 × 30 cm
sign. na rubu wojnar 2002, PŘESÝPACÍ BÁSEŇ

80 000 Kč ~ 3 080 €

INFO
Podle Jiřího Valocha patří Jan Wojnar k našim nejradikálnějším konceptualis-
tům. 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 di-
vák jen pasivně postaven. Jde tu o propojení díla i diváka skrze aktivitu, kterou 
musí vyvinout a dílo rozpohybovat.  

PROVENIENCE
Získáno z ateliéru autora.

89
JAN WOJNAR (1944–2014)
PARTITURA PRO ČERVENOU  
A ZELENOU BARVU,1980
kombinovaná technika, papír, 34 × 26 cm
sign. na rubu Wojnar 80, Partitura pro červenou a zelenou barvu (záznam realizace)

15 000 Kč ~ 575 €

PROVENIENCE
Získáno z ateliéru autora.
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90
LIBOR JAROŠ (*1960)
KULTIVAR III, 1994
akryl, plátno, 40 × 30 cm
sign. na rubu KULTIVAR III. Libor Jaroš 1994

24 000 Kč ~ 925 €

LITERATURA
Srov.: Kol. autorů: Libor Jaroš, Praha: Galerie 
Dolmen 2009, s. 58.

92
LIBOR JAROŠ (*1960)
PAMĚTI HRABAT, 1994
kombinovaná technika, plátno, 45 × 34 cm
sign. na rubu L. JAROŠ 1994

33 000 Kč ~ 1 270 €

91
LIBOR JAROŠ (*1960)
SPLETITÉ, 1994
akryl, plátno, 40 × 30 cm
sign. na rubu na rubu SPLETITÉ. Libor Jaroš 1994

24 000 Kč ~ 925 €

LITERATURA
Srov.: Kol. autorů: Libor Jaroš, Praha: Galerie 
Dolmen 2009, s. 58.
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93
ČESTMÍR JANOŠEK (1935–2019)
MRAZOVKA, 1968
kombinovaná technika, papír, rám, sklo, 88 × 62 cm
sign. Janošek II. 1968

9 000 Kč ~ 350 €

INFO
Čestmír Janošek je český malíř, tvůrce objektů, instalací a grafik. Ve skličující 
době – v padesátých šedesátých letech – vystudoval Akademii výtvarných 
umění v Praze a v roce 1968 emigroval se svou ženou do Německa, kde žil až 
do své smrti. Velký vliv mělo na Janoška jeho přátelství s Vladimírem Boudní-
kem a přátelské vztahy s umělci okruhu nonkonformních, neoficiálních výstav, 
tzv. Konfrontací.

Janoškovy první obrazy zachycují krajinné motivy nebo pohledy do ulic ma-
lované v duchu realismu, avšak magického s výraznými rysy exprese. Kolem 
roku 1957 prošel Janošek lekcemi kubistické stylizace. Jako pro mnoho uměl-
ců 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 ges-
tické malby. V té době se také pustil do různých materiálových a procesuálních 
experimentů, jako bylo používání sazí či přírodních vlivů při tvorbě kreseb a ma-
leb. Všechny tyto experimenty vedly Janoška v letech 1962–1964 k vytváření 
„sazovek“ a „mrazovek“, v nichž autor dospěl do vyzrálé polohy, která se pro 
něj stala charakteristickou.

94
MILOŠ KOREČEK (1906–1989)
EPILOG, 1986
fokalk, papír, pasparta, rám, sklo, 23,5 × 17 cm
sign. na rubu Miloš Koreček, 1986

5 000 Kč ~ 190 €

95
MILOŠ KOREČEK (1906–1989)
EPILOG, 1986
fokalk, papír, pasparta, 24 × 17 cm
sign. na rubu Miloš Koreček 1986, razítko SBÍRKA Peter Dressler

5 000 Kč ~ 190 €

96
MILOŠ KOREČEK (1906–1989)
EPILOG, 1986
fokalk, papír, pasparta, 24 × 18,5 cm
sign. na rubu Miloš Koreček 1986, razítko SBÍRKA Peter Dressler

5 000 Kč ~ 190 €
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97
RUDOLF FILA (1932–2015)
JUNI, 1995
kombinovaná technika, papír, rám, sklo, 39 × 30,5 cm
sign. R. Fila 95

5 500 Kč ~ 210 €

98
SVATOPLUK KLIMEŠ (*1944)
NA BIDÝLKU, 1990
bibliofilie, 6× propalovaný a kolorovaný ofsetový tisk, obálka, 30 × 21 cm

500 Kč ~ 20 €

99
RUDOLF FILA (1932–2015)
BEZ NÁZVU, 2009
kombinovaná technika, papír, 17,5 × 42 cm
sign. R. Fila 09

5 000 Kč ~ 190 €

100
RUDOLF FILA (1932–2015)
BEZ NÁZVU, 2009
kombinovaná technika, papír, 17,5 × 42 cm
sign. R. Fila 09

5 000 Kč ~ 190 €

101
RUDOLF FILA (1932–2015)
BEZ NÁZVU, 2008
kombinovaná technika, papír, 17,5 × 42 cm
sign. R. Fila 08

5 000 Kč ~ 190 €
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105
KAREL MALICH (1924–2019)
BEZ NÁZVU, 1965
lept 4/50, papír, rám, sklo, 21,5 × 44 cm
sign. K. Malich 65

36 000 Kč ~ 1 385 €

103
DALIBOR CHATRNÝ (1925–2012)
PALEC, 1975
tiskařská barva, razítko, papír, 30 × 21 cm
sign. Dalibor Chatrný

3 500 Kč ~ 135 €

104
DALIBOR CHATRNÝ (1925–2012)
PALEC, 1975
tiskařská barva, razítko, papír, 30 × 21 cm
sign. Dalibor Chatrný

3 500 Kč ~ 135 €

102
DALIBOR CHATRNÝ (1925–2012)
PALEC, 1975
tiskařská barva, razítko, papír, 30 × 21 cm
sign. Dalibor Chatrný

3 500 Kč ~ 135 €
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soubor 16 prací na papíře, 2 kresby a úvodní text Jiřího Valocha  
v rámci papírového pouzdra, 50 exemplářů, Nr. 39
rozměr boxu a jednotlivých listů 50 × 40 cm,  
autorské papíry JHK 23 × 17,5 cm, každý list signovaný

75 000 Kč ~ 2 885 €

106
JAN WOJNAR, DALIBOR CHATRNÝ, PAVEL 
RUDOLF, J.H.KOCMAN, PAVEL HOLOUŠ, 
LADISLAV NOVÁK, KAREL ADAMUS
8 × 2 PORTFOLIO, 1985

DALIBOR CHATRNÝ, TOPOLOGICKÁ KRESBA, 1984, sprej, papír
LADISLAV NOVÁK, NÁPIS, 1965, sítotisk, papír

PAVEL RUDOLF, TIME, 1983, kombinovaná technika, papír
PAVEL RUDOLF, AK KM MA, 1983, kombinovaná technika, papír

JAN WOJNAR, MŘÍŽKOVÉ BÁSNĚ I, II, 1981, tuš, ruční papírDALIBOR CHATRNÝ, ZEIT, 1983, sprej, dva prořezané papírové listy
DALIBOR CHATRNÝ, TOR, 1984, pastel, papír

120 121



LADISLAV NOVÁK, DER TRAURIGE WISSENDE, 1984, litografie z froasáže, papír
LADISLAV NOVÁK, SCHÖNHEIT AUS MEISSEN, 1983, litografie z froasáže, papír

J.H.KOCMAN, PAPER-RE-MAKING PAPERS, MAPS, 1984, autorský ruční papír
J.H.KOCMAN, PAPER-RE-MAKING PAPERS, PAPER AS POETRY, 1984, autorský ruční papír

PAVEL HOLOUŠ, ACER/FOLIUM, 1984, sítotisk, papír
PAVEL HOLOUŠ, DISCOLOR PURSH MAXIM/PARS, sítotisk, papír

JIŘÍ VALOCH, WAITING, 1984, sítotisk, papír
JIŘÍ VALOCH, SILENCE, 1984, sítotisk, papír

KAREL ADAMUS, KROKY / 20 SEKVENCÍ, 1984, tuš, papír
KAREL ADAMUS, ČTYŘI VÝLETY NA ZAČÁTKU PODZIMU, 1983, tuš, papír
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107
KOLEKTIV AUTORŮ
POCTA RADKU KRATINOVI, 2002
soubor 19 grafických listů (různé techniky), papírová obálka, 2× úvodní text 
(Richard Drury, Jiří Valoch), koncepce alba Jan Šmolka, obal Klára Popelková
každý list 42 × 29,5 cm, každý list signovaný

24 000 Kč ~ 925 €

SEZNAM AUTORŮ
Štefan Belohradský, Rudolf Fila, Josef Hampl, Dalibor Chatrný,  
Jozef Jankovič, Věra Janoušková, Tamara Klímová, Jan Kubíček,  
Jiří Lindovský, Vladislav Mirvald, Ivan Ouhel, Eduard Ovčáček,  
Jaroslava Severová, Rudolf Sikora, Miroslav Štolfa, Jiří Valoch,  
Lenka Vilhelmová, Magdalena Vovsová, Stanislav Zippe
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ETCETERA 12

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 
A PRAVIDLA AUKCE
1. REGISTRACE DRAŽITELŮ
Registrace dražitelů je možná nejdříve 1 ho dinu 
před aukcí na místě jejího konání. Účastník dražby 
je povinen doložit svou totožnost pomocí občan-
ského průkazu či cestovního pasu, zapsat se do 
seznamu účastníků dražby a podepsat čestné pro-
hlášení, 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 pří-
tomnosti na dražbě na základě písemné plné moci, 
kterou zmocní dražebníka k svému za stoupení 
v aukci. Tato plná moc musí obsahovat čísla polo-
žek 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 dra-
žit po telefonu. Plná moc musí obsahovat veškeré 
údaje jako při písemné nabídce, kromě nákupního 
limitu. Žádosti o dražení po telefonu je třeba po do-
hodě s dražitelem zaregistrovat nejpozději 24 ho-
din před začátkem aukce. Pokud se v průběhu 
aukce nepodaří zmocněnci navázat se zmocnite-
lem telefonické spojení, a to bez ohledu na důvod, 
potom je zmocněnec oprávněn učinit u toho před-
mětu 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 změ-
nit. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit pří-
hozy zvednutím dražebního čísla. Dražba předmě-
tu 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 účast-
ník dražby vázán. Cenu dosaženou vydražením ne-
lze dodatečně snížit. Vydražitelem se stává účast-
ník dražby, kterému je dražený předmět přiklepnut, 
a jakékoliv spory v tomto ohledu závisí výlučně na 
rozhodnutí aukční síně.

5. PŘÍHOZY
Příhozy určuje licitátor tímto způsobem:

Nejnižší podání a další Min. výše
podání v rozmezí Kč  příhozu v Kč
 
100 — 5 000 Kč  100 Kč
5 000 — 10 000 Kč  500 Kč
10 000 — 50 000 Kč  1 000 Kč
50 000 — 100 000 Kč 5 000 Kč
100 000 — 500 000 Kč 10 000 Kč
od 500 000 a výše  50 000 Kč

O pořadí a výši příhozů rozhoduje licitátor.

6. AUKČNÍ POPLATEK
Vydražiteli je účtován k vydražené (příklepo-
vé) 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 popla-
tek ve výši 18 %.

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

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

9. AUKČNÍ ŘÁD
Tato pravidla aukce jsou pouze informativní. Zá-
vazné podmínky aukčního prodeje jsou upraveny 
v aukčním řádu.

Ceny uvedené v EURECH jsou zaokrouhlené část-
ky, 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.)

10. ON-LINE DRAŽBA  
LIVEBID.CZ
Účast v aukci bude možná i online prostřednic-
tvím portálu LiveBid.cz, a to od momentu zveřej-
nění aukce na tomto portálu. Po registraci v aukci 
bude možné limitování, které bude ukončeno hodi-
nu před aukcí. Poté bude probíhat živá dražba na 
www.LiveBid.cz, kde můžete celý průběh sledovat, 
ale i zaregistrovaní dražité  mohou na vybrané po-
ložky aktivně přihazovat. Registrace online dražite-
lů jsou příjmány nejpozději hodinu před začátkem 
živé aukce (17.30 hod.).
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