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sítotisk, papír, rám, sklo, rozměry boxů 
103 × 27 cm, 27 × 163 cm
sign. na rubu Ben 69

50 000 Kč ~ 1 960 €

Ben (Benjamin) Vautier je francouzský umělec, který se do povědomí spo-
lečnosti dostává v 60. letech, a to díky textovým obrazům, ve kterých trefně 
kombinuje drzost a přesnost svých proklamací. V roce 1962 se přidává k ostat-
ním členům skupiny Fluxus a prostřednictvím svých performancí a instalací 
se stává součástí postmoderní umělecké avantgardy. Na začátku 60. let se 
několik umělců pokouší přivlastnit si svět jako umělecké dílo. Vautier pode-
pisuje vše co najde: „díry, krabice, přátele, kuřata atd., čímž spojuje umění 
a život.“ Vysvětluje, že všechno je umění a že v umění je všechno možné. 

Dnes je tento autor zastoupen v zásadních světových institucích, jakými 
jsou například MoMA v New Yorku, Centre George Pompidou v Paříži nebo 
National Gallery of Victoria v Melbourne, MUMOK ve Vídni, stejně jako v sou-
kromých sbírkách.

1
BEN VAUTIER (*1935)
VERTICAL LINE,  
HORIZONTAL LINE – DIPTYCH, 1969
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vintage video: smyčka 1’19”, digitalizováno z dochované VHS kopie, 
MPEG; nůžky; plexisklo, autorská adjustace, 64 × 46 cm
sign. na Tomáš Ruller 1983

120 000 Kč ~ 4 705 €

2
TOMÁŠ RULLER (*1957)
HUDBA PRO NŮŽKY, 1983

stříhání autorových vlasů proti obloze Marcelou Zaoralovou (My a co.) 
terasa, Kalvodova 10, Brno, 1983
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kombinovaná technika, plátno, autorská lišta
82,5 × 68 cm, sign. na rubu M. Palla

80 000 Kč ~ 3 140 €

3
MARIAN PALLA (*1953)
HÁŽU KAMENY NA KOLEJE, 
70. LÉTA

Marian Palla, ačkoliv se narodil roku 1953 v Košicích, celý život žije a tvoří 
v Brně nebo v jeho okolí, aktuálně ve Střelicích. Palla je pevně spjat s brněn-
skou alternativní, v někdejších dobách neoficiální uměleckou scénou. V polo-
vině sedmdesátých let absolvoval konzervatoř, obor kontrabas, a patnáct let 
působil v orchestru brněnské Státní opery. V sedmdesátých letech se, obda-
rován možností užívat otcův ateliér v podkroví na Kotlářské ulici, začal jako 
samouk věnovat i vizuálnímu umění, happeningu nebo performanci. Právě 
sedmdesátá léta pro Pallu znamenají uvědomění si vlastního výrazového 
potenciálu pod vlivem intenzivních přátelství s lidmi kolem Jiřího Valocha, 
kteří se brzy začali scházet v Pallově ateliéru, kde pořádali přednášky, hudební 
vystoupení nebo přehrávky a prezentace děl. Palla intenzivně experimentoval 
a zkoušel možnosti stylizace obrazového vyjádření, avšak vždy spojeného 
s textem. Mnohdy šel až na samý vrchol zjednodušení, používal netradiční 
techniky a přírodní materiály. Zpočátku svá díla nepodepisoval a nedatoval, 
je tedy nesnadné určit chronologii jeho tvorby, o to více se ukazují důle-
žité refrény, které zaznívají v jeho díle dodnes. Jde tady především o přírodu 
a všední situaci jako událost exponovanou v obraze. Ke konci sedmdesátých 
let měl Palla na svém kontě desítky obrazů menších formátů, jejichž sdě-
lení se postupně sémanticky komplikovalo, vztah mezi textem a obrazem 
nebyl přímočarý. Někdy z této doby pochází obraz Hážu kameny na koleje, 
nabízený v aktuální aukci. V téže době Palla začal experimentovat s texty 
a tvořit autorské knihy či popisy situací. Mezi nejradikálnější projevy patří 
celé archy listů popsaných nečitelným pseudopísmem, které se důsledně 
vyhýbá podobnosti s jakýmikoliv dosud známými jazykovými znaky. Mezi jeho 
nejznámější realizace ze sedmdesátých let patří dále série portrétů přátel 
vyznačujících se zjednodušeným lineárním znakem lidské postavy, u žen odli-
šené pouze náznakem ňader, jinak vždy téměř identické. U každé postavy 
nebo skupiny postav je kapitálkami napsáno její či jejich jméno. 

Pallovo umělecké portfolio se na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, 
kdy se společně s manželkou přestěhoval do Rousínova, začalo rozrůstat. 
Speciální postavení začala mít především příroda a její pozorování či zasaho-
vání do ní. Začal více pracovat s fotografií, objektem, poezií, hudbou, ale také 
land-artem i body-artem. Mezi těmito dodnes bruslí, překračuje je, někdy 
záměrně nectí jejich hranice. V jeho tvorbě je nadále přítomen subversivní 
a humorný prvek, který znejisťuje diváka, ale zároveň jej baví. Soustavně 
se vyhýbá jakémukoliv striktnímu zařazení, a pokud, tak sám sebe ozna-
čuje za naivního konceptualistu, k čemuž na vysvětlenou v rozhovoru pro 
Art+Antiques z roku 2016 uvádí: „Konceptualismus jako takový na mě byl 
tvrdý a suchý.“ Mezi jeho nejznámější akce z počátku let osmdesátých patří 
Malování čáry, jejichž výsledkem jsou čtyři plátna, která odlišují pouze údaje 
o době trvání malby (nejdelší je 24 hodin), nebo Na tomto obraze jsem exis-
toval dva dny a snědl 7799 zrnek rýže (1981), přičemž o této události předem 
informoval své přátele a instruoval je, jak se mají chovat, pokud jej během 
těchto dvou dnů navštíví. V obou zmíněných případech jsou výsledné obrazy 
záznamem těchto akcí. 

V letech 1988–1990 inicioval Palla společně s Daliborem Chatrným, Petrem 
Kvíčalou, Jiřím Valochem, Milošem Šejnem nebo Jiřím Šigutem založení 
umělecké skupiny Měkkohlaví. Jeho dílo se nadále pohybovalo v popsaných 

LITERATURA
Jiří Valoch, Jozef Sceres, Petr Kofroň, Marian 
Palla: Katalog, Bludný kámen, Opava 2006, s. 24.
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4
MARIAN PALLA (*1953)
BLUDIŠTĚ, 1998
hlína, akryl, plech, dřevo, autorský rám, 63,5 × 60,5 cm
sign. M. Palla 98

55 000 Kč ~ 2  155 €

5
MARIAN PALLA (*1953)
TLUSTÝ PROVAZ, 1995
hlína, akryl, plátno, lišta, 114 × 102 cm
sign. M. Palla 95

150 000 Kč ~ 5 880 €

PROVENIENCE
Dílo pochází ze sbírky Nadace pro současné umění.

LITERATURA
Jiří Valoch, Jozef Sceres, Petr Kofroň, Marian Palla: 
Katalog, Bludný kámen, Opava 2006, s. 76.

oblastech, přičemž v průběhu devadesátých let, kdy již působil jako peda-
gog Fakulty výtvarných umění VUT (Ateliér environmentu), se opět navracel 
k obrazové formě užívané již před svým odchodem do Rousínova. Z tohoto 
období pocházejí i díla Tlustý provaz (1995) a Bludiště (1998). První z nich 
patří do série obrazů, na nichž se v protikladu k těm ze sedmdesátých let 
nachází i velký podpis a datace. Jako by si umělec sám pod vlivem nově 
nabytého společenského postavení uvědomil skutečnost, že ačkoliv – jak 
sám tvrdí – nic neumí a je líný, přesto může být na své výkony hrdý. V komen-
táři k Tlustému provazu Palla píše: „/…/ zasukovat provaz dokázal i Spinoza, 
ale rozmotat ho, to se podařilo jen opravdu málokomu. Mašlička na obraze 
/…/ evokuje prastarou touhu lidstva po pořádku, jednoduchosti, čistotě 
a kráse. Kdyby tomu tak nebylo, namaloval bych něco jiného, například roz-
bahněné pole.“  Obrazem Bludiště, který vznikl o tři roky později, navazuje 
Palla na celou předchozí éru podobných děl se zjednodušeným piktogramem 
a doslovným popisem zobrazeného. Bludiště však Palla záměrně a s typic-
kou dávkou humoru problematizoval. Ve skutečnosti totiž o žádný labyrint 
nejde a piktogram připomíná spíše segment toho, čím má ve skutečnosti být. 

Marian Palla má na svém kontě, kromě vizuálních počinů, i několik knižních 
titulů, například Naivní konceptualista a slepice (2014), Njkpůúp kkléedc 
(2011), Teplé škvarky (2007) nebo Jak zalichotit tlusté ženě (1996). Zvláště 
druhou jmenovanou – nečitelnou – knihu lze považovat za vrchol Pallových 
literárních experimentů, v ostatních případech poměrně umírněných, tzn. 
čitelných. Kromě těchto aktivit Palla, jak již bylo uvedeno, působil v letech 
1994–2011 jako odborný asistent Ateliéru environmentu na Fakultě výtvar-
ných umění Vysokého učení technického v Brně. Sám se stal roku 2000 
absolventem Ateliéru multimedií, konceptu a environmentu. Marian Palla 
je také prvním mistrem České republiky ve slam poetry (2003). V posled-
ních několika letech vzrůstá díky udělení Ceny Michala Ranného v roce 
2016 o Pallovo dílo zájem. Jeho tvorbu bylo možné zhlédnout na výstavách 
v brněnském Domě umění (2016) a v Moravské galerii (2017).

• Martin Vaněk
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10x akryl, plátno, káždý panel s otočnou  
a výklopnou kovovou konstrukcí,  
každý 45 × 60 cm
sign. na rubu VENDULA CHALÁNKOVÁ  
AKUSTICKÉ PANELY 2018

150 000 Kč ~ 5 880 €

6
VENDULA CHALÁNKOVÁ (*1981)
AKUSTICKÉ PANELY, 10 KS, 2018

Vendula Chalánková vystudovala Fakultu výtvarných umění VUT v Brně, 
ateliér Vladimíra Merty a Mariana Pally. Od té doby se pohybuje v několika 
sférách obrazového vyjádření, performance, konceptuálně zaměřené tvorby 
a instalace. Výrazněji na sebe upozornila vyšívanými ilustracemi k dětským 
pohádkám nebo zcela specifickým pojetím žánru komiksu, kde uplatňuje 
metodu vystříhávání a adice tvarů na ploše. Vedle této linie její tvorby pro-
bíhá paralelně 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 hyper-
boly nebo geometrické stylizace. K těmto pracím patří díla ze Série elektro-
spotřebičů (2012) a sérií Handmade Photoshop Basic (2013) nebo Plenér (od 
2016). Právě na Plenér, sérii dvanácti rozměrnějších pláten realisticky zobra-
zujících solární panely, instalované v premiéře v Galerii Blansko, Chalánková 
myšlenkově navázala instalací Akustické panely, jež byla poprvé prezento-
vána na výstavě AU! V pražské Ville Pellé v roce 2018. Původní sestava čítá 
taktéž dvanáct světle modrých monochromních pohyblivých pláten. Celek 
dohromady, díky kombinaci různých, ke stěně nedoléhajících tvarů posklá-
daných v dynamické kompozici a vrhajících stín, působí efektním dojmem 
promyšlené geometrické abstraktní instalace. Jako u všech ostatních děl 
tohoto druhu však Chalánková opět vychází z reality, tentokrát z akustic-
kých panelů, které viděla v kamarádově obchodě s nábytkem. Z běžného 
obchodního artiklu, který má především sloužit k pohlcení a lomu zvukových 
vln, vytvořila, jako mnoho designérů či designérek po ní, estetickou záleži-
tost. V roce 2018 ještě na trhu nebylo tolik esteticky a umělecky pojatých 
akustických panelů, a tak lze Chalánkovou v tomto směru považovat za prů-
kopnici. Linie konceptuálních monochromních obrazů Venduly Chalánkové 
dále pokračovala cyklem Zamluveno, prodáno (2019), využívajícím mnoho-
násobného zvětšení předlohy. V tomto případě byly vzorem transparentní 
samolepky, kterými galeristé označují status díla objevující se v názvu cyklu.

• Martin Vaněk

Na fotografii zachyceno dvanáct panelů, nabízený 
soubor čítá panelů deset. Instalace je variabilní 
v závislosti na daném prostoru.

VYSTAVENO
Silné portfolio, Galerie Artikle, Brno, 2019
AU!, Villa Pellé, Praha 2018
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koláž, papír, rám, sklo, 70 × 50 cm
sign. na rubu VENDULA CHALÁNKOVÁ LOADING 2013

35 000 Kč ~ 1  370 €

7
VENDULA CHALÁNKOVÁ (*1981)
LOADING, Z CYKLU HANDMADE 
PHOTOSHOP BASIC, 2013
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8
PŘEMYSL PROCHÁZKA (*1991)
FOTBAL, 2016
akryl, plátno, 73 × 136 cm
sign. Přemysl Procházka, Fotbal 2016

25 000 Kč ~ 980 €

9
VIKTOR FREŠO (*1974)
MIRROR, 2014
syntetické barvy, zrcadlo fixované na dřevěném rámu, kovová lišta, 138 × 138 cm
sign. na rubu FREŠO 14 :-)

75 000 Kč ~ 2 940 €

VYSTAVENO
Ještě jednou, prosím, Telegraph, Olomouc, 2021

LITERATURA
Miroslav Jiřele, Martina Mrázová: Ještě jednou, prosím,  
Telegraph ve spolupráci se studiem Aparart., Olomouc 2021.

V obrazu Fotbal Přemysl Procházka (1991) namaloval ve vrst-
vách všechny zásadní fáze fotbalového utkání, přičemž jednu 
fázi procesu vždy přemaloval tou následující. Zápas už skončil, 
výsledkem je tedy prázdná plocha fotbalového hřiště. Ve struk-
tuře malby jsou ale postavy na hřišti stále částečně patrné, 
ve skryté podobě nadále zůstávají v obraze přítomné, takže 
pokud by se nám podařilo jednu vrstvu po druhé odkrýt, mohli 
bychom průběh utkání opět rekonstruovat. Obraz vznikal při 
příležitosti výstavy v brněnské galerii TIC, kdy Procházka 
každý den obraz přímo v galerii vždy znovu přemaloval. S vel-
kou dávkou odzbrojujícího humoru a bez zvláštních ohledů na 
estetické kategorie zde Procházka aktualizuje otázky spjaté 
s povahou obrazu, s jeho vnitřním obsahem, strukturou i s jeho 
proměnami během vzniku. K procesuálnímu a performativ-
nímu charakteru díla Procházka říká: „Chceme-li si zápas užít, 
musíme mu být přítomni, stejně jako musíme navštívit výstavu, 
chceme-li si užít obraz. Můžeme ji navštěvovat opakovaně, 
můžeme chodit fandit a odhadovat, jak se bude zápas vyví-
jet dál. Konec výstavy bude i koncem zápasu – hráči odejdou 
a zůstane pouze prázdné hřiště.“

• z textu Martiny Mrázové ke katalogu výstavy Ještě jednou, prosím, Telegraph, 
Olomouc, 2021
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prořezávané dveře, plexisklo, výška 198 cm
přiložen certifikát autenticity

130 000 Kč ~ 5 100 €

10
DAVID MOŽNÝ (*1963)
OPEN SPACE, 2019

18



kombinovaná technika, plátno, 147 × 145 cm
sign. na rubu JIŘÍ DAVID TERRA 1993

350 000 Kč ~ 13 725 €

11
JIŘÍ DAVID (*1956)
TERRA, 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 
viditelných umělců, a to i díky sloupkům, které publikuje v rozličných časopi-
sech 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 
stoprocentně určit, co je jeho dominantní polohou. Zcela jednoznačně jej však 
vystihuje 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 ohra-
ničená období charakteristická užitím jedné či druhé techniky. Všechny uve-
dené charakteristiky 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 
pozdější realizace přesně vystihovala situaci umění a kultury obecně v postto-
talitní 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 nainsta-
lované zrcadlo, takže ji nebylo možné vidět v úplnosti a diváctvo bylo nuceno 
k neustálému 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 
Terra z roku 1993 patří do série rozměrnějších pláten z první poloviny deva-
desátých let (Brutální abstrakce, 1993, Půdorysy, 1993, Stupidní abstrakce, 
1993). V době, kdy obraz vznikl, umělec poměrně často střídal způsoby naná-
šení 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 rozma-
zával konkrétní námět, jenž je zřetelný pouze díky názvu díla. Plátno tak nese 
v těchto případech 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. 131.

VYSTAVENO
Zejména obrazy, Nová síň, Praha, 1993
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enkaustika, mince, překližka, 217 × 122 cm

360 000 Kč ~ 14 120 €

12
VLADIMÍR MERTA (*1957)
ŽÁROVKA, Z CYKLU VELKÝ 
FINANČNÍ SKANDÁL, 1992

Co je to tvrdá měna, víme, a ještě lépe víme, co je to měna měkká. Jak 
si vysvětlit Mertovy experimenty s měnou nejprve měkkou (ale ne zcela 
změklou, neboť nebyla by měna měnou, kdyby změkla natolik, že by nekladla 
odpor a stala se takřka tekutou) a posléze v L. A. s měnou tvrdou (ale ne 
zcela ztvrdlou, taková by totiž znemožňovala směnu, neboť by zbývala již jen 
záměna)? Jak si totiž vysvětlit zapojení desetihaléřů a amerických centů do 
díla, jež je nejen výtvarné, ale přímo malířské? A co rotující disky uspořádá-
vající mince svým způsobem? Ovšem, kotouče u Merty jsou velice časté, 
povětšinou „stojí“, jsou to kruhy, ojediněle odsazené, vystupující nad základní 
deskou obrazu. Ale ať se hýbou či stojí, klíč k naší otázce bych hledal ve zkou-
mání změknutí, jež se tu odehrává také s měnou – měkká ještě více změkne, 
tvrdá naměkne. Malířské instalace V. Merty pracující s měnou naznačují: je to 
změknutí malířské. Možná přímo lyrické – a pokud je to zároveň protest, pak 
něžný. To všechno pochází ze zacházení s barvou a barevností. Enkaustika 
dovolí lomit barevnost, umožňuje prosvítat spodním vrstvám, prozařovat 
barevnému sedimentu. Tím jsou zároveň vrstvy sedimentu ztlumeny, podány 
měkce, řekl jsem si s něhou. Podobně Merta zachází s barvou i v jiných techni-
kách. A pracuje tak i s měnou. Měna zapojená do barevného členění pak není 
oslovena z hlediska finančního, sociálně-kritického – a přesto podléhá. Měna 
způsobuje změkčení, ztrátu tvrdosti. To vše přes barevnost. Kdy má měna 
barvu? Když jí platíme? Nikoliv, to má jen rozlišovací znaky. Barvu u bankovky 
či mince vidíme, až když ztratily svou platební sílu – anebo když je to síla pro 
nás nedostupná. Avšak mince nejsou u Merty jednoduše vyřazeny z použí-
vání a jako element začleněny do koláže, nýbrž mince jsou proměněny, jsou 
to barevné mince, řekl bych malované mince, jako míváme malovaná vajíčka. 
Zde tudíž nelze použít definici koláže, pokud má být barevným koláčem, 
kam spadl desetník. Malovaná mince tady znamená: jako by z mince byla 
sňata slupka a byl odkryt barevný sediment. Zaráží pak barevnost, v principu 
měkká. Měna je vlastně měkká, protože se ukázala být barevnou popsaným 
způsobem.
Petr Rezek

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

VYSTAVENO
Velký finanční skandál, Galerie Behémót,  
Praha 1992
Velký finanční skandál, Galerie Votobia,  
Vlastivědné muzeum, Olomouc 1993
Vladimír Merta, Výstavní síň Sokolská 26,  
Ostrava, 2017

22 23



13
VÁCLAV STRATIL (*1950)
BEZ NÁZVU, 1982
tuš, papír, rám, sklo, 42 × 29 cm
sign. na rubu V. Stratil 82

32 000 Kč ~ 1 255 €

14
VÁCLAV STRATIL (*1950)
ČISTÝ RASTR, PO ROCE 2000
rýsovaná kresba, kombinovaná technika, papír, rám, sklo, 42 × 29 cm
sign. na rubu Václav Stratil

32 000 Kč ~ 1 255 €

15
VLADIMÍR MERTA (*1957)
Z CYKLU REKLAMA NA NEKONEČNO, 1990
akryl, plátno, 60 × 60 cm
sign. V. Merta 90, na rubu dedikace

65 000 Kč ~ 2 550 €

Performer, malíř a hudebník Václav Stratil je jednou z nejvý-
raznějších osobností současné umělecké scény. Počátky jeho 
tvorby spadají do 70. let, kdy se na neoficiální olomoucké 
scéně představil svými existencionálně-expresivními malíř-
skými cykly (Hu Haba). Po odchodu do Prahy se v 80. letech 
začíná jeho tvorba konceptuálně proměňovat. Jako noční hlí-
dač začíná pracovat na časově náročných velkoformátových 
rýsovaných kresbách. Monotónní práce, jakýsi způsob medi-
tace, očistec, záznam času, reagovala na tehdejší dobu nor-
malizace. Rýsované kresby Václava Stratila vznikají kontinu-
álně od začátku 80. let dosud a spolu s tvorbou autoportrétů 
(Řeholní pacient 1991–1994, Nic není víc sexy než Camel se 
rtěnkou, 2000) patří mezi jeho ikonické cykly.

PROVENIENCE
Významná moravská sbírka současného umění.
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asambláž, pigment, keramická plastika, olej, 
plátno, box, sklo, 30,5 × 40,5 × 5,5 cm
sign. M, Titlová 91

45 000 Kč ~ 1 765 €

16
MARGITA TITLOVÁ YLOVSKY (*1957)
Z CYKLU LÁSKY PANENEK, 1991

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

Nabízený objekt patří mezi komornější z cyklu, byl poprvé vystaven v Galerii 
Behémót v roce 1993 na stejnojmenné výstavě.

PROVENIENCE
Významná moravská sbírka současného umění.
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osinkocement, výška 52 cm
uvedeno v Deníku díla Evy Kmentové: soukromá 
sbírka, Brno

380 000 Kč ~ 14 900 €

17
EVA KMENTOVÁ (1928–1980)
NOHY, 1974

Prostřednictvím otisků a odlitků částí lidského těla otevřela Eva Kmentová 
(1928–1980) v českém sochařství 60. a 70. let cestu k novému pojetí figu-
race a tělesnosti. Pro absolventku ateliéru Josefa Wagnera na pražské VŠUP, 
z nějž vzešla nebývale silná generace poválečných sochařů (V. Janoušek, 
V. Janoušková, Z. Palcr, M. Chlupáč, O. Zoubek, A. Szapocznikow ad.), byly 
dotek s hmotou a tělesnost jakožto prostředek veskrze intimního poznávání 
a prožívání světa stěžejní. 

Ke svému charakteristickému projevu, jímž se Kmentová zařadila k okruhu 
špičkových umělců kolem Jindřicha Chalupeckého a jenž jí také vynesl Cenu 
Jiřího Koláře, dospěla už kolem roku 1963. Tehdy pro sebe v nově zřízeném 
samostatném ateliéru objevila krásu otisků úlomků starého nábytku do hlíny, 
které jí evokovaly krajinu. Včleňováním předmětných fragmentů přímo do 
uměleckých děl se podobně jako řada dalších protagonistů skupiny Trasa 
přiblížila k mezinárodnímu proudu nové věcnosti 60. let. 

Radikální obrat přinesl do její tvorby otisk vlastní ruky, kdy si uvědomila danost 
světa, jež se nám otevírá skrze senzitivitu těla – těla, které dává pocítit neje-
nom skutečnost, ale zároveň také prostorovou i časovou ohraničenost sebe 
sama. Vzápětí následovaly otisky a odlitky dalších částí sochařčina vlastního 
těla a těla nejbližších členů rodiny – prstů, rtů, čela, chodidel, zad, břicha či 
nohou. Vždy se jednalo o tělesné fragmenty zastavené a fixované v pomíji-
vém okamžiku dotyku živé hmoty s neživou. Stopy lidského těla v materiálu, 
které vrcholí v dílech jako Lidské vejce (1968), Prostěradlo (1969) nebo Stopy 
(1970), nepředstavují zpřítomnění těla v jeho celistvosti, ale spíše tematizují 
pomíjivost lidské existence skrze nepřítomnost a prázdnotu. 

V polovině 70. let začala Kmentová v souvislosti s propuknutím vážného one-
mocnění postupně opouštět klasickou sochařskou práci a v pozdní fázi své 
tvorby se soustředila na kresby a papírové reliéfy a objekty experimentálního 
charakteru. K vůbec posledním fragmentům těla, které odlévala ve zlomo-
vém roce 1974, patří nohy. Odlitek nohou syna Jasana Kmentová provedla již 
v roce 1970 v podobě reliéfu, o čtyři roky později se pak k tématu vrací v nyní 
nabízené plastice. Příbuznost s Oldenburgovým latexovým monumentem 
London Knees (1966) je čistě vnějšková, Nohy Evy Kmentové vychází ze zcela 
odlišných intencí. Až architektonická statičnost, evokující dvojici sloupů, je 
narušena strukturálním ztvárněním povrchu, jenž směřuje (tak jako mnoho-
krát v tvorbě Evy Kmentové) k asociacím s přírodními tvary. Naturalismus 
fragmentu synových nohou připomíná smyslovou morfologii přírodních tvarů, 
jako by šlo o výsek opuštěné krajiny s kmeny stromů. Nehybnou strnulost 
plastiky, která tvoří protějšek k sérii prací s tématem spěchu (1974–1975), 
v nichž plošně vrstvené siluety nohou vytváří dojem lehoučkého, mihotavého 
pohybu, můžeme zároveň vnímat jako metaforu pevné zakořeněnosti člověka 
ve světě. 

Plastika Nohy vznikla v celkem pěti osinkocementových odlitcích. Jedna se 
nachází v Galerii Benedikta Rejta v Lounech a další čtyři v soukromých sbír-
kách, odkud pochází i nyní nabízená plastika brněnské provenience. Jedná 
se tedy o zcela výjimečnou sběratelskou příležitost. 

• Martina Mrázová

PROVENIENCE
Významná brněnská sbírka moderního umění, 
získáno z ateliéru autorky.

LITERATURA
Jindřich Chalupecký, Eva Kmentová,  
Praha 1977, s. 21.
kat. 12a Biennale Internazionale del Bronzetto  
e Piccola Scultura, Padova, 1979, s. 55.
Eva Kmentová.In memoriam, Praha 1982, obr. 43.
kat. Arie contemporaine ceca e slovacca  
1950-1992, Novara 1992, s. 49.
kat. Eva Kmentová, Litoměřice 2003, s. 73.
Ludmila Vachtová, Polana Bregantová, Teď Práce 
Evy Kmentové, Arbor vitae ve spolupráci  
s Moravskou galerií v Brně, praha 2006, s. 206.

VYSTAVENO
12a Biennale Internazionale del Bronzetto  
e Piccola Scultura, Palazzo della Ragione, Padova, 
1979
Dům umění, Opava, 1989
OVM, Frýdek-Místek, 1989
Národní Galerie Praha, 1989-1990
SGVU, Litoměřice, 2003
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň, 2003
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18
ALENA KUČEROVÁ (*1935)
LIDO, 1969
tisk z perforovaného plechu 17/30, papír, rám, sklo, 53,5 × 75 cm
sign. Alena Kučerová 1969

38 000 Kč ~ 1 490 €

20
VLADIMÍR JANOUŠEK (1922-1986)
BEZ NÁZVU, 1965
tuš, papír, 42 × 29,5 cm
sign. VJ 65, na rubu pozůstalostní razítko č. 34, podpis Věry Janouškové

15 000 Kč ~ 590 €

21
VLADIMÍR JANOUŠEK (1922-1986)
BEZ NÁZVU, 1965
tuš, papír, 29,5 × 42 cm
sign. VJ 65, na rubu pozůstalostní razítko č. 119, podpis Věry Janouškové

15 000 Kč ~ 590 €

22
VLADIMÍR JANOUŠEK (1922-1986)
OBJEKT V KRAJINĚ, 1964
tuš, akvarel, papír, 33 × 45 cm
sign. na rubu VJ 64, na rubu pozůstalostní razítko č. 122, podpis Věry Ja-
nouškové

15 000 Kč ~ 590 €

19
ALENA KUČEROVÁ (*1935)
BEZ NÁZVU, 1968
tisk z perforovaného plechu A.T., papír, pasparta, rám, sklo, 53 × 75 cm
sign. Alena Kučerová 1968, autorský tisk

30 000 Kč ~ 1 175 €

LITERATURA
Marie Klimešová, Alena Kučerová, Galerie Pecka, Praha 2005, s. 139.
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olej, písek, sololit, 55 × 70 cm
sign. Z. SION 88

350 000 Kč ~ 13 725 €

23
ZBYŠEK SION (*1938)
CHIMÉRY, 1988

Zbyšek Sion (nar. 1938 v Poličce) žije a pracuje v Poličce. Patří mezi gene-
raci malířů, jež se začala umělecky profilovat v polovině padesátých let 
v protikladu k vůči tehdy oficiálním realistickým tendencím. Sion vystu-
doval Školu uměleckých řemesel v Brně, kde se seznámil s Antonínem 
Tomalíkem, s nímž v roce 1957 nastoupil do přípravného ročníku Akademie 
výtvarných umění v Praze (absolvoval v roce 1962). Mezi jejich spolužáky 
byl například Antonín Málek nebo Zdeněk Beran. Členy skupiny, jež se 
později profilovala neoficiálními přehlídkami Konfrontace I. a. II. v ateliérech 
Jiřího Valenty a Aleše Veselého, v nichž byla poprvé prezentována česká 
forma strukturální abstrakce – informel, v té době nejvíce ovlivňovala 
klasická česká moderna, především Bohumil Kubišta a sbírka Vincence 
Kramáře nebo přednášky Jaromíra Pečírky. Tak jako zmínění příslušníci 
generace a Sionovi přátelé, i on na svém počátku tvořil obrazy výrazně 
ovlivněné právě Kubištou. Pod vlivem o něco starších a již etablovaných 
umělců ze skupiny Máj, Mikuláše Medka a Roberta Piesena, nebo také 
Jana Koblasy či Vladimíra Boudníka však Sion čím dál více inklinoval ke 
zmíněným nezobrazivým tendencím. Důležitou roli také sehrálo jeho člen-
ství v Křížovnické škole čistého humoru bez vtipu. Ze zpětného pohledu 
se však jedná o velmi krátkou etapu Sionovy tvorby. Již na Konfrotacích 
III. cítil, že se se skupinou, která ostatně nebyla pevně spojená jakýmikoliv 
manifesty, myšlenkově i formálně rozchází. V polovině šedesátých let se 
Sion totiž začal věnovat jakési fantaskní figuraci s přetrvávajícími prvky 
abstrakce (Apokalyptická kobylka, 1965–1966, Pád věže, 1966–1967), 
v níž pokračoval i v následujících letech. Během let sedmdesátých nesměl 
oficiálně vystavovat, měl několik občanských zaměstnání. V jeho díle je 
patrný přechod do manýristické fáze a inspirace starými mistry. Typickým 
příkladem je dílo Sisyfos (Pocta Velázquezovi) z let 1975–1976, v němž 
se stejně jako v předchozích obdobích objevuje motiv apokalyptické kra-
jiny plné fantaskních starověkých ruin, v níž se objevuje bitevní scénka. 
V popředí se nachází monumentální figura Sisyfa, nesoucí na svých rame-
nou Velázquezovu hlavu a jeho slavné liliputy. Hlavní postava však nemá 
jasnou lidskou strukturu, je spíše poskládána z jakýchsi navzájem nesouvi-
sejících a nesoudržných součástek, rozpadá se. Barevnost tohoto obrazu, 
jež je typická pro celé Sionovo období 70. i pozdějších let, se pohybuje na 
škále temné modři, fialové a zelené, na obloze jsou pak dramatické barvy 
soumraku. Sion se v tomto období plně projevuje jako malíř temných vizí, 
jeho díla jsou mravní obžalobou společnosti a nesvobodného systému (viz 
také cyklus Skleník, příznačný již svým názvem).

Obrazy Zbyška Siona se během osmdesátých let výrazně zjednodušují, 
ale neztrácí morální a kritický osten. Malíř při zachování dosavadních 
postupů a témat klade důraz na celistvost forem, mnohdy mizí složitá 
pozadí. V druhé polovině osmdesátých let, kdy vznikl i obraz nabízený do 
aukce s názvem Chiméry (Chiméra, 1988), měl Sion tvůrčí pauzu. Jedná 
se tedy o obraz výjimečný. Setkáváme se zde se stylizovanými organic-
kými tvary připomínajícími rostlinu, která vyrůstá z temného a ničím neur- 
čeného prostředí. Polysémantický název, jenž odkazuje nejen k postavě 
z bájné mytologie, ale také k bludným představám, nebo dokonce ke sku-
tečným živočichům žijícím v hlubinách oceánů, nikterak neulehčuje jed-
noznačný výklad. Jisté je pouze to, že jako dříve, i nyní se jedná o objekt 
s negativními konotacemi. Sion zde oproti sedmdesátým letům pracoval 
s pastózními nánosy barvy a plastickou strukturou malby a plátna.

Na počátku devadesátých let Sion působil jako pedagog v Ateliéru malby 
na Akademii výtvarných umění v Praze, kde získal docenturu. V devadesá-
tých letech se jeho tvorba opět více zaměřila na geometrizaci tvarů a sro-
zumitelnější, mnohdy geometrické členění. V roce 1996 proběhla zatím 
jeho jediná rozsáhlá monografická výstava v Galerii Rudolfinum.

• Martin Vaněk

PROVENIENCE
Významná moravská sbírka současného umění, 
darem získáno od autora.
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24
PETR PÍSAŘÍK (*1968)
BEZ NÁZVU, 2014
kombinovaná technika, plátno, 90 × 120 cm
sign. na rubu PISI 14

90 000 Kč ~ 3 530 €

25
PAVLA MALINOVÁ (*1985)
VYVOLÁVAČI DEŠTĚ, 2017
olej, plátno, 120 × 150 cm
sign. na rubu PAVLA MALINOVÁ, VYVOLÁVAČI DEŠTĚ, 2017

160 000 Kč ~ 6 275 €

VYSTAVENO
Petr Písařík - Space Maker, Galerie Rudolfinum, 
Praha 2018

PROVENIENCE
Dílo pochází ze sbírky Nadace pro současné umění.

LITERATURA
Jiří Ptáček, Pavla Malinová: O mně se povídá, moje mlčení tomu odpovídá, 
Laboratoř, Praha 2018.

VYSTAVENO
Pavla Malinová & Pavel Dvořák, Šikana očí, kolo se točí, NOD Praha, 2017

34 35



27
PATRIK HÁBL (*1975)
ČERNÉ HORY, 2013
akryl, plátno, 120 × 80 cm
sign. na rubu Patrik Hábl 2013 „ČERNÉ HORY“,  
přiložen certifikát autenticity

80 000 Kč ~ 3 135 €

26
FRANTIŠEK SKÁLA (*1956)
CITLIVÁ SPOUŠŤ, 1985
polychromie, dřevo, textil, 60 × 67 × 14 cm
na rubu papírový štítek s popisem

95 000 Kč ~ 4 705 €

VYSTAVENO
Doma, Galerie F. Drtikola, Příbram 2013
Letadlo UB, Dům umění, Opava 2013
V krajině malby, Galerie J. Jílka, Šumperk 2013

PROVENIENCE
Dílo pochází ze sbírky Nadace pro současné umění.
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smrkové latě, kaolin, výška 75 cm
sign. na rubu Hilmar Jiří 86

120 000 Kč ~ 4 705 €

28
JIŘÍ HILMAR (*1937)
BEZ NÁZVU, 1986

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. 

V průběhu sedmdesátých let začal Jiří Hilmar kromě papíru a kartonu uplat-
ňovat 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 úva-
hám nad ohrožením přírody ze strany technické civilizace. Narůstající touha 
lidstva po nadvládě nad světem byla hlavní obavou, která Hilmara podněco-
vala k chápání role zemské a kosmické rovnováhy a k přesvědčení, že uchrá-
nit 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 pra-
covat 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 pro-
cesu, ale také křehkým odkazem k momentu, kdy se princip tvorby prolnul 
s principem přírody a obě síly vstoupily do vzájemné harmonie. 

PROVENIENCE
Významná sbírka předního historika umění,
získáno z ateliéru autora.
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29
JIŘÍ HILMAR (*1937)
BEZ NÁZVU, 1985
smrkové latě, kaolin, 37 × 24 × 4 cm
sign. na rubu Hilmar Jiří 85

70 000 Kč ~ 2 745 €

30
JIŘÍ HILMAR (*1937)
BEZ NÁZVU, 1985
jabloňové dřevo, 29 × 38 × 38 cm
sign. Hilmar Jiří 85

120 000 Kč ~ 4 705 €

PROVENIENCE
Získáno z ateliéru autora.
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32
JAN AMBRŮZ (*1956)
BEZ NÁZVU, 1996
dřevo, 19,5 × 11,5 × 11,5 cm

22 000 Kč ~ 860 €

33
VÁCLAV KRŮČEK (*1955)
BEFORE DUSK, 2021
akryl na pozinkované kovové mřížce, 35 × 32 × 2 cm
přiložen autorský certifikát

19 000 Kč ~ 745 €

31
JAN AMBRŮZ (*1956)
BEZ NÁZVU, 1996
dřevo, 24 × 11,5 × 11,5 cm

24 000 Kč ~ 940 €
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34
MILOŠ CVACH (*1945)
BEZ NÁZVU, 2006
lept, autorský tisk, ruční papír, 33 × 50 cm
sign. M.C. 2006

2 500 Kč ~ 100 €

36
MILOŠ CVACH (*1945)
BEZ NÁZVU, 2006
lept 1/8, ruční papír,  33 × 50 cm
sign. M.C. 2006

2 500 Kč ~ 100 €

35
MILOŠ CVACH (*1945)
BEZ NÁZVU, 2008
lept, autorský tisk, ruční papír, 33 × 50 cm
sign. M.C. 2008

2 500 Kč ~ 100 €

37
MILOŠ CVACH (*1945)
BEZ NÁZVU, 2006
lept 2/11, ruční papír, 33 × 50 cm
sign. M.C. 2006

2 500 Kč ~ 100 €

38
FRANTIŠEK KYNCL (1934-2011)
BEZ NÁZVU, 1979
uhel, japonský ruční papír, rám, sklo, 73 × 55,5 cm
sing. na rubu F. Kyncl 79

55 000 Kč ~ 2 155 €
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39
FRANTIŠEK KYNCL (1934-2011)
BEZ NÁZVU, 1970
tuška, papír, 63,5 × 48 cm
sign. F. Kyncl 70

36 000 Kč ~ 1 410 €

40
FRANTIŠEK KYNCL (1934-2011)
BEZ NÁZVU, 1988
9x akryl, ruční papír, rám, sklo, rozměr boxu 149 × 126,5 cm, každý 42,5 × 35 cm
každý sign. na rubu F. Kyncl 88 (1-9)

240 000 Kč ~ 9 410 €
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akryl, plátno, 83 × 340 cm
sign. na rubu F. Kyncl August 1980

260 000 Kč ~ 10 195 €

41
FRANTIŠEK KYNCL (1934-2011)
BÍLÝ OBRAZ, 1980

Konzultováno s PhDr. Ilonou Víchovou. 
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42
JIŘÍ STANĚK (*1990)
HARMO 17, 2021
barvený, skládaný papír (skládáž), rám, sklo, rozměr boxu 10 × 96 cm

15 000 Kč ~ 590 €

43
JIŘÍ STANĚK (*1990)
RASTRUM 32, 2020
černá a zlatá tuš, skládaný papír (skládáž), rám, sklo,  
rozměr boxu 88,5 × 101 cm
sign. Staněk 2020

65 000 Kč ~ 2 550 €

Jiří Staněk navazuje na odkazy představitelů neokonstruk-
tivně 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 prosto-
rotvorných vlastností snad nejzákladnějšího výtvarného 
materiálu – papíru. Papírový list, který předpřipravuje mal-
bou 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 pří-
stup, 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).

VYSTAVENO
The Koschatzky Art Award, Palais Schönborn-Batthyány, Vídeň, 2021
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44
IVAN KŘÍŽ (*1941)
Z ROHU DO ROHU, 1985–2005
lepicí páska, sololit, 85,5 × 62,5 cm
sign. na rubu Ivan KŘÍŽ, Z rohu do rohu, 1985-05

40 000 Kč ~ 1 570 €

45
IVAN KŘÍŽ (*1941)
MECHANISMUS, 2012
tužka, dřevo, sololit, 71 × 71 cm
sign. na rubu Ivan KŘÍŽ, MECHANISMUS, 2012

40 000 Kč ~ 1 570 €

46
MILOSLAV MOUCHA (*1942)
BEZ NÁZVU, 1974
tužka, protlačovaný karton, rám, sklo
35 × 46,5 cm, sign. M 74

40 000 Kč ~ 1 570 €
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47
LADISLAV NOVÁK (1925–1999)
LES CONTINUATEURS (POKRAČO-
VATELÉ), 1992
froasáž, ruční papír, rám, sklo, 41 × 29 cm
sign. autorskou značkou, SF 8, 92

15 000 Kč ~ 590 €

48
LADISLAV NOVÁK (1925–1999)
CORRÈLATIONS, 1981
froasáž, papír, rám, sklo, 29 × 41 cm
sign. autorskou značkou s datací, Corrèlations

16 000 Kč ~ 630 €

49
ANTONÍN MÁLEK (1937-2021)
BEZ NÁZVU, 2 KS, 1960
tužka, papír, rám, sklo, každá 20 × 15 cm
každá sign. Málek 60

18 000 Kč ~ 705 €

LITERATURA
Ilona Víchová (ed.), Antonín Málek, Galerie Brno 2005, s. 41.

Antonín Málek patří do skupiny umělců, kteří v  
důsledku srpnové okupace odešli z  domoviny a  ve 
své práci pokračovali v  emigraci. Během působení 
ve Švédsku a v Německu se jeho tvorba nenásilně 
integrovala do tamní umělecké scény a  byla hojně 
reflektována výstavami, ohodnocena řadou cen. Málek 
opustil Českou republiku v  roce 1968 vybaven důleži-
tými zkušenostmi výtvarnými i intelektuálními. Kromě 
studií na Akademii výtvarných umění v Praze (1957–
1963), jež mu umožnila vzájemnou konfrontaci i teo-
retický základ, sehrálo významnou roli jeho přátelství 
s Janem Koblasou a Mikulášem Medkem, v jehož ate-
liéru se umělci scházeli, i setkávání s dalšími předsta-
viteli o něco starší generace (Vladimírem Boudníkem, 
Josefem Istlerem, Jiřím Kolářem) a s  důležitými teore-
tiky. Umělcům z  Málkova okruhu byla blízká existen-
ciální literatura, absurdita Samuela Becketta, moderní 
klasická i experimentální hudba. Podstatnou zkuše-
ností bylo uspořádání dnes již legendárních neveřej-
ných Konfrontací (1960), které Málka ve zvolené cestě 
výtvarného uvažování jen utvrdily. Kresby tužkou na 
papíře z  roku 1960 jsou typickou ukázkou Málkova 
informelního projevu, kterým umělec společně se svými 
souputníky z okruhu neveřejných Konfrontací (Janem 
Koblasou, Jiřím Valentou, Antonínem Tomalíkem, 
Zbyškem Sionem a dalšími) prošel v  počátcích 60. let. 
Kresebné linie prokazující typické informelní cítění zde 
vyvěrají z existenciálních prožitků a  niterných dramat. 
Energicky se shlukují a  vrství na papírové ploše, která 
je narušována silovými procesy rytí, protlačování a odí-
rání vrchní papírové vrstvy. Tento princip drásání a zra-
ňování materiálu, ať už jde o papír, sádru či akronex, je 
u Málka nejen odkazem k tělesnosti a s ní související 
materiálnosti, ale také podprahovým vláknem k člo-
věku jako duchovní bytosti s jejím hluboko ukrytým, 
o to však zranitelnějším nitrem.
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50
BOHUSLAVA OLEŠOVÁ (*1951)
URČUJÍCÍ PAPRSKY, 1991
kombinovaná technika, papír, 157 × 160 cm
sign. OLEŠOVÁ B., URČUJÍCÍ PAPRSKY, 1991

55 000 Kč ~ 2 155 €

51
BOHUSLAVA OLEŠOVÁ (*1951)
Z CYKLU TUŠENÍ BDĚLÉHO, 1986-2002
kombinovaná technika, papír fixovaný na plátně, rám, 125 × 118 cm
sign. BOL, na rubu značeno Z CYKLU TUŠENÍ BDĚLÉHO, 1986-2002

55 000 Kč ~ 2 155 €

LITERATURA
Kateřina Danielová, Jana Vránová: Bohuslava Olešová,  
Žízeň nekonečna, Books & Pipes, Brno 2021, s. 25.

Pro tvorbu brněnské autorky Bohuslavy Olešové jsou cha-
rakteristické expresivní velkoformátové pastelové kresby 
i gestická malba. Už od 80. let ve své práci používá kance-
lářské sešívačky nebo nitě, s nimiž papíry prošívá a vytváří 
tak další lineární linky a struktury. Tyto asambláže také 
doplňuje perforací jednotlivých vrstev papírů. Pro autorku 
je také důležitý dialog barev, jako typický můžeme uvést 
kombinaci žluté a modré. Velmi důležité jsou pro Olešovou 
i její site-specific instalace vznikající z nití a provázků, které 
se dostávají z čistě lineárních prací na papíře do prostoru. 
Velmi významnou aktivitou v rámci nejen brněnské scény 
byla na konci 90. let iniciativa Otevřené ateliéry, kterou 
Olešová iniciovala. Pod dnešním názvem Open Studios 
velmi úspěšně pokračuje dodnes.
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52
JIŘÍ VALOCH (*1946)
WAITING, 1984
sítotisk 39/50, papír, 50 × 40 cm
sign. na rubu relations Jiří Valoch 1984

5 000 Kč ~ 195 €

53
JIŘÍ VALOCH (*1946)
SILENCE, 1984
sítotisk 39/50, papír, 50 × 40 cm
sign. na rubu relations Jiří Valoch 1984

5 000 Kč ~ 195 €

55
DAISY MRÁZKOVÁ (1923–2016)
BEZ NÁZVU, 1982
tuš, papír, rám, sklo, 74 × 102 cm
sign. na rubu Daisy Mrázková 1982

22 000 Kč ~ 195 €

54
DAISY MRÁZKOVÁ (1923–2016)
BEZ NÁZVU, 1984
barevné pastelky, papír, rám, sklo, 100 × 70 cm
sign. na rubu Daisy Mrázková 1984

22 000 Kč ~ 195 €
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59
DALIBOR CHATRNÝ (1925–2012)
Z CYKLU PROJEKTY PLASTIK  
ZEMĚ-VZDUCH, 1974
tuš, papír, rám, sklo, 42 × 29,5 cm
sign. D. Chatrný 74

18 000 Kč ~ 705 €

58
OLGA KARLÍKOVÁ (1923–2004)
SÝKORA KOŇADRA, KOS, PĚNKAVA, 2003
tužka, papír, rám, sklo, 42 × 30 cm
sign. Karlíková 2003

12 000 Kč ~ 470 €

56
MILAN MAUR (*1950)
V RYTMU POHYBU VODOMĚREK, 1990
přírodní pigment, tužka, papír, rám, sklo, 62 × 88 cm
sign. Milan Maur, HLADINA POTOKA POBLÍŽ VINNÉHO JEZERA U MICHALOV-
CŮ 31. ČERVENCE 1990

22 000 Kč ~ 860 €

LITERATURA
Kol. autorů, Na konci duhy, dva kroky vlevo, Aparat. ve spolupráci
s Etcetera Auctions a Galerií u Betlémské kaple, 2019.
 
VYSTAVENO
Na konci duhy, dva kroky vlevo, Galerie u Betlémské kaple, září 2019

VYSTAVENO
Olga Karlíková, Nad ránem, Fait Gallery, Brno 202057

DALIBOR CHATRNÝ (1925-2012)
PARMENIDÉS, 64 ZLOMKŮ, 1987-2007
akryl, textil, plast, 21,5 × 30 cm
sign. D. Chatrný 87, 07, číslo 19, papírová obálka GALERIE NA BIDÝLKU, 2007

3 500 Kč ~ 135 €
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60
JAN WOJNAR (1944-2014)
STUDIE ZÁTIŠÍ, ROZUZLENÍ ZAUZLENÉHO 
MOTOUZU, 1987
2x koláž, fotografie, papír, každá 21 × 30 cm
sign. každá Wojnar 87, papírový štítek „studie zátiší“ – rozuzlení zauzleného 
motouzu, Wojnar 87

10 000 Kč ~ 390 €

61
JAN WOJNAR (1944-2014)
MŘÍŽKOVÁ BÁSEŇ, 1978
dvojlist, kombinovaná technika, papír, v rozloženém stavu 29 × 44 cm
sign. Wojnar 78, papírový štítek MŘÍŽKOVÁ BÁSEŇ WOJNAR JAN 78

10 000 Kč ~ 390 €

62
MILAN MAUR (*1950)
ZAČALO SNĚŽIT, 1. POL. 80. LET
razítko, tiskařská barva, papír, rám, sklo, 45 × 19,5 cm

14 000 Kč ~ 550 €
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64
DALIBOR CHATRNÝ (1925-2012)
VÍC NIC, 2. POL. 90. LET
kombinovaná technika, papír, rám, plexisklo, 70 × 100 cm

45 000 Kč ~ 1 765 €

VYSTAVENO
Veřeje, Galerie Sýpka, Vlkov 1998

Nabízené dílo Dalibora Chatrného je předlohou 
k velkoformátovému billboardu, realizovaného 
v rámci výstavy Veřeje v roce 1998. Skupinová  
výstava (Marian Palla, Vladimír Kokolia, Jan 
Merta, Václav Stratil, Dalibor Chatrný, Tomáš 
Ruller, Pavel Vančát a další) představila soudobé 
výtvarné umění ve veřejném prostoru – okolí 
dálnice D1.

63
DALIBOR CHATRNÝ (1925–2012)
ZEIT, 1983
sprej, dva prořezané papírové listy, rám, sklo, každý 40 × 50 cm
sign. D. Chatrný 83

18 000 Kč ~ 705 €
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akryl, plátno, 82 × 86 cm
sign. Petr Kvíčala No. 9 1999, na rubu autorská 
značka No. 9 1999

180 000 Kč ~ 7 060 €

65
PETR KVÍČALA (*1960)
NO. 9, 1999

Obraz Petra Kvíčaly pochází ze série, ve které autor pomocí barevných vln 
(jejich zvětšováním, prolínáním a střetáváním) vytváří zdání prostoru. Autor 
zde zkoumá ornamentalitu liniové skladby a klade důraz na procesualitu 
při jejím vznikání. Při vzniku ornamentu si velmi přesně uvědomuje, že je to 
nekončící linie bez existujícího středu.

Ornament měl vždy funkci zdobnou, ale jeho další funkce, nacházející se 
spíše v rovině symbolické, znamenala i vzdávat úctu. Umělec Petr Kvíčala 
svým nevyčerpávajícím způsobem připomíná tyto funkce obě. Jeho způsob 
práce s barevnou linií jako by neměl viditelného konce.

„Může se proměňovat a rozvíjet, ale vždy vznikne další opakující se vzorec.“

• Petr Kvičala, červenec 1984 až únor 2006
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66
RENÉ HÁBL (*1968)
CANDIDE DIABOLLO, 2011
akryl, plátno, 60 × 70 cm
sign. na rubu RENÉ HÁBL CANDIDE DIABOLLO 2011,
přiložen certifikát autenticity

37 000 Kč ~ 1 450 €

67
VÁCLAV KOČÍ (*1981)
591, 2020
akryl, plátno, 60 × 70 cm
sign. na rubu Václav Kočí 591, 042017

65 000 Kč ~ 2 550 €

LITERATURA
Petr Vaňous: René Hábl – Micromegas, Galerie Ars, Brno 2012, s. 149.

VYSTAVENO
Clima, Galerie Magna, Ostrava 2012
Laputa, Hvězdárna, Zlín 2012
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68
IRA SVOBODOVÁ (*1986)
DARKNESS, 2012
akryl, plátno, 50 × 80 cm
sign. na rubu „DARKNESS“ PRAHA 2012 IRA, přiložen certifikát autenticity

35 000 Kč ~ 1 370 €

69
IRA SVOBODOVÁ (*1986)
MAGNETIC, 2012
akryl, plátno, 100 × 100 cm
sign. na rubu „MAGNETIC“ PRAHA 2012 IRA, přiložen certifikát autenticity

55 000 Kč ~ 2 155 €

VYSTAVENO
Rozostřené rozhraní, Galerie kvalitář, Praha 2013

VYSTAVENO
Rozostřené rozhraní, Galerie kvalitář, Praha 2013
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70
BŘETISLAV MALÝ (*1985)
BEZ NÁZVU, 2021
grafit, epoxid, plátno, kov, ø 31 cm × 3 cm
sign. na rubu Břetislav Malý 2021

18 000 Kč ~ 705 €

71
JÁN VASILKO (*1979)
DISTURBANCES 6., 2012
akryl, plátno, 180 × 160 cm
sign. na rubu JÁN VASILKO, NEPOKOJE 6., DISTURBANCES 6., 2012

120 000 Kč ~ 4 705 €
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72
EDUARD OVČÁČEK (*1933)
INTERFERENCE DVOJKY II, 1968-1990
serigrafie 16/20, papír, 39 × 38,5 cm
sign. E. Ovčáček 68 tisk 90

9 500 Kč ~ 370 €

73
EDUARD OVČÁČEK (*1933)
INTERFERENCE, 1990
serigrafie 11/20, papír, 37,5 × 36,5 cm
sign. E. Ovčáček tisk 90

9 500 Kč ~ 370 €

74
JINDŘICH BOŠKA (1931-2017)
ZRCADLO, 1989
olej, lepenka, sololit, 34,5 × 35,5 cm
sign. Boška 89, na rubu papírové štítky, Zrcadlo

40 000 Kč ~ 1 570 €
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75
IVAN CHATRNÝ (1928-1983)
BEZ NÁZVU, 1979
serigrafie 12/18, papír, rozměr listu 43 × 61 cm
sign. Ivan Chatrný 1979

2 500 Kč ~ 100 €

76
IVAN CHATRNÝ (1928-1983)
BEZ NÁZVU, 1981
serigrafie 9/11, papír, rozměr listu 38 × 32 cm
sign. Ivan Chatrný 1981

1 500 Kč ~ 60 €

77
IVAN CHATRNÝ (1928-1983)
BEZ NÁZVU, 1970
serigrafie 9/13, papír, rozměr listu 61 × 43 cm
sign. Chatrný Ivan 1970

9 000 Kč ~ 350 €

78
STANISLAV ZIPPE (*1943)
BEZ NÁZVU, 1983
tuš, papír, rám, sklo, 21 × 29,5 cm
sign. Stanislav Zippe 83

7 000 Kč ~ 275 €

79
ZDENĚK SÝKORA (1920-2011)
7 LINIÍ PRO UMĚLECKOU BESEDU, 1996
sítotisk (zkušební tisk), papír, pasparta, rám, sklo, 44,5 × 44,5 cm
nesignováno

5 500 Kč ~ 215 €
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tavené opálové sklo, 31 × 66 × 19 cm

55 000 Kč ~ 2 155 €

80
LUBA BAKIČOVÁ (*1985)
YES NAME, 2018

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 mate-
riálů, 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 expe-
rimentu se stává médiem, aktivně dotvářejícím autorčiny výtvarné záměry. 
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křišťálové a barevné tavené sklo, broušené, lepe-
né, 56 × 50 × 30 cm
sign. J. Bílek 06

130 000 Kč ~ 5 100 €

81
ILJA BÍLEK (*1948)
POLOŽENÁ, 2006

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 mini-
malisticky přísná a úsporná estetika.

Často využívá segmentů z taveného a plochého skla a ve svých kompozi-
cích nezřídka vychází z konstrukčních principů, které jsou vlastní architek-
tuře. Využívá technologie a postupy odvozené z různých odvětví průmyslu. 
Některé jeho objekty díky tomu působí, jako by do sebe byly vklíněny dva 
různé materiály.
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82
MILAN PEKAŘ (*1980)
VÁZA, 2021

porcelán, krystalická glazura, výška 49 cm
sign. Pekař 2021

37 000 Kč ~ 1 450 €
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83
ZUZANA SVATIK (*1993)
UNFORTUNATE BALERINA  
/ STRAIGHT IN THE FACE, 2021
porcelán, glazováno, víko zlatě pokoveno, výška 55 cm

50 000 Kč ~ 1 960 €

84
ZUZANA SVATIK (*1993)
ROAD TO PERDITION, 2018
porcelán, kobaltová tužka, která prošla výpalem, výška 58 cm

55 000 Kč ~ 2 155 €

Zuzana Svatik svoje vázy pokrýva nápismi, vymodelo-
vanými žuvačkami, pracuje s populárnym štylizovaným 
tvarom srdca, ale aj vyobrazením diabolskej figúry, 
ktorá je predzvesťou jej figuratívnej práce často osci-
lujúcej okolo kresťanských motívov. Charakteristickou 
črtou jej mnohovrstevnatej tvorby je maľba na por-
celán s vedome insitnými črtami. Autorka sa nesnaží 
o realistické, ani zidealizované zachytenie jej predlôh. 
Vytvára štylizované postavy, takmer akčných hrdinov, 
ktorí tvoria vlastné naratívy. Jej vyobrazenia 'mužnosti' 
sú postavené na stereotypoch, ktoré vedome zveličuje, 
či už sa jedná o záľubu v násilí, mužskej súťaživosti, či 
komentárov na adresu žien, čím priamo odkazuje na 
koncept 'toxickej maskulinity'. Zaujímavosťou autorki-
ných ilustrácií mužských postáv je okrem upriamovania 
pozornosti na telesné aspekty ich maskulinity najmä 
fakt, že mnohých z jej hrdinov dokážeme zaradiť do 
konkrétnej sociálnej vrstvy, rovnako ako nás navádza 
k čítaniu ich konzervatívnych politických preferencií. 
Jej ženské hrdinky, na druhej strane, poskytujú oveľa 
jednoduchší naratív. Často sú eliminované na fyzický 
objekt, pripomínajú výjavy známe z mizogínnych reklam-
ných kampaní a pornografie, bez zjavného záujmu 
o ich psychologizáciu. Nezriedka stoja v kontraste 
k svojmu okoliu, pričom ich prítomnosť v tomto pro-
stredí navádza dojem zdanlivej absurdity. Opakovane 
sú obkolesené konvenčne 'mužnými' predmetmi, akými 
sú autá, či zbrane, alebo 'divými' zvieratami v podobe 
medveďa, tigra alebo hada. Obnažené ženské telo je 
v týchto kompozíciách v situácii priameho fyzického 
ohrozenia. Autorka tak kriticky pracuje s postavením 
ženy v spoločnosti, poukazuje na pretrvávajúci patri-
archát, pričom ironizuje aj samu seba ako iracionálnu 
ženu - dekoratérku.

• Ľuboš Kotlár (část kurátorského textu k výstavě Svatik × Sekáč)
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akryl, carbon, plátno, 250 × 170 cm
sign. na rubu Natalie Perkof 2021

140 000 Kč ~ 5 490 €

85
NATALIE PERKOF (*1979)
URBAN SHAMAN, 2021

Natalie Perkof (1979) je malířka a designérka s česko-ghanskými kořeny, 
která se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá tématem identity člověka v sou-
časném světě. V jejích obrazech se spojuje reflexe tradiční figurální malby 
se silnou tvarovou redukcí a s důrazem na emocionální působení zářivých 
barev a různých materiálových struktur. Pro její obrazy je typické používání 
neobvyklých materiálů, v posledních letech především karbonových vláken 
nebo dřevěných dýh, díky nimž z obrazové plochy často výrazně vystupuje 
do prostoru. 

V několika posledních letech pracuje Natalie Perkof na cyklu obrazů, které 
nazývá Manuál přirozenosti. V obrazech zpravidla monumentálních formátů 
zpřítomňuje prchavou krásu drobných každodenních prožitků a mezilidských 
vztahů. Nesmírně křehce a lyricky působící výjevy díky své lapidárnosti 
a někdy i zdánlivé nedokončenosti nabývají charakteru fragmentu neurčité, 
ale velmi intenzivně prožívané vzpomínky. A k tomuto cyklu se volně řadí také 
obraz Urban Shaman, který Perkof v letošním roce představila na stejno-
jmenné výstavě v (A)void Gallery, v jedné z „kobek“ pražského nábřeží. 

Výstavu tematizující roli spirituality v současném, materiálně založeném světě 
pojala jako site-specific instalaci. Uprostřed rušné náplavky vytvořila medita-
tivně laděný vizuálně-akustický prostor, který ideově i formálně vrcholil právě 
v obrazu Urban Shaman. Rozměrný monochromní obraz vytvořila pomocí kar-
bonových vláken, které zformovala do podoby mužské siluety. Použití temné 
tkaniny kovového lesku evokuje v kontextu instalace archaickou kosmolo-
gickou představu vesmírné hmoty, kterou skrze hvězdy (v podobě barevných 
bodů) pronikají různé úrovně univerza. Znázornění šamana jako obyčejného 
muže v kožené bundě, maskáčových kalhotách a těžkých botách nás přitom 
vrací do úrovně hmotného, smyslového světa. Perkof pojímá šamana jako 
člověka, který je schopen zprostředkovávat kontakt mezi různými úrovněmi 
světa nikoli skrze stavy extáze a magické archaické rituály, jako tomu bylo 
v tradičním šamanismu přírodních národů, ale skrze meditace a souznění 
s přírodou, zakotvené ve světě naší každodennosti. V tomto smyslu můžeme 
obraz interpretovat i jako určitou metaforu uměleckého procesu, při kterém 
umělec, podobně jako šaman, může díky své zvýšené citlivosti a schopnosti 
imaginace otevírat různé vrstvy vizuality a spirituality. 

Natalie Perkof absolvovala v ateliéru malířství Petra Veselého a Petra Kvíčaly 
na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (2005–2007) a v ateliéru malířství 
Daniela Balabána na Fakultě umění v Ostravě (1999–2005). Vedle malířské 
tvorby se věnuje také tvorbě objektové, site-specific instalacím, fotogra-
fii, grafickému designu, realizacím v architektuře, ale také produktovému 
designu. 

V roce 2005 získala ocenění Grafika roku a v letech 2013–2018 vydá-
vala umělecky zpracované autorské kalendáře. Její tvorba je zastoupena 
v Moravské galerii v Brně, v Muzeu města Brna a v řadě soukromých sbírek 
v ČR i v zahraničí. 

• Martina Mrázová

VYSTAVENO
Natalie Perkof, Urban Shaman, (A)void Gallery, 
Praha 2021
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86
JOSEF BOLF (*1971)
Z CYKLU OBLIČEJE, 2021
akvarel, tuš, papír, rám, sklo, 29 × 42 cm
sign. na rubu Bolf 2021

27 000 Kč ~ 1 060 €

87
JOSEF BOLF (*1971)
PRÁZDNÁ HLAVA, 2015-2021
olej, plátno, 27 × 21 cm
sign. na rubu Josef Bolf 2015-20 Prázdná hlava

55 000 Kč ~ 2 155 €

LITERATURA
Josef Bolf, Petr Vaňous: Ztracená nápověda, Vzdělávací a kulturní centrum 
Broumov, 2021, obrazová příloha.

VYSTAVENO
Ztracená nápověda, Galerie Dům, Broumov, 2021
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olej, plátno, 200 × 175 cm
sign. na rubu DENISA KRAUSOVÁ 2019-2020 LVI

70 000 Kč ~ 2 745 €

88
DENISA KRAUSOVÁ (*1981)
LVI, 2019-2020

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 uměl-
kynin 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 a Mikulově. 
Ačkoliv se styl její malby od studentských let několikrát proměnil, stále je 
pro ni příznačná kombinace realistického zobrazování se snovým až surre-
álným 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 naivizují-
címu dekorativismu. 

• Martin Vaněk
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olej, plátno, 100 × 100 cm
sign. na rubu Marek Meduna

80 000 Kč ~ 3 140 €

89
MAREK MEDUNA (*1973)
VYMEZENÍ, PŘEKRYTÍ, 
HRANIČENÍ, POSUNUTÍ, 2012

VYSTAVENO
Marek Meduna, OD/DO, WIN/WIN, Galerie 
U Dobrého pastýře, TIC Brno 2018

PROVENIENCE
Dílo pochází ze sbírky Nadace pro současné umění.
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90
JULIUS REICHEL (*1981)
5G STRUCTURE, 2019-2020
kombinovaná technika, plátno, 195 × 140 cm
sign. na rubu Julius Reichel 2019-2020

85 000 Kč ~ 3 335 €

91
JULIUS REICHEL (*1981)
GHOST FACE KILLA, 2019-2020
kombinovaná technika, plátno, 200 × 150 cm
sign. na rubu Julius Reichel 2019-2020

90 000 Kč ~ 3 530 €
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92
DAVID BÖHM (*1982), JIŘÍ FRANTA (*1978)
OXYMORON, 2012
tužka, papír, rám, sklo, 65 × 50 cm

35 000 Kč ~ 1 370 €

93
KRIŠTOF KINTERA (*1973)
WONDERFUL!, 2001
sprej, ruční papír, 41 × 58,5 cm
sign. na rubu Krištof Kintera 2001

18 000 Kč ~ 705 €

94
PETR LYSÁČEK (*1961)
VILDERMAN, 2013
kombinovaná technika, dřevěná deska, 35,5 × 31 cm
sign. na rubu Vilderman Lysáček 2013

9 000 Kč ~ 350 €

PROVENIENCE
Dílo pochází ze sbírky Nadace pro současné umění.

LITERATURA
Rea Michalová: Petr Lysáček, Nejez chleba lam železo, Galerie Beseda, 
Ostrava, obrazová příloha.
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95
VLADIMÍR KOKOLIA (*1956)
MOZEK, 1986
linoryt 40/49, papír, pasparta, rám, sklo, 25,5 × 30 cm
sign. V.K.86

12 000 Kč ~ 470 €

96
VLADIMÍR KOKOLIA (*1956)
UŠI, 1990
linoryt 5/49, papír, pasparta, rám, sklo, 35,5 × 47 cm
sign. Kokolia 90, „Uši“

12 000 Kč ~ 470 €

97
JAKUB HOŠEK (*1979)
THROUGH THAT LAST CLOUD 
IS A DYING STAR, 2009
akryl, plátno, 89 × 100 × 10 cm
sign. na rubu JAKUB HOŠEK 09

75 000 Kč ~ 2 940 €

Jakub Hošek absolvoval malířskou školu Vladimíra Skrepla 
na pražské AVU. V minulosti byl dvakrát nominován do finále 
Ceny Jindřicha Chalupeckého. Patřil také ke kmenovým 
umělcům Galerie Jiřího Švestky. Jeho výtvarný projev je 
specifický a nezaměnitelný, spojený s alternativní hudební 
scénou, grafickou tvorbou plakátů a komiksů.

Práce Jakuba Hoška mají výrazný grafický charakter, nepo-
užívá typické malířské postupy. Charakteristická pro jeho 
obrazy je jakási celková plošnost, dosažená monochromně 
laděným pozadím. Ostrých linek, které připomínají spíš 
kresbu, dosahuje používáním komplikovaných šablon, přes 
které postupně nanáší jednotlivé plochy akrylových barev. 
Stejně šablonovitě na Hoškových obrazech působí i vysklá- 
dané strašidelné až hororové scény a výjevy. Komiksový 
a grafický charakter podtrhuje také časté používání písma 
v obrazech, kde často cituje texty svých oblíbených skladeb.
Hošek neřeší perspektivu, ale prostor do svých děl dostává 
jiným způsobem: předsunuje plátna do prostoru a ta pak 
svým tvarem připomínají tělesa reklamních lightboxů. Plátna 
pak působí téměř jako jakési nástěnné objekty.
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98
JITKA GÉRINGOVÁ (*1969)
HAD NA UTĚRCE, 1996
akryl, plátno, rám, 45 × 65 cm
sign. na rubu Jitka Géringová, Had na utěrce, 1996

8 000 Kč ~ 315 €

99
ONDŘEJ BASJUK (*1983)
VODOPÁD, 2019
kvaš, tuš, papír, rám, sklo, 17,5 × 12,5 cm
sign. Basjuk 19

8 000 Kč ~ 315 €

100
VASIL ARTAMONOV (*1980) 
ALEXEY KLYUYKOV (*1983)
ROZPŮLENÝ BOCHNÍK, 2012
olej, plátno, 40,5 × 50 cm
sign. na rubu KLYUYKOV ARTAMONOV ROZPŮLENÝ BOCHNÍK 2012,  
přiložen certifikát autenticity

30 000 Kč ~ 1 180 €

PROVENIENCE
Dílo pochází ze sbírky Nadace pro současné umění.

Vasil Artamonov (nar. 1980, Solnečnogorsk) a Alexey Klyuykov 
(nar. 1983, Vladimir) pocházejí z Ruska, od svého raného mládí 
však žijí trvale v Čechách. Vasil Artamonov se do tehdej-
šího Československa přistěhoval v roce 1990. Studoval nej-
dříve na Akademii výtvarných umění v Praze u Pavla Nešlehy, 
Stanislava Diviše a Vladimíra Skrepla, posléze na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v ateliéru Jiřího Davida, kde se potkal 
s Klyuykovem. Na AVU se vrátil coby doktorand Jiřího Příhody, 
přičemž jeho tématem byly umělecké dvojice. Od roku 2007 
působí také jako pedagog, v roce 2012 se stal vedoucím 
Ateliéru malby I na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení 
technického v Brně. Jeho tvorba se od počátku orientovala 
na konceptuální malbu. Poprvé na sebe upozornil výraznými 
sólovými projekty Andreevka (galerie A. M. 180, Praha 2004) 
nebo Co si nepamatuji, v nichž osahával hranice lidské paměti. 
Alexey Klyuykov do České republiky přišel později, sice v roce 
1998. Již na střední škole se společně s Vítem Svobodou začal 
věnovat street artu a graffiti (CAP, Crew against people), které 
bylo originální svou záměrně infantilní rovinou (toy graffiti). 
V roce 2004 Klyuykov nastoupil na Vysokou školu umělecko-
průmyslovou. Kromě společné tvorby s Artamonovem se inten-
zivně věnuje také ilustraci (např. Martin Škoda, Škoda neva-
řit, 2012; Pavel Kosatík, Jiný T.G.M., 2018). Společně poprvé 
vystoupili v roce 2006, kdy na výstavě Hrubý domácí produkt 
(Galerie hlavního města Prahy) prezentovali videosérii Jak jsme 
pomáhali inspirovanou sovětskou knihou pro děti Timur a jeho 
parta (Arkadij Gajdar). Videa zachycovala guerillové umělecké 
akce, pohybující se leckdy za hranicí zákona. Artamonov 
s Klyuykovem překračovali privátní prostor neznámých lidí, 
kterým „pomohli“ se zahrádkou nebo s natřením plotu. Jejich 
umělecké partnerství nabývá v různých obdobích různé inten-
zity a je jednou z mnoha viditelných aktivit obou umělců. Jejich 
tématem se zpočátku stalo především postsovětské dědictví 
a odkaz avantgardy. Zdánlivě interpretačně jednoduché obrazy 
jsou ve většině případů plné citací a odkazů na předchozí 
modernistické vzory, přičemž zvláštní místo v jejich tvorbě zau-
jímá kubistické tvarosloví. Pracovali však mnohdy i s dědictvím 
socialistického realismu nebo futurismu. Postupem času se do 
jejich portfolia přidaly další formáty jako akce ve veřejném pro-
storu nebo site-specific instalace. Mezi jejich důležité realizace 
patřila například výstava Estu do silento (Ať je ticho, Budapešť 
2008), kde se návštěvníci setkali s audionahrávkou v espe-
rantu, v níž se autoři vyjadřují k pojetí kultury jako souhrnu jed-
notlivých nalézaných segmentů vytržených z kontextu. Pointou 
byl apel ticha, které jediné je „velké a konzistentní“. Podstatou 
jejich práce je však revize a kritika dosavadních uměleckých 

postupů či uměleckého trhu zakotveného v institucionalizova-
ných dějinách umění, často nechybí ani humor. Jejich dílo lze 
zároveň označit v pravém slova smyslu za politické či politizu-
jící, polemické a společensky angažované. Podle poroty Ceny 
Jindřicha Chalupeckého toto umělecké duo odkazuje na pra-
meny našeho vnímání, které leží v utopických vizích 20. sto-
letí a romantických ideálech dosud pronásledujících naši spo-
lečnost. Podle poroty také Artamonov s Klyuykovem „nabízí 
přesný komentář k naší proměňující se realitě“. Jedná se o hod-
nocení z roku 2010, kdy se Artamonov s Klyuykovem stali lau-
reáty tuzemského prestižního ocenění, a to dokonce jako první 
umělci narození mimo hranice České a Slovenské republiky. 
Roku 2017, v rámci přehlídky Brno Art Open – Sochy v ulicích, 
vytvořili rozměrnou exteriérovou nástěnnou malbu Bez názvu 
(pocta Diegu Riverovi), která pracovala s místní ústně předá-
vanou legendou. Oba umělci působili v letech 2009–2015 ve 
skupině P.O.L.E., od roku 2018 se hlásí k Manifestu radikálního 
realismu, který mimo jiné tvrdí, že: „Umění, jehož význam závisí 
na textech, je zbytečné a není důvod, aby vůbec existovalo.“ 
Radikální realisté se ve svém manifestu plně hlásí k tradici rea-
listické malby, v níž spatřují obrodu současné postkonceptu-
ální situace, uvízlé v představě uměleckého pokroku. Prioritou 
již není egoistický umělec, ale zájem společnosti jako celku. 
Zároveň se jedná o popření všech avantgarních postupů, což 
lze v rámci vývoje díla Artamonova a Klyuykova chápat jako 
antitezi k jejich vlastní práci. Od počátku umělci sdílí ateliér 
a obrazy tak vznikají metodou dialogu a přímé spolupráce. 

Obraz Rozpůlený bochník (2012, olej na plátně) pracuje s moti-
vem, který se v díle Artamonova a Klyuykova objevuje v roce 
2012 velice často. Někdy samostatně, jindy jako součást vět-
šího celku (ateliérového zátiší). Samotné téma – chléb – může 
být chápán jako odkaz ke starší tradici malby zátiší, obzvláště 
holandského tzv. zlatého věku, kde fungoval jako křesťanský 
symbol. V tomto případě jde ale spíše o symbol obživy jako 
odměny za vykonanou práci.

• Martin Vaněk

VYSTAVENO
Žánr, Galerie města Blanska, Blansko 2013
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102
FRANTIŠEK MATOUŠEK (*1967)
JIMI HENDRIX, 2003–2005
akryl, páraná riflovina, 110 × 55 cm

90 000 Kč ~ 3 530 €

101
OTTO PLACHT (*1962)
ZAHRADA UČENÍ (HOJARESCA II), 2016
přírodní barvivo z rostlin a nerostů peruánké džungle, plátno, 120 × 150 cm
na rubu štítek s popisem

110 000 Kč ~ 4 315 €

PROVENIENCE
Dílo pochází ze sbírky Nadace pro současné umění.
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103
ČENĚK DOBIÁŠ (1919–1980)
BEZ NÁZVU, 1966
kombinovaná technika, papír, rám, sklo, 29,5 × 41,5 cm
sign. Dobiáš 1966

15 000 Kč ~ 590 €

104
MICHAL RANNÝ (1946-1981)
BEZ NÁZVU, NEDATOVÁNO
akvarel, tuš, papír, pasparta, rám, sklo, 20,5 × 14,5 cm

6 000 Kč ~ 235 €

105
PAVEL ŠMÍD (*1964)
JITUŠKA, 2018
olej, plátno, 50 × 50 cm
sign. na rubu Pavel Šmíd 2018

29 000 Kč ~ 1 140 €
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106
MARIE BLABOLILOVÁ (*1948)
ZÁTIŠÍ S DEMIŽONEM, 1993
akryl, linoleum na sololitu, 100 × 99 cm
sign na rubu MB 93

38 000 Kč ~ 1 490 €

107
MARIE BLABOLILOVÁ (*1948)
KUCHYŇSKÉ ZÁTIŠÍ, 1993
akryl, linoleum na sololitu, 86,5 × 75 cm
sign. na rubu MB 93

38 000 Kč ~ 1 490 €

PROVENIENCE
Dílo pochází ze sbírky Nadace pro současné umění.
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109
JIŘÍ NAČERADSKÝ (1939-2014)
DVĚ FIGURY, 1988
tuš, akvarel, kvaš, papír, 65,5 × 47,5 cm
sign. Načeradský 88

12 000 Kč ~ 470 €

108
JIŘÍ NAČERADSKÝ (1939-2014)
UFONKY, 1975
tužka, tuš, akvarel, papír, 45 × 33 cm
sign. načeradský 75

9 500 Kč ~ 370 €

110
MARIE BLABOLILOVÁ (*1948)
KOŠÍK NA STOLIČCE, 1991
akryl, linoleum na sololitu, 95 × 63 cm
sign. na rubu MB 91

38 000 Kč ~ 1 490 €
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111
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

22 000 Kč ~ 860 €

112
JIŘÍ ANDERLE (*1936)
VANITAS IV., 1983
pastel, lept, suchá jehla 1/1, papír, 95,5 × 64,5 cm
sign. Anderle 1983 Variante mit Zeichnung 1/1

35 000 Kč ~ 1 370 €
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113
JIŘÍ ANDERLE (*1936)
DVĚ GENERACE
pastel, lept, suchá jehla 1/1, papír, pasparta, rám, sklo, 28 × 32,5 cm
sign. Jiří Anderle, Dvě generace, varianta s kresbou 1/1

25 000 Kč ~ 980 €

114
JIŘÍ ANDERLE (*1936)
PAPOUŠEK PRO ŠTĚSTÍ
pastel, lept, suchá jehla 1/1, papír, 20 × 12 cm
sign. Jiří Anderle, Papoušek pro štěstí, varianta s kresbou 1/1

15 000 Kč ~ 590 €

115
OLDŘICH KULHÁNEK (1940–2013)
JOB NO. 3, 2004
litografie, papír, 91 × 64 cm
sign. Oldřich Kulhánek 2004

7 000 Kč ~ 275 €

116
OLDŘICH KULHÁNEK (1940–2013)
JOB NO. 2, 2004
litografie, papír, 64 × 91 cm
sign. Oldřich Kulhánek 2003

7 000 Kč ~ 270 €
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olej, karton, rám, 27 × 36,5 cm
sign. J. Smetana, na rubu Smetana Z Michle, 
č.129

260 000 Kč ~ 10 195 €

117
JAN SMETANA (1918-1998)
Z MICHLE, 1943

Objevování básnických hodnot moderního města patřilo k základním výcho-
diskům umělců sdružených ve Skupině 42, mezi něž se řadil i Jan Smetana 
(1918–1998). Období okupace bylo pro mladého umělce tvrdou životní zkouš-
kou. Se zdrcující zkušeností z koncentračního tábora v Sachsenhausenu 
se po svém návrat do Prahy v roce 1940 vyrovnával v několika obrazech 
a kresbách. Krátce poté však navázal kontakt s teoretikem umění Jiřím 
Kotalíkem a vzápětí i s Františkem Grossem a Františkem Hudečkem, téměř 
o dekádu staršími malíři, s nimiž se začal pravidelně scházet a diskutovat 
o cestách moderního umění v podmínkách současného světa. A právě ve 
Smetanově ateliéru se v listopadu roku 1942 konala ustavující schůzka 
Pracovní skupiny, která později přijala název Skupina 42. 

V raném období Smetanovy tvorby má důležité místo industriální krajina 
pražské Michle. V roce 1943 vytvořil několik variant pohledů na nedávno 
dostavěný michelský plynojem a o pět let později vybral dva obrazy tohoto 
tématu i na svou první samostatnou výstavu v Topičově salonu v Praze. 
Obrazy s námětem michelského plynojemu následně do svých sbírek zařa-
dila i Galerie umění v Karlových Varech nebo Moravská galerie v Brně. 

Smetana nacházel v civilní věcnosti a každodennosti předměstských zákoutí 
zvláštní poetiku. Záměrně vyhledával nemalebné pohledy na městskou 
krajinu poznamenanou činností člověka a v michelském plynojemu našel 
působivý protějšek k plynojemu libeňskému Františka Grosse. V nevelkém 
formátu Smetana transponuje konkrétní motiv impozantní stavby do obra-
zového prostoru podle výtvarných zákonitostí a přenáší tak skutečnost do 
znakové řeči obrazu. Mohutná masa budovy vymezuje z pravé strany obra-
zové pole a její neohraničenost působí až hrozivým dojmem. Industriální výjev, 
rytmizovaný vertikálami sloupů elektrického vedení, je prozářený pro autora 
typickým atmosférickým světlem. Smetana klade důraz na světelné hodnoty 
malby, vytváří rozlehlý vzdušný prostor nad velmi nízkým horizontem. Jeho 
jemné, senzuální barevné pojetí dává liduprázdnému výjevu atmosféru ran-
ního průzračného vzduchu s velmi lyrickým vyzněním. Smetana si ostatně 
do svých deníků poznamenal, že chápe, „proč Camille Corot maloval nejra-
ději v hodinách rozednění nebo soumraku. V těchto krásných chvílích mají 
věci v přírodě zvláštní tajemství a cítíme jejich vzájemnou jednotu i jednotu 
s nekonečnem. Každodenní praktický ruch a shon je ještě nepoznamenal 
svým neklidem. Cítíme ‚souvislost věcí‘.“

• Martina Mrázová

„Malíř tichého zázračna uprostřed obyčejné všednosti.“

• Luboš Hlaváček

114 115



olej, lepenka, rám, 26 × 47,5 cm
na rubu pozůstalostní razítko, 
v soupisu díla pod číslem 167. 

54 000 Kč ~ 2 120 €

118
FRANTIŠEK GROSS (1909-1985)
ZAKLADAČ, 1949

František Gross (1909–1985) patří k nejvýznamnějším malířům válečné 
generace, jejíž vyhraněný zájem o prostředí soudobého města vedl k zalo-
žení Skupiny 42. Osobitý výraz Františka Grosse se utvářel z podnětů kubi-
smu a surrealismu. Intenzivní prožitek městské civilizace se v jeho tvorbě na 
výrazně konstruktivním základu formoval do poetických malířských vizí. 

František Gross studoval na Českém vysokém učení technické v Praze 
(1927–1928, O. Blažíček) a následně na pražské Uměleckoprůmyslové škole 
(1928–1931, F. Kysela). Do uměleckého dění se zapojil už ve 30. letech. První 
výstavu měl spolu s Ladislavem Zívrem v Nové Pace (1931), od roku 1936 se 
účastnil výstav Zlínských salónů a od roku 1937 vystavoval v divadle E. F. 
Buriana, které bylo v době okupace významným centrem československé 
avantgardy. V roce 1941 se stal členem Umělecké besedy a v roce 1945 čle-
nem SČUG Hollar a jejich spolkové výstavy každoročně obesílal. 

Pravidelné schůzky Františka Grosse s Františkem Hudečkem, Kamilem 
Lhotákem a Janem Smetanou vedly v roce 1942 ke vzniku Pracovní skupiny, 
která později přijala název Skupina 42. Její členy spojovala snaha obnovit 
vztah umění k realitě každodenního života, v níž spatřovali základ poetických 
hodnot současnosti, „neboť nejen tématem, ale smyslem a záměrem umění 
není nic než každodenní, úděsné a slavné drama člověka a skutečnosti: 
drama záhady čelící zázraku“ (J. Chalupecký). 

První samostatnou výstavu měl František Gross v roce 1942 a po osvobození 
se účastnil také řady výstav v zahraničí (např. Art tchecoslovaque 1939–
1945, Paříž, 1946; Bienále v Benátkách, 1948; Bienále v Sao Paulu, 1961). 
V roce 1961 se stal členem tvůrčí skupiny Radar, jednoho z uskupení, které 
se v době relativního uvolnění poměrů ve společnosti pokoušely navázat na 
zpřetrhané tradice moderního umění a obnovit spolkovou činnost. 

I v poválečné situaci pokračoval František Gross v rozvíjení motivů spjatých 
s moderním městem jako prostředím utvářeným obyčejnými věcmi, stroji 
a technickými vynálezy. Kolem roku 1948 ale do jeho tvorby jako nový inspi-
rační zdroj vstoupila industrializovaná krajina, která se stala jakousi protivá-
hou krajiny městské. Gross aktualizoval motivy strojů a strojků, jejichž původ 
sahá až do jeho dětských let, kdy se mu do paměti vryl každodenní pohled 
z novopackého bytu na skleněnou halu s obrovským setrvačníkem. Grossovy 
stroje z válečných let však nyní pozbyly své někdejší groteskní či hrozivě 
přízračné absurdnosti. Už to nejsou hravé, fantaskní novotvary jako znaky 
moderní městské civilizace, ale malířsky volnější záznamy, vyjadřující spíše 
autorovu fascinaci nad přítomností mohutných strojů uprostřed pusté kra-
jiny, již svou činností přetvářejí. V obrazu Zakladač, jehož verze z roku 1948 
se nachází i ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové, se Gross 
soustředí na výtvarné zhodnocení podnětů přírodních struktur. A pohled na 
chemické závody s ocelovými konstrukcemi v obrazu Továrna svými zjed-
nodušenými tvary, výraznými tmavými konturami i barevným laděním stále 
upomíná na Grosova panoramata městských krajin se střechami domů. 

LITERATURA
Petrová Eva, František Gross, Vltavín, Praha 
2004, s. 142.
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119
JÁNUŠ KUBÍČEK (1921-1993)
HLAVA, 1962
monotyp, papír, 53 × 40 cm
sign. Jánuš Kubíček 1962, na rubu razítko DJK 1991, 4561

15 000 Kč ~ 590 €

120
JÁNUŠ KUBÍČEK (1921-1993)
PŘED ZRCADLEM, 1958
monotyp, papír, 49,5 × 35,5 cm
sign. Jánuš Kubíček 1958, na rubu razítko DJK 1991, 4542

16 000 Kč ~ 630 €

121
FRANTIŠEK GROSS (1909-1985)
TOVÁRNA, NEDATOVÁNO
olej, sololit, rám, 24 × 32 cm
sign. F. Gross

48 000 Kč ~ 1 880 €

LITERATURA
Srov.: Jiří Hlušička, Jánuš Kubíček kresba a grafika, FOTEP, Brno 2004,  
obr. 125-128.
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122
JAN ZRZAVÝ (1890-1977)
ANDĚL, NEDATOVÁNO
lept 50/100, papír, pasparta, rám, sklo, 23 × 14 cm
sign. Jan Zrzavý

27 000 Kč ~ 1 060 €

123
JIŘÍ BALCAR (1929-1968)
DEVĚT NÁHODNÝCH PŘÍHOD, 1965
suchá jehla, papír, 24,5 × 16,5 cm
sign. Jiří Balcar 65

9 000 Kč ~ 350 €

124
MIROSLAV ŠTOLFA (1930-2018)
PÁD IKARA, 1975
olej, plátno, lišta, 70 × 55 cm
sign. Miroslav Štolfa 75, na rubu přípisy – záznamy výstav: Divadlo hudby Olomouc 
79, Muzeum Blansko 78, GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ PROSINEC 1980 A 2005, 
MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2003, GVU CHEB 2004 A NOVÉ MĚSTO

65 000 Kč ~ 2 550 €

LITERATURA
Marie Klimešová, Jan Rous: Jiří Balcar, Arbor vitae v Řevnicích, Galerie výtvar-
ného umění v Chebu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v praze, Praha 2013, 
s. 125.
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125
ROBERT HLINĚNSKÝ (1908-1979)
BEZ NÁZVU, 70. LÉTA
akvarel, papír, pasparta, rám, sklo, 18,5 × 13 cm
sign. R. Hliněnský

10 000 Kč ~ 390 €

Robert Hliněnský, malíř od 30. let spojený s brněnskou výtvar- 
nou scénou. Od druhé poloviny 50. let se věnuje akvarelovým 
krajinám. Poté se stává členem výtvarné skupiny Parabola, 
kterou do jejího rozpadu roku 1964 vedl teoretik Václav 
Zikmund. V polovině sedmdesátých let dlouhodobě spolupra- 
coval se sochařem Františkem Šenkem a malířem Daliborem 
Chatrným. To Hliněnského nasměrovalo k nové tvůrčí etapě, 
k abstrakci. V 80. letech přichází značný útlum ve výstavních 
aktivitách. Jako blízký přítel Ludvíka Kundery byl několikrát 
vyslýchán a jeho práce se stahuje do ústraní a jeho komorní 
abstraktní pastely vycházejí z krajiny.

126
ROBERT HLINĚNSKÝ (1908-1979)
PROUDĚNÍ, 70. LÉTA
pastel, papír, pasparta, rám, sklo, 12,5 × 18 cm
sign. Hliněnský

6 000 Kč ~ 235 €

127
ROBERT HLINĚNSKÝ (1908-1979)
BEZ NÁZVU, 70. LÉTA
pastel, papír, pasparta, 13 × 17,5 cm
sign. R. Hliněnský

7 000 Kč ~ 235 €
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128
ROBERT HLINĚNSKÝ (1908-1979)
BEZ NÁZVU, KOLEM ROKU 1976
olej, plátno, fixováno na kartonu, rám, 31 × 23 cm
na rubu potvrzení autenticity od Evy Hliněnské

10 000 Kč ~ 390 €

129
ROBERT HLINĚNSKÝ (1908-1979)
BEZ NÁZVU, 1971
akvarel, papír, pasparta, rám, sklo, 18 × 27,5 cm
sign. R. Hliněnský 1971

12 000 Kč ~ 470 €

130
ROBERT HLINĚNSKÝ (1908-1979)
BEZ NÁZVU, 1970
akvarel, papír, pasparta, rám, sklo, 25 × 34 cm
sign. Robert Hliněnský, 7. VIII. 70.

15 000 Kč ~ 590 €

131
ROBERT HLINĚNSKÝ (1908-1979)
ZTICHLÁ ZAHRADA, 1970
akvarel, papír, pasparta, rám, sklo, 19,5 × 28 cm
sign. R. Hliněnský

12 000 Kč ~ 470 €
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ETCETERA 13

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 
prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby 
podle zákona č. 26/2000 Sb. (viz formulář „Při-
hláška 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 za-
stoupení v aukci. Tato plná moc musí obsahovat 
čísla položek katalogu, jejich přesný popis, vyvolá-
vací 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 nej-
později 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 skuteč-
nost nastala, nabídku ve výši vyvolávací ceny 
tohoto předmětu.

4. PRŮBĚH DRAŽBY
Předměty se draží v pořadí uvedeném v katalo-
gu, 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 podá-
ní a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, 
který učinil nejvyšší podání. Učiněným podáním je 
účastník dražby vázán. Cenu dosaženou vydraže-
ním 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
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 (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 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 dokonče-
ní aukce, nejpozději však do 10 kalendářních dnů 
ode dne konání dražby.

8. NABYTÍ VLASTNICTVÍ  
A VYZVEDNUTÍ 
VYDRAŽENÝCH PŘEDMĚTŮ
Vydražené předměty budou dražebníkem vydra-
žiteli předány po zaplacení celé ceny dosažené 
vydražením (včetně aukčního poplatku) na zákla-
dě potvrzení o zaplacení v místě konání aukce 
(pouze v den konání aukce) nebo v Etcetera 
Gallery (v následujících dnech) nebo po telefonic-
ké 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 
hodinu před aukcí. Poté bude probíhat živá dražba 
na www.LiveBid.cz, kde můžete celý průběh 
sledovat, ale i zaregistrovaní dražité  mohou na 
vybrané položky aktivně přihazovat. Registrace 
online dražitelů jsou příjmány nejpozději hodinu 
před začátkem živé aukce (17.30 hod.).
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