František Skála, dražba pro Klima

Krištof Kintera, dražba pro Klima
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Skála František *1956
Po přistání, 2006

Kintera Krištof *1973
Violet rain, 2018–2019

barevná fotografie na forexu, 93 x 100 cm, sign. na rubu

kombinovaná technika, dřevěná deska, 103 × 73 cm, sign. na rubu
Krištof Kintera „VIOLET RAIN“ 2018–2019

95 000 Kč ⁄ € 3 676

120 000 Kč ⁄ € 4 644
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Jaroslav Ježek, Brusel

Jiří Kolář
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Položky č. 5, 7, 8, pochází z významné německé
sbírky přítele Jiřího Koláře.
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Ježek Jaroslav 1923–2002
Souprava Elka – 9 ks
tištěná zlatá zn., Československo,
návrh Jaroslav Ježek v r. 1957, typ Elka,
porcelán, bílý fond s černým dekorem,
9 ks: konvice s víčkem (výška 23 cm),
cukřenka, mléčenka, 6 šálků s podšálky
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Ježek Jaroslav 1923–2002
Souprava Ex 1959 – 8 ks

Souprava uvedena v Projektu Czech 100
– soupisu 100 nejslavnějších českých ikon
za 100 let pod číslem 31.

tištěná zn. Epiag, Československo,
návrh Jaroslav Ježek v r. 1959, typ EX,
porcelán, bílý fond s tištěným dekorem
s motiny barevných stylizovaných lístků,
8 ks: konvice s víčkem (výška 24,5 cm),
cukřenka, 6 šálků s podšálky (jeden
podšálek se zvlněným lemem)

dohromady 10 000 Kč ⁄ € 387

dohromady 4 000 Kč ⁄ € 154

Jaroslav Ježek, nejvýznamnější český designér
figurálního a užitného porcelánu v 60. letech
20. stol., proslavil se nejvíce četnými návrhy
zvířátek v bruselském stylu, které udávaly tón
ve většině českých domácností, a moka servisu
Elka, navrženým přímo pro Světovou výstavu
EXPO ’58 v Bruselu. Za něj také získal Zlatou
medaili. Tento úspěch zřejmě způsobil, že byl
v r. 1959 schválen pro výrobu soubor Ex, který
se ovšem vyrobil v omezeném počtu a sloužil
spíše než jako užitková nápojová souprava jako
luxusní dar.
Lit: Chládek J., Porcelán kolem nás. Praha 1991,
s. 44, Katalog: J. Ježek, Porcelán, keramika,
kresba, malba. Karlovy Vary 1998.
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Kolář Jiří 1914–2002
Z cyklu Ornitologie moderního umění,
1966 – 2 ks

7

proláž, papír, rám, sklo, 19 × 9,5 cm,
19 × 9,8 cm, sign. PD Jiří Kolář
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dohromady 10 000 Kč ⁄ € 387

7
6

Kolář Jiří 1914–2002
Autoportrét, 1979

Kolář Jiří 1914–2002
Bez názvu, 1966

muchláž, papír, rám, sklo, 32 × 37,5 cm,
sign. PD JK 79

kombinovaná technika, papír, rám, sklo,
22 × 15,5 cm, sign. PD JK 66, na rubu
uprostřed Jiří Kolář 80

24 000 Kč ⁄ € 929

7 000 Kč ⁄ € 271
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Kolář Jiří 1914–2002
Bez názvu 1963
proláž, papír, rám, sklo, 29 × 21 cm,
sign. na rubu PD J. K. 63
14 000 Kč ⁄ € 542
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Ladislav Novák
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Bořek Šípek

Novák Ladislav 1925–1999
F. M. Dostojevskij ?, 1973
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Novák Ladislav 1925–1999
Occhio alla novita, 1972

11

15

Novák Ladislav 1925–1999
Moucha, 1972

alchymáž, froasáž, papír, pasparta, rám,
sklo, 32 × 25,5 cm, sign. LD aut. značkou

alchymáž, froasáž, papír, pasparta, rám,
sklo, 31 × 25 cm, sign. UD aut. značkou

alchymáž, froasáž, papír, pasparta, rám,
sklo, 32 × 25 cm, sign. UN aut. značkou

18 000 Kč ⁄ € 697

18 000 Kč ⁄ € 697

18 000 Kč ⁄ € 697

Novák Ladislav 1925–1999
Icron, 1973
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Novák Ladislav 1925–1999
L᾽icône, 1972
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Novák Ladislav 1925–1999
Moloch lui même, 1972

alchymáž, froasáž, papír, pasparta, rám,
sklo, 30 × 21 cm, sign. UD aut. značkou

alchymáž, froasáž, papír, pasparta, rám,
sklo, 31 × 24,5 cm, sign. UN aut. značkou

alchymáž, froasáž, papír, pasparta, rám,
sklo, 32 × 24,5 cm, sign. UD aut. značkou

18 000 Kč ⁄ € 697

18 000 Kč ⁄ € 697

18 000 Kč ⁄ € 697

Bořek Šípek, výtvarník, architekt, designér a vysokoškolský učitel, známý
zejména jako tvůrce skleněných uměleckých objektů a designového
nábytku nebo jako hlavní architekt správy Pražského hradu z období
prezidenta Václava Havla, kde pracoval na obnově hradních interiérů.
Stal se tak jediným výtvarníkem, který do architektonické a výtvarné
úpravy interiérů Hradu zasáhl po arch. J. Plečnikovi.
Díky své široké zahraniční práci je uznávanou veličinou mezi předními
světovými designéry.
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Šípek Bořek 1949–2016
Křeslo Filzka
Čechy, návrh B. Šípek v r. 1999, textil, obecný kov, výška 93 cm
Lit.: monografie Bořek Šípek, s. 22
Křeslo uvedeno v Projektu Czech 100 – soupisu 100 nejslavnějších
českých ikon za 100 let pod číslem 82.
17 000 Kč ⁄ € 658
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Jiří Kolář
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Položky č. 18, 19, 20, 21, 23 pochází
z významné německé sbírky přítele
Jiřího Koláře.
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Kolář Jiří 1914–2002
Adam a Eva, 1962
kombinovaná technika, rám, sklo,
30 × 22,5 cm, sign. PD JK 62

22
21
20

12 000 Kč ⁄ € 464
18
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Stolek odkladní
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Kolář Jiří 1914–2002
Bez názvu, 1964

Kolář Jiří 1914–2002
Bez názvu, 1963

muchláž, papír, rám, sklo, 28 × 18 cm, sign. PD JK 64

chiasmáž, karton, rám, sklo, 30 × 21 cm, sign. PD JK 63,
na rubu uprostřed J. Kolář 92 P.

16 000 Kč ⁄ € 619

18 000 Kč ⁄ € 697

Sevírovací stolek

Čechy, 2. třetina 20. stol., chromovaný
obecný kov (nově chromováno), čiré sklo,
gumové podložky,
rozměr 64,5 × 36 × 75 cm,
kompletně restaurováno

Čechy, 2. třetina 20. stol., chromovaný
obecný kov, čiré sklo, pojízdný stolek se
dvěma odkladními plochami uchycenými
ze spodu obruby,
rozměr 83,5 × 41,5 × 88,5 cm

5 000 Kč ⁄ € 194

12 000 Kč ⁄ € 464
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Kolář Jiří 1914–2002
Příbory, 1965
proláž, papír, rám, sklo, 24 × 15 cm,
sign. PD JK 65, sign. na rubu uprostřed
Jiří Kolář 80
5 000 Kč ⁄ € 193
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Kolář Jiří 1914–2002
Loď, 1962
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Kolář Jiří 1914–2002
Bez názvu, 1962

koláž, papír, rám, sklo, 20 × 28 cm, sign. PD JK 62

muchláž, papír, rám, sklo, 19 × 26 cm, sign. PD JK 62

8 000 Kč ⁄ € 310

15 000 Kč ⁄ € 580
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80. a 90. léta 20. století, grafika

80. a 90. léta 20. století, Jiří David
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David Jiří *1956
První den, 2003
olej, plátno, asambláž, rám, 100 × 120 cm,
sign. na rubu na plátně JIŘÍ DAVID 2003 PRVNÍ DEN
140 000 Kč ⁄ € 5 418
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Císařovský Tomáš, David Jiří, Gabriel Michal,Mainer Martin,
Matoušek František, Nikl Petr, Střížek Antonín
Soubor grafických listů 80. a 90. let – 16 ks
Gabriel Michal, litografie, papír, 42/100, Císařovský Tomáš,
litografie, papír, 99/100, (lehce poškozen), Císařovský Tomáš,
litografie, papír, 44/100, Císařovský Tomáš, litografie, papír, 42/100,
David Jiří, litografie, papír, 44/100, David Jiří, litografie, papír,
46/100, David Jiří, litografie, papír, 40/200, David Jiří, litografie,
papír, 37/100,
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Mainer Martin, litografie, papír, 40/200, Mainer Martin, litografie,
papír, 44/100, Matoušek František, litografie, papír, 49/100, Nikl
Petr, litografie, papír, 44/100, Nikl Petr, litografie, papír, 42/100,
Nikl Petr, litografie, papír, 49/100, Střížek Antonín, litografie, papír,
42/100, Střížek Antonín, litografie, papír, 40/200, všechny kusy
sign. PD
Provenience: Soubor grafik pochází z Galerie MXM.
dohromady 5 000 Kč ⁄ € 193

Pokud hledáme nějaké společné vodítko pro dílo současného českého
umělce Jiřího Davida, může jím být společenská angažovanost,
v níž autor obnažuje svoji vlastní, ale i naši společnou realitu a identitu
provokativním a kritickým způsobem.
Už od osmdesátých let 20. století, kdy se David stal důležitým
představitelem skupiny Tvrdohlaví s postmoderním uměleckým
programem, poukazoval na sentiment národní identity, ve fotografickém
cyklu Skryté podoby (1991–1995) manipuloval s fotografickými
portréty známých osobností nebo ukázal plačící politiky v souboru
Bez soucitu (2002). Mediálně nejznámějším se bezesporu stalo jeho

sedmnáctimetrové neonové srdce pro Václava Havla, umístěné na
Pražském hradě z roku 2002.
Malířská tvorba je pro Davida prostředkem ke zkoumání vlastní osobní
zkušenosti, ale také reflexí kulturních dějin a uměleckých stylů. Nabízený
obraz První den z r. 2003 zachycuje téma početí shlukem nesourodých
objektů a tvarů, které evokují utopické abstraktní modernistické styly.
Stejně jako v dalších malbách charakterizuje Davidovu práci koláž
rozdílných znaků a motivů, použití několika malířských rukopisů v
jednom díle a odkazy ke kulturním a společenským znakům, stejně jako k
uměleckým stylům.
17

Palme – König

80. a 90. léta 20. století, Petr Nikl

27
Malba tvoří jednu z mnoha uměleckých poloh všestranného umělce,
performera, hudebníka Petra Nikla. Na uměleckou scénu vstoupil
v osmdesátých letech 20. století na výstavách Konfrontací jako člen
skupiny Tvrdohlaví, kteří demonstrovali svůj zájem o živelnou, expresivní
malbu jako protiklad k introspektivní a existencionální tvorbě předchozí
generace.
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Palme-König, Košťany u Teplic
Velká secesní váza
Čechy, Košťany u Teplic, kolem r. 1905, výroba fa Palme-König,
lahvově zelené sklo s česaným dekorem s červeně, žlutě a bíle
tónovaným sklem a irizovanými lazurami, plasticky žebrované,
v cínové, masivně zlacené montáži, hladká kovová podstava vybíhá
do dvou kroucených úponků zdobených bobulemi, které přecházejí
do úchytů s jemným tepaným dekorem kvítků, výška 50 cm
38 000 Kč ⁄ € 1 471
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Firma Elias Palme & Co. byla založena v roce 1849 především jako
výrobce luxusního osvětlení. Výrobkům se dostalo ocenění na světové
výstavě ve Vídni v r. 1873 a na výstavě v Barceloně v r. 1888.
Provoz obsáhnul ve své výrobě sklárnu, brusírnu, kulírnu, slévárnu,
soustružnu, pasírnu, lakovnu i galvanickou laboratoř. V jejích dílnách
vznikl např. ověsový koš pro hlediště Královské opery v Římě, osvětlení
pro La Scala v Miláně, Hotel Waldorf Astoria v New Yorku nebo Operu
v Sydney.
Vázy, které vznikaly v této firmě v období secese patří zaslouženě spolu
s výrobky firmy Johanna Witwe Loetz k nejproslulejším a sběratelsky
nejvyhledávanějším českým sklářským výrobkům po celém světě.

Petr Nikl vybočoval svým malířským projevem z převládající
estetiky skupiny. Jeho hladké, pečlivě budované malby prozrazují
inspiraci protorenesančními italskými malbami, jejichž technická
preciznost se stala také Niklovým poznávacím znamením. Niklovy malby
druhé poloviny osmdesátých let 20. století, zachycující lidská a zvířecí
bezbranná mláďata, jsou vzpomínkou na lidskou něhu, kultivovanost
a laskavost. Frontálně pojednané stylizované postavy nezařaditelných
bytostí jsou schoulené do sebe a nachází se ve stavu prenatálního stadia,
zárodku, obklopeného neurčitým metafyzickým prostorem. Před vnějším
světem jsou dosud chráněny. Vyzařují ticho, soustředění a bezpečí.
Ke vzpomínkám z dětství se Nikl opakovaně ve své tvorbě vracel, jeho
rané obrazy z tohoto období však patří k těm nejšťastnějším.
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Nikl Petr *1960
Kočka I., 1987
olej, plátno, 150 × 115 cm, sign. na rubu rukou autora PETR NIKL
KOČKA I. 1987 150 × 115 cm
Provenience: Dílo pochází z významné sbírky.
220 000 Kč ⁄ € 8 514
odhadní cena 350 000 – 500 000 Kč
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Hotel Praha

Martin Mainer
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Hřivnáč Zbyněk, připsáno, Hotel Praha
Stolní svítidlo
inventární štítek A 079, Čechy, návrh pravděpodobně Z. Hřivnáč pro
Hotel Praha, čiré a mléčné sklo přejímané jantarovým, obecný kov,
výška 39 cm
15 000 Kč ⁄ € 580
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Hřivnáč Zbyněk, připsáno, Hotel Praha
Halové svítidlo
Čechy, návrh pravděpodobně Z. Hřivnáč pro Hotel Praha, čiré
a mléčné sklo přejímané jantarovým, obecný kov, výška 55,5 cm
15 000 Kč ⁄ € 580

20

30

Hřivnáč Zbyněk, připsáno, Hotel Praha
Velké podlahové svítidlo
inventární štítek A 075, Čechy, návrh pravděpodobně Z. Hřivnáč pro
Hotel Praha, čiré a mléčné sklo přejímané jantarovým, obecný kov,
výška 127 cm
30 000 Kč ⁄ € 1161

Hotel Praha existoval v letech 1981–2014 jako jedna z největších
architektonických ikon Prahy 80. let 20. stol. Ve své době se jednalo
o jeden z nejluxusnějších českých hotelů. Na architektonickém
návrhu projektu se podíleli architekti: J. Paroubek, A. Navrátil,
R. Černý a J. Sedláček, kteří při stavbě využili budovy nejlepší
dostupné technologie. Vybavení interiéru kromě nábytku
a doplňků interiérového designéra Z. Hřivnáče doplnily práce
uměleckých veličin jako S. Libenský, Š. Kotrba a další.

Martin Mainer patří ke generaci umělců, jejichž tvorba se utvářela
v průběhu osmdesátých let 20. století v prostředí pražských výstav
Konfrontací a okruhu autorů skupiny Tvrdohlavých. Mainerův bytostný
malířský naturel s výraznou imaginací a expresivitou, spolu s až barokní
obrazotvorností, z něj učinily výrazného představitele této generace.
Obrazy z tohoto období jsou charakteristické silnou uměleckou vizí, která
se pohybuje za hranicí viděného světa. Díky Ceně Jindřicha Chalupeckého,
kterou získal v roce 1993, vycestoval do Ameriky, kde poznal hinduistické
učení (podobně jako Vladimír Kokolia), které zásadním způsobem
ovlivnilo autorovo duchovní směřování a projevilo se také v tématech
malířských děl.
Martin Mainer studoval v letech 1978–1981 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a v letech 1981–1985 Akademii výtvarných umění
v Praze. Od roku 1998 vyučoval na Fakultě výtvarných umění v Brně, kde
se stal docentem (2002) a profesorem (2004). Od roku 2012 vede ateliér
malby na Akademii výtvarných umění v Praze.

Mainer Martin *1959
Bez názvu
dřevořez, ruční papír, podlepeno čínským ručním papírem,
brokátová pasparta, rám, sklo, 135 × 18 cm, sign. PD MAINER
20 000 Kč ⁄ € 774
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Mainer Martin *1959
Paměť, 1989
olej, plátno, 140 × 190 cm, sign. PD MAINER, na rubu rukou autora
140 × 190 cm, na plátně MAINER PAMĚŤ 1989, 140 × 190 cm
Provenience: Dílo pochází z významné sbírky.
140 000 Kč ⁄ € 5 418
odhadní cena 250 000 – 400 000 Kč
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80. a 90. léta 20. století, Ján Mančuška

Kontraproduktivní text o skupině BJ (Bezhlavý jezdec, proč to neříct) by
mohl znít asi takto: fungují momentálně skupinově, protože vycítili, že
společně se jejich věci dobře snášejí. Neformulují cíle, neznají horizont,
protože je to trapné a postromantismus je nonsens. Z masově vnímané
virtuální reality si vypůjčují příjemné a akceptovatelné motivy – komiksové
příběhy s ufony, supermany, počítačové „omalovánky“, tanky, umělecké
pseudosvěty s neviditelnými významy. Jsou ozbrojeni nesnesitelnou
lehkostí projevu, nenapadnutelnými frázemi a zjemnělou asocialitou
vůči uměleckému provozu. Jejich díla jsou použitelná do libovolných
výstavních konceptů, protože svou poddajností zapadají do nejrůznějších
subjektivních představ vytříbených myslí. V tom je jejich nebezpečná
rafinovanost: používat střelný prach v podobě fosforeskujících
konfet. Rozjíždějí se teď asi takhle: Tomáš Vaněk na průsvitných
křídlech postmoderní závěti, abstraktně přímočarý, Jan Šerých v
nesentimentálním long vehiclu mediálních zkratek vypreparovaných do
stručného sdělení v bublině „bang“, Josef Bolf
třímá uzdu zelenkavého oře, jehož sedlo lehce masíruje pohlaví,
Ján Mančuška pěšky bosý jako duha z rosy, tak pěkný.
Lenka Lindaurová, Umělec č.2, 1998

Produktivní text (který měl být na začátku) zní: Postromantismus umírá.
Neurčitelnost obrazových kompozic je tajemství, jehož střed (oheň,
ohnisko) je krmen z nicoty. Umělcův mozek žije, divákův je mrtev.
Komunikací mezi nimi je srdce. Obrazotvornost – obrazovolnost je tma
v počátku a konci. Tma v morbidním početí a v rajské nesmrtelnosti.
Tma mezi východem a západem. Iracionalita tvorby je kouzlem
pocházejícím z nadrozumu, z nadcitu, z nadhlouposti, z nadstoky.
Ale něco setrvává neměnné – je to vnitřní síla a opojení z ní, umění.
Může postromantik v postromantismu jako romantik v romantismu
najít fatální ideu, obrodit, zhodnotit duši, najít přirozenou čistotu?
Může postromantismus, tak jako jeho předek, být vodičem nové, hutné
hodnoty, silné kvality, nasměrované od lidského světa k Bohu, ke
kosmickému universu? Postromantická samota je nebýt. Samota myšlení,
samota vzniku, samota bytí - nebytí, předživotní i posmrtná. Romantik
mířil někam, usiloval o něco, prchal samotou, prchal před nimi a měl kam
prchnout. Postromantik nikdy nebude sám a nemá kam prchnout.
Proti z přírody vyvinutému idealismu stojí bezuzdnost. Tam, kde Bůh se
baví, je umělcova samota. Postromanismus je přízrak mrtvoly.
Vladimír Voříšek, Umělec č.2, 1998
22
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Ján Mančuška patří k významným představitelům nastupující umělecké
generace, která na přelomu nového tisíciletí formulovala svůj program,
vymezující se vůči předchozím tendencím osmdesátých
a devadesátých let.
V roce 1996 vznikla skupina Bezhlavý jezdec, jejíž členové Ján Mančuška,
Josef Bolf, Tomáš Vaněk a Jan Šerých se vzápětí prosadili na české scéně
jako výrazní autoři, přestože každý později směřoval jiným směrem.
Umělce skupiny spojoval zájem vztahovat se ke konkrétním příběhům
a událostem vyrůstajícím z lokálního kontextu. Ironicky reagovali na
tradici domácího kutilství a komentovali místní realitu.
Ján Mančuška vytvořil v tomto období cyklus maleb, upomínající
na školení Vladimíra Kokolii, v nichž ale dokázal najít vlastní osobitý
výraz. Abstrahované minimalistické malby tvořené subtilní kresbou
charakterizuje ostrá barevnost. Přestože na první pohled působí
abstraktně, vychází vždy z konkrétního motivu, jehož obrysy a tvary
jsou v malbě jen naznačené.
V následujícím období, které bylo bohužel předčasně ukončeno, se
Mančuška zaměřil na konceptuální projevy, instalace a práci s jazykem
a prosadil se na české a mezinárodní umělecké scéně jako jedna z jejích
klíčových osobností.
Ján Mančuška studoval v letech 1991–1998 Akademii výtvarných umění
v Praze v ateliéru Jitky Svobodové, Vladimíra Kokolii a Vladimíra Skrepla.
V roce 2004 se stal laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého. Člen skupiny
Bezhlavý jezdec. Jeho dílo je zastoupeno ve významných českých
i mezinárodních sbírkách a institucích.
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Mančuška Ján 1972–2011
Bez názvu, 1997
olej, plátno, rám, 50 × 85 cm
Lit.: text i obr. časopis Umělec č. 2, 1998.
150 000 Kč ⁄ € 5 804
odhadní cena 400 000 – 550 000 Kč
23

Alena Kučerová

34

Pro Alenu Kučerovou měl proces perforování plechové desky charakter tělesného prožitku
ve smyslu osobní performance. Podobným způsobem se aspekty tělesnosti objevily například
u Adrieny Šimotové nebo Evy Kmentové.
Již na své první samostatné výstavě v roce 1965 vystavila Alena Kučerová spolu s grafickými listy
také plechové matrice, které již v této době považovala za těžiště své práce. V sedmdesátých
letech 20. století plechy lakovala ostrými signálními barvami a na začátku dalšího desetiletí je
začala uchycovat do autorských rámů.
Nabízené dílo Aleny Kučerové patří do období devadesátých let 20. století, kdy autorka zcela
opustila svoji předchozí grafickou práci a začala se věnovat cyklu dřevěných desek s hřebíčkovým
ornamentem, které charakterizuje zájem o nevšední estetiku – práci s chudými materiály, jako je
surové dřevo, desky nebo kartony v duchu hnutí arte povera a vrstvení materiálů a obrazových
výjevů v nový, dekonstruovaný celek. Střed obrazu tvoří starší perforovaná plechová matrice
s motivem krajiny, která je z větší části překrytá plechem s abstraktním ornamentem
z Morgensternových motivů. Obě matrice jsou uchyceny v masivním surovém rámu z dřevěných
latí, pobitých hřebíky s motivem větviček a úponků. Tělesný aspekt perforování plechových desek
nahradil protikladný ale stejně tělesný moment zatloukání hřebíčků.

24

Oproti jasnému řádu a symetrii v perforovaných deskách
zde vystupuje organičnost a narůstání hřebíčkového
motivu ,který stejně jako spojení protikladných materiálů,
tedy technického plechu se surovým dřevem, tvoří ve
výsledku komplementární a komplexní celek zachycující
okolní svět ve své neuchopitelné mnohovrstevnatosti.

34
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Kučerová Alena *1935
Mamince, 1992 – 2ks
plech, dřevo, tisk z kovové desky, papír, 46 × 69 cm; sign. na rubu
Alena Kučerová=1992=Mamince

grafický tisk, papír, 4/6, rám, sklo, 50 x 64,3 cm, sign. PD tužkou
Alena Kučerová 1993
dohromady 260 000 Kč ⁄ € 10 062
25

Alena Kučerová

Radoslav Kratina

35

365
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Kučerová Alena *1935
Bez názvu, 2016
kombinovaná technika, papír, galerijní kazeta, sklo, 71 × 101 cm,
sign. PD Alenka Kučerová 2016, VII
Práce pochází z cyklu dvanácti děl, která autorka provedla v roce
2016 na papír ze 60. let 20. stol.
55 000 Kč ⁄ € 2 128
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Alena Kučerová patří k důležitým osobnostem českého umění druhé
poloviny 20. století. Nejmladší členka skupiny UB12 a autorka z okruhu
umělců Nové citlivosti dokázala ve svém díle originálně skloubit
konstruktivní řád s pudově pojímanou organickou povahou přírody
a universa. Již několik let po ukončení Vysoké školy uměleckoprůmyslové
u prof. Strnadela (1954–1959) našla Kučerová autentický způsob práce
s plechovou matricí, jejíž perforací vznikly body, které se staly základním
konstruktivním prvkem výstavby grafického obrazu a poznávacím
znamením autorky.

Směřování umělecké tvorby Radka Kratiny má svůj vnitřní logický vývoj,
který se odvíjel od informelní tvorby (s asamblážovými strukturami drobných
předmětů, reliéfních dekoláží) nebo vysokých reliéfů (z litých struktur na
začátku šedesátých let 20. století) ke konstruktivní a konkretistické výtvarné
řeči s nově nalezeným geometrickým řádem. Dobově aktuální témata dvou
českých dominantních uměleckých proudů (informelní a konstruktivní)
rezonovaly v Kratinově práci až do roku 1964, kdy vznikl první zápalkový mobil.
Drobný objekt tvořený obdélným rámečkem vyplněným zápalkami, se stal
prvním variabilem, který ukázal Kratinovi nové netušené možnosti kinetického
umění, jehož se stal průkopníkem v českém, ale i mezinárodním kontextu
(vedle osobností jako byl Le Parc nebo P. Bury). Ve druhé polovině šedesátých
let 20. století vzniklo množství velkoformátových dřevěných kinetických
objektů – struktur, které Kratina natíral průmyslovými barvami (bílá, červená,
modrá), aby podpořil jejich optické vlastnosti a proměnlivost. Z možností, které
kinetismus nabízel si Kratina vybral právě ten způsob, který aktivizuje diváka
a staví ho do role aktivního účastníka a spolutvůrce díla. Teprve divákova účast
oživuje umělecké dílo a umožňuje neustálou proměnu a variabilitu.
V roce 1970 vyměnil Kratina dřevo za kov, který lépe splňoval jeho požadavky,
zbavil díla posledních náznaků řemeslnosti spojené s ručním opracováním
materiálu a nabízel technickou dokonalost provedení a širší možnosti
kinetických vlastností. Kovové díly tvořené segmenty geometrických tvarů
vyrůstají zpravidla z centrální základny, odkud se větví do prostoru a evokují
abstraktní matematické vzorce nebo molekulární struktury, ale také přírodní
fyzikální jevy.
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Kratina Radoslav 1928–1999
Variabilní objekt – Úhlové sklony, 80. léta 20. stol.
kovová plastika, dural, aluminium, podstava 15 × 15 cm,
výška 48 cm,
Přiložena kopie Prohlášení o pravosti díla od Heleny Kratinové.
Vystaveno: Galerie Delta, Frýdek-Místek, 14. 10. – 5. 11. 1992.
Lit.: Radek Kratina 1928–1999. Katalog výstavy v GHMP 2013,
Gallery 2013.
260 000 Kč ⁄ € 10 062
Odhadní cena 300 000 – 400 000 Kč.
27

Vladimír Merta
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Vaněk Jan 1891–1962
Křeslo s podnožkou – 2ks
Čechy, návrh pravděpodobně J. Vaněk ve 30. letech 20. stol.,
ohýbané bukové dřevo, textilní popruhy, 2 ks, podnožka
neautorského návrhu, rozměr křesla 78 x 80 x 61 cm
dohromady 8 000 Kč ⁄ € 310
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Malířské tvorbě Vladimíra Merty předcházelo období akční tvorby
v osmdesátých letech 20. století, tvořené převážně akcemi v přírodě,
tematizující environmentální prostor a současnou civilizaci. Od začátku
devadesátých let se autor zaměřil na malbu, která se mu stala prostředkem zachycení skutečnosti ovlivněné zkušeností s novými technologiemi
a digitálními médii. Klasická malířská práce se svojí typickou rukodělnou
technikou vyhovuje autorovu záměru bezprostředního sdělení ve světě
zahlceném informačním šumem, mediálními obrazy a všudypřítomnými
technologiemi.
Vladimír Merta absolvoval v roce 1983 Akademii výtvarných umění
v Praze, v letech 1998–2011 vedl ateliér Environmentu
naFakultě výtvarných umění v Brně, od roku 2011 působí jako vedoucí
ateliéru Nová média v ústavu umění a designu v Plzni.
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Merta Vladimír *1957
Bez názvu, z cyklu Reklama na nekonečno, 1989–1890
kombinovaná technika, dřevěná deska, 105 × 86 cm, sign. na rubu
V. Merta 89–90 z cyklu REKLAMA NA NEKONEČNO
120 000 Kč ⁄ € 4 644
odhadní cena 220 000 – 350 000 Kč
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František Gross

Skupina 42, Jan Kotík

40
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Gross František 1909–1985
Tři strojky, 1971
olej, sololit, rám, 60,5 × 91 cm, sign. PN F. GROSS 71, na rubu Vlasta
Konzultováno s Dr. Janem Vykoukalem.
Provenience: Dílo pochází z významné sbírky.
190 000 Kč ⁄ € 7 353
odhadní cena 220 000 – 380 000 Kč
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Rozměrná malba Tři strojky z roku 1971 reprezentuje pozdní etapu
tvorby Františka Grosse. Ačkoliv malíř v základu recykluje svůj osobitý
vizuální slovník z umělecky nejhodnotnějšího období 40. let, malba
nicméně přesvědčuje o tom, že ani v této fázi nijak neustrnul a že mu
nechyběla potřeba dalšího výtvarného hledání ani tvůrčí kreativita. V této
malbě vystupňoval nejen smysl pro dekorativní kvality obrazu zdůrazněné
plošnou skladebností a zářivou barevností. Plochu rozehrál s nezávaznou,
hravou, takřka popartovou lehkostí a s citem pro nadčasovou grotesknost

Další z významných představitelů skupiny Jan Kotík je zastoupen
obrazem Dvojice z roku 1944, v němž se umělcův osobitý autorský styl
projevuje v charakteristické postkubistické figurální stylizaci. Také v jeho
malbě je patrné zaujetí městskou civilizační poetikou, přičemž konkrétní
motivické podněty, ať již figurální, či odpozorované z městského
prostředí, přetvářel do tvarově redukovaných znaků způsobem,
jež rozehrává jejich expresívní výrazový potenciál.
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Kotík Jan 1916–2002
Dvojice, 1944
olej, plátno, rám, 33 × 24 cm, sign. PN Jan Kotík 44
150 000 Kč ⁄ € 5 805
31

Skupina 42, František Gross
Skupina 42 představuje v kontextu českého umění 20. století jeden
z nejdůležitějších fenoménů. Inspiraci její představitelé nacházeli
v civilistní tematice, v městské krajině, v perifériích a zákoutích a v jejích
esteticky nekonvenčních prvcích. V obrazech prázdných měst s továrnami,
komíny, automobily, neupravených předměstí jako výmluvných symbolů,
či atributů moderní doby s jejím existenciálním obsahem, tematizovali
jejich syrovou vizualitu a odkrývali zvláštní poetické a nostalgické kouzlo.
Výrazně zastoupen je v nabízené kolekci zejména malíř František
Gross. K výtvarně pozoruhodným dílům patří obraz Stožáry (krajina se
sloupy a domkem) z roku 1946. Formálně redukovaná městská scenérie
reprezentující v podstatě průmyslovou krajinu, oproštěná, syrová síla
obrazu je svérázně podtržená esteticky přiznanou strukturou
dřevěné podložky.
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Gross František 1909–1985
Stožáry
olej, dřevěná deska, rám, 23 × 33,5 cm, věnování na
rubu: Srdečné přání všeho nejlepšího v Novém roce
1946 přeje mamince František G.

42
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Gross František 1909–1985
Libeňské slečny, 1962
olej, deska, rám, 43 × 100 cm, na rubu LIBEŇSKÉ SLEČNY 1962,
Konzultováno s Dr. Janem Vykoukalem.

Konzultováno s PhDr. Jiřím Machalickým.

Provenience: Dílo pochází z významné sbírky

Provenience: Dílo pochází z významné sbírky

150 000 Kč ⁄ € 5 805

55 000 Kč ⁄ € 2 128

odhadní cena 180 000 – 250 000 Kč

Ačkoliv Skupina 42 ukončila svou činnost již v roce 1948, mnoho z poetiky
civilismu rezonuje i v pozdějším, surrealisticky laděném Grossově obraze
Libeňské slečny z roku 1962. V prostředí libeňské městské periferie,
ke které umělec odkazuje i v dalších malířských pracích, ale např.
rovněž v kresbách a litografiích, nacházel tvůrčí inspiraci vedle Grosse
i další zakládající člen Skupiny 42 – Kamil Lhoták. Lapidárnější formy,
jejich kubisticky poznamenaná modelace tvarů a pestřejší barevnost
dokládají proměnu Grossova malířského názoru, v němž převládá
optimistická hravost.
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Václav Tikal

Skupina 42, František Gross

45

44

45
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Tikal Václav 1906–1965
Studie přírody, 1962
tempera, karton, rám, 21,8 × 15,5 cm, sign. LD Tikal 62, na rubu
razítko Galerie Moderna
Vystaveno v Galerii Moderna 18. 10. – 25. 11. 2018
46 000 Kč ⁄ € 1 780
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Vysokou uměleckou reputaci, kterou si František Gross získal svou
spontánní, hravou obrazotvorností reflektující zvláštní okouzlení
technikou, dokládá také obraz Hra s ohněm datovaný rokem 1947. Dílo,
o jehož významu svědčí publikace i zastoupení na výstavách, prozrazuje
typický Grossův autorský rukopis využívající kombinaci kresebných
a koloristických výtvarných prostředků (zde v působivé barevné
kombinaci) i bezprostřední tvůrčí imaginaci. Od 40. let 20. stol v ní hrají
důležitou roli fantaskní stroje a strojky, motiv, který rozvíjel a parafrázoval
v mnohotvárných variantách a jehož smysl lze považovat v principu za
ambivalentní: ačkoliv jsou na první pohled komponovány jako technicistní
objekty, není pochyb, že současně připomínají lidské postavy, jakési oživlé
stroje či podivné bytosti zrozené patrně z temné válečné atmosféry.

Gross František 1909–1985
Hra s ohněm, 1947
olej, dřevěná deska, rám, 45 × 62 cm, sign. PN F. Gross 47,
na rubu štítek Galerie Mansarda.
Konzultováno s Dr. Janem Vykoukalem.
Lit.: Klimešová Marie, Roky ve dnech: české umění 1945–1957.
Praha 2010, s. 97, obr. 145.
Vystaveno v Galerii Mansarda na výstavě Industria art,
7. 10. – 22. 10. 2006.
Provenience: Dílo pochází z významné sbírky
180 000 Kč ⁄ € 6 966
odhadní cena 220 000 – 350 000 Kč
35

Jan Štursa

Skupina 42, Bohumír Matal
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Matal Bohumír 1922–1988
Touha po ženě, 1943
tužka, papír, 20,4 × 16,6 cm, sign. PD Lohbrück 8/8 1943
45 000 Kč ⁄ € 1741
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Našim legiím – plaketa s pohyblivým
kalendářem

vtlačená zn. Štursa 1904, sádra
patinovaná, rozměr 30 × 21 × 25 cm,
odborně restaurováno

Čechy, vročeno 1918, patinovaný obecný
kov, papír, mořené dřevo, nástěnný či
stolní kalendář s nastavitelnými dny,
měsíci a dnem v týdnu, litý nápis Našim
legiím, vročením a ústředním motivem
českého lva rdousícího rakouskou orlici,
rozměr 30,5 × 21,5 cm

19 000 Kč ⁄ € 735

3 000 Kč ⁄ € 116

Štursa Jan 1880–1925
Píseň noci

Malířské dílo Bohumíra Matala bývá spojováno především s estetikou Skupiny
42, jejíž charakteristické rysy, jako je poetika města a jeho periferie, stroje,
technika a úděl člověka ve městě, přetrvaly v různých obměnách v Matalově
tvorbě po celou dobu jeho života. Matal se stal členem skupiny po skončení
války jako nejmladší a jediný mimopražský člen. Svědčí to o jeho mimořádném
malířském talentu, který se projevil již během jeho středoškolského studia
na brněnské Škole uměleckých řemesel (1937–1941), kde mu byl předčasně
nabídnut akademický titul. Krátce po ukončení školy byl Matal deportován do
německého pracovního tábora Lohbrück, kde do konce války vykonával těžkou
fyzickou práci v řetězárně.
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Pezellen Bauer Clementina 1897–1979
Bez názvu, 1926
uhel, papír, pasparta, rám, sklo,
36,2 × 29,5 cm, sign. tužkou PD T.P 26
8 000 Kč ⁄ € 310

Kresba Touha po ženě z roku 1943 patří do uceleného souboru drobných
výtvarných děl v duchu imaginativního surrealismu, které Matal kreslil v tíživé
situaci a posílal je každý týden společně s dopisy poštou domů. Krátká kapitola
jeho tvorby, uzavřená po návratu domů, překvapuje svojí uměleckou vyzrálostí,
suverénní kresbou a jasným uměleckým názorem. Umělecky a sběratelsky
cenné dílo představuje ojedinělou nabídku na trhu.
Lit.: Bohumír Matal. Kat. výst. Dům umění města Brna 1998–99, s. 43–54. L.
Kundera, J. Malina, K. Svobodová: Bohumír Matal. Brno 2006, s. 32–39.
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Kafka Bohumil 1878–1942
Pastýřská madona
Čechy, návrh a provedení B. Kafka v r. 1912, sádra (min. poškození),
výška 53 cm, v Galerii Hlavního města Prahy v bronzu pod
inv. č.: P - 622
V bronzu a nadživotní velikosti se Pastýřská madona nachází
v Nové Pace, náhrobku na Vyšehradském Slavíně
a ve Wiehlových arkádách.
18 000 Kč ⁄ € 697

Bohumil Kafka - od roku 1898 členem Spolku výtvarných umělců
Mánes. Po asistentské práci v ateliéru u Suchardy (1901–1904)
pracoval v Paříži, kde se v roce 1906 stal členem Société du
Salon d‘Automne. V roce 1916 byl jmenován profesorem
Uměleckoprůmyslové školy a roku 1925 profesorem Akademie
výtvarných umění. Tvořil v duchu secese a symbolismu. V letech
1904–1908 odjel na Hlávkovo stipendium do Paříže, kde se úspěšně
zapojil do tamějšího uměleckého života a také tam získal řád České
legie. Jeho dílo je nesmírně rozsáhlé, tvořil sochy, busty, fasády,
pomníky. V r. 1925 se stal profesorem na Akademii výtvarných
umění v Praze. Největší jezdecká socha
v Evropě – Jan Žižka - je jeho dílem.
37

Václav Král, Tatra, Dakar 1987

Bedřich Stefan, Franta Anýž
Auto pro Tomáše Garriquea Masaryka

52
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Václav Král: Každá křivka musí mít svou funkci.

Václav Král, automobilový designér, automobilový konstruktér a závodník.
Svou tvorbu proslavil jako tvůrce ikonických a designově dokonalých závodních
automobilů značky Metalex.
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Král Václav 1936–2005
Tatra pro Paříž Dakar, 1987
tuš, olej, papír, nerealizovaný návrh,
30,5 × 44,2 cm, sign. PD Král 87,
poškozeno, kresba je přípravou pro knihu
16 000 Kč ⁄ € 619
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S takzvanou Supertatrou byl vytvořen historicky první český národní rychlostní
rekord. Kromě návrhů modelů Tater použitých pro závod Rallye Paříž Dakar
patří známé modely Spider, Škoda Buggy, formule Easter. Mimo automobilové
odvětví se angažoval i při navrhování např. balicího stroje, tlačných zařízení
pro invalidní vozíky nebo počítačů. Je také autorem proskleného výtahu pro
Veletržní palác.
Neméně známá je i autorova ilustrátorská a grafická činnost. Na sklonku
života V. Král vyučoval na ČVUT a pražské průmyslovce. V roce 2002 se stal
předsedou Asociace průmyslových designérů ČR.

V r. 1926 T. G. Masaryk osobně převzal první v Plzni vyrobený vůz
Škoda – Hispano Suiza, který používal do r. 1935.
Bedřich Stefan získává po absolvování studia na Akademii výtvarných
umění u J. Štursy praxi u Oty Guttfreunda a jako kreslič v ateliéru
Le Corbusiera. Následně byl činný jako profesor na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze.
Veřejné zakázky na reliéfní výzdobu budov: Právnická fakulta Univerzity
Karlovy v Praze, Kostel sv. Václava ve Vršovicích.
Poprvé vystavoval se skupinou Devětsil a poté s SVU Mánes.
Byl vyznamenán Státní cenou za plastiky pro památník v Lidicích
a jmenován Zasloužilým umělcem.
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Stefan Bedřich 1896-1982, připsáno
Auto pro T.G. Masaryka – Škoda
Hispano Suiza
ražená zn. Lil Anýž, Praha VII, nesign., návrh pravděpodobně
Bedřich Stefan, bronz, rozměr 83 × 41 × 25 cm
Jeho díla jsou zastoupena v galeriích např: Národní galerie v Praze,
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Národní muzeum.
Galerie moderního umění v Hradci Králové
80 000 Kč ⁄ € 3 096
39

Jan Wojnar, Milan Knížák

Jiří Kovanda

53

54

53
V posledních letech se obrací zasloužená pozornost ke konceptuální
poloze umělecké tvorby a k jejím jednotlivým i solitérním představitelům.
Tvorba třineckého autora Jana Wojnara, stejně jako jeho kolegy Karla
Adamuse, stála dlouhou dobu stranou veřejného zájmu a podporu měla
pouze v okruhu brněnských umělců v čele s Jiřím Valochem, který práce
konceptuálního a intermediálního charakteru od šedesátých let
20. století soustavně sledoval a prezentoval.
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Wojnarovy Přesýpací básně tvoří rozsáhlejší cyklus děl, které vznikaly
průběžně od konce šedesátých do devadesátých letech 20. století. Jak
naznačuje název, vztahují se k vizuální poezii, která nahradila psaný text
a jednotlivé grafémy za jiné vizuální znaky řazené do syntaktické
struktury. Oproti statickým dílům vizuální poezie jsou Přesýpací básně
proměnlivým objektem, který je aktivizován přímou účastí diváka.
Splňují charakter tzv. otevřeného díla, které definoval Umberto Eco
jako proměnlivé, neukončené a nezařaditelné.

Jan Wojnar patří k výrazným představitelům konceptuálního umění,
který vyšel z okruhu autorů Nové citlivosti a vizuální poezie.
54
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40

Wojnar Jan *1944
Přesýpací báseň, 1984

Knížák Milan *1940
Destruovaná deska, 60. léta 20. stol.
perforovaná gramofonová deska s nápisem Kill yourself & fly,
průměr 30 cm

cukr, dřevo, lepenka, kazeta, sklo, 28,5 × 28,5 cm, sign. na rubu
Wojnar 84, PŘESÝPACÍ BÁSEŇ

Přiložena LP deska Obřad hoříci mysli, Recorded at Condor studio
duben– srpen 1991, Music and lyrics: Milan Knížák,
vokál: Milan Knížák & Lucie Bíla, Vašek Vašák.

70 000 Kč ⁄ € 2 709

15 000 Kč ⁄ € 580

Význam a kvality performativního, akčního a konceptuálního umění
Jiřího Kovandy byly objeveny až se zpožděním a současně s výrazným
přijetím na mezinárodní umělecké scéně. Dnes patří Jiří Kovanda
k nejúspěšnějším českým umělcům. Kovandovy performance a akce ze
sedmdesátých let 20. století tvoří významnou kapitolu autorovy tvorby,
k níž později patří také malířské konceptuální práce.
Akce, realizované nejčastěji v prostředí města, ve veřejném prostoru, byly
určeny malému okruhu pozvaných účastníků a náhodným kolemjdoucím.
Charakteristickým rysem je jejich nenápadnost, všednost a jednoduché
gesto, které prostředkují silný zážitek. Jejich sdělení je obecně lidské
a ukazuje vztah jednotlivce ke společnosti, nebo mezilidské vztahy, do
kterých sekundárně vstupuje přítomnost totalitního režimu. Informace
o charakteru jednotlivých akcí zprostředkovávají černobílé fotografie,
které byly nedílnou součástí akcí. Fotografie nebyly pořizovány náhodně,
naopak existovala rámcová představa, jak by měly vypadat. Vedle
jednoznačné informační hodnoty nesou fotografie vlastní uměleckou
výpověď a estetické kvality, díky kterým je dnes chápeme jako svébytná
umělecká díla vřazená do kánonu umění.
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Kovanda Jiří *1953
Rukama shrabuju smetí, prach, vajgly… a když toho mám
hromadu, zase to rozpráším…, 1977
bromostříbrná fotografie, papír, 39,5 × 29,5 cm, věnování,
sign. Jiří Kovanda 1977/2017 na rubu obalu
Pravost potvrzena autorem.
Jedná se o performanci, která proběhla 19. května 1977 v Praze
na Střeleckém ostrově.
Práce J. Kovandy se nacházejí v četných českých
i zahraničních sbírkách.
75 000 Kč ⁄ € 2 902
41

konceptuální umění, Dalibor Chatrný, Miloslav Moucha

60

56

57

60
61
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59
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Nabízený soubor děl Milana Knížáka patří do období šedesátých let
20. století, kdy se autor stal průkopníkem nových intermediálních
forem umění, ať už akčního umění, happeningů nebo performancí
v českém prostředí. Díky kontaktu J. Chalupeckého se Knížák
v polovině 60. let seznámil s představitelem mezinárodního hnutí
Fluxus Georgem Maciunasem a záhy se stal ředitelem jeho východní
části (Fluxus East). Do úzkých souvislostí s mezinárodními aktivitami
Fluxu patří Knížákova Destruovaná hudba se zásahy a destrukcí
gramofonových desek, činnost rockové kapely Aktual, ale také návrhy
módy, které byly radikální formou sebevyjádření. Knížákova tvorba
tohoto období patří k zásadním hodnotám českého poválečného
umění a je nedílnou součástí mezinárodního kontextu.
42

Knížák Milan *1940
Trochu módy 1962–1970

59

autorská kniha se souborem Knížákových návrhů módy, xerokopie,
nestránkováno, 8/20, 30 × 21,5 cm

Knížák Milan *1940
Shamans᾽s clothes, From a serie of “Actualized clothes”,
1963–1977

Knížák Milan *1940
Aktual, Ukázky z hudebních aktivit Milana Knížáka
1951–1986
texty (xerokopie), kreslené a fotografické reprodukce,
hudební kniha 4/10 (na obálce asambláž z destruované
gramofonové desky), 30 × 21,5 cm, sign. Milan Knížák

18 000 Kč ⁄ € 697

asambláž, papír, rám, sklo, 66 × 35 cm, sign. PD M. Knížák

18 000 Kč ⁄ € 697

38 000 Kč ⁄ € 1 471
60
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Chatrný Dalibor 1925–2012
Parmenidés, 64 zlomků, 1987, 2007
tkaná textilie, akryl, fólie, č. 20, 21, 6 × 29, 7 cm

Moucha Miloslav *1942
Rituál (akce), 1972

kombinovaná technika, papír, pasparta, rám, sklo, 27 × 19 cm

Přiložen katalog výstavy PARMENIDÉS ZL. B 1–3 (1987, 2007)
Galerie Na Bidýlku únor – březen 2007.

kombinovaná technika, papír, rám, sklo, 59 × 43 cm,
sign. UP ILE OLEON 1972 Moucha

22 000 Kč ⁄ € 851

5 000 Kč ⁄ € 193

66 000 Kč ⁄ € 232

Knížák Milan *1940
Náušnice, 70.–80. léta

61
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Miloslav Moucha, Milan Grygar, Jan Kubíček
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Moucha Miloslav *1942
Korekce formátu, 1974
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Kubíček Jan 1927–2013
Bez názvu, 1968/2005 – 4 ks

dohromady 36 000 Kč ⁄ € 1 393

28 000 Kč ⁄ € 1 084

Grygar Milan *1926
Z cyklu Černé obrazy, 2010

Smrčková Ludvika 1903–1991
Sklárna Rückl, Družstevní práce
Souprava likérek – 6 ks

serigrafie, XIV/XVII, papír, pasparta, rám, sklo,
40 x 30,5 cm, sign. PD Grygar 2010

Čechy, návrh L. Smrčková, kolem r. 1948, broušené čiré sklo, 6 ks,
výška 4,5 cm

16 000 Kč ⁄ € 619

2 000 Kč ⁄ € 77

65
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serigrafie, 15/41, 15/39, 15/36, 15/40, 62,5 × 45 cm,
sign. UD tužkou Jan Kubíček 1968/2005

tužka, grafit, běloba, ruční papír, rám, sklo, 35 × 46 cm,
sign. LD M74, na rubu 9/815

Posouzeno v muzeu Albertina, Vídeň.
S. Rath a H. Harald vytvářeli pro fu
Lobmeyr varice na práci A. Loose,
zejména na slavnou soupravu No.248
která představuje revoluční změnu
myšlení v moderním pojetí nápojového
skla a designu vůbec.
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Nápojová souprava No. 248 představuje
revoluční změnu myšlení v moderním pojetí
nápojového skla. Svou strohou jednoduchostí
zcela jednoznačně odkazuje na slavnou
architektovu větu: „Ornament je zločin.“
Části nápojového souboru No. 248 ve sbírkách
všech předních světových muzeí, např.:
The Museum of Modern Art, New York,
Museum für angewandte Kunst, Vídeň ...

Rath Stefan 1902–1960, Hans Harald
1938–1968, J. & L. Lobmeyr, fa
Dóza na máslo
Rakousko, návrh pravděpodobně S. Rath
nebo H. Harald po r. 1933 jako variaci
k nápojové soupravě No. 248 A. Loose
pro fa J. & L. Lobmeyr, Wien, broušené
a leštěné křišťálové sklo, obdélná
schránka s víkem, na spodní straně
podstavy diamantový brus,
rozměr 16,2 × 8,6 × 5,6 cm
18 000 Kč ⁄ € 697

Svou strohou jednoduchostí zcela
jednoznačně odkazuje na slavnou větu
A. Loose: „Ornament je zločin.“
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Valenta Rudolf *1929
Bez názvu, 1986
skládaný karton, mastný uhel, papír, rám,
sklo, 50 × 70 cm, sign. PD R. Valenta 86,
PD A. P
16 000 Kč ⁄ € 619
45

Dalibor Chatrný

68

Umělecká tvorba Dalibora Chatrného zahrnující malby, kresby, grafické
listy, objekty, instalace, fotografické interpretace, projekty, je ve své
mnohovrstevnatosti obtížně zařaditelná. Nepochybně patří do oblasti
konceptuálního umění, land artu, experimentálního a abstraktního
umění, aniž bychom v jeho díle dokázali přesně definovat jejich hranice.
Spojujícím momentem Chatrného díla je nepřetržitá tvůrčí invence
a experimenty s nejrůznějšími technikami a uměleckými projevy s cílem
vizualizovat prostým a estetickým způsobem teoretické otázky z oblasti
lingvistiky, fenomenologie nebo přírodních fyzikálních jevů.
V devadesátých letech 20. století vznikl obsáhlý cyklus obrazů nazvaný
Rozbrušováním, v nichž Chatrný uchytil na ploše obrazu trojrozměrné
kusy uhlů nebo barevných pastelů. Jejich rozbrušováním vznikly stopy,
které odráží barvu a vlastnosti daného materiálu a zároveň se ocitají
ve vztahu k okolním barvám, pozadí a celku obrazu. Zkoumání lidského
vnímání barvy zopakoval Chatrný také v řadě dalších malířských
a konceptuálních cyklů.
Originální a autentická tvorba Dalibora Chatrného patří
k nejvýznamnějším hodnotám českého umění druhé
poloviny 20. století, která bude ještě náležitě doceněna.
46

Jozef Jankovič

69

68

Chatrný Dalibor 1925–2012
Pastely I, 1997–1998
kombinovaná technika, sololit, 64,5 × 53,5 cm,
na rubu D. Chatrný 97–98
Lit.: Tak teď tu, vydal Barrister & Principal ve spolupráci s Danou
Chatrnou, 2015, obr. 1598, s. 339.

70

Provenience: Dílo pochází z významné sbírky.
55 000 Kč ⁄ € 2 128
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Chatrný Dalibor 1925–2012
Pastely II, 1997
kombinovaná technika, sololit, 64,5 × 53,5 cm,
na rubu D. Chatrný 97
Lit.: Tak teď tu, vydal Barrister & Principal ve spolupráci s Danou
Chatrnou, 2015, obr. 1599, s. 339.
Provenience: Dílo pochází z významné sbírky.
55 000 Kč ⁄ € 2 128

Josef Jankovič patří k nejvýraznějším představitelům slovenského
sochařství druhé poloviny 20. století.
V průběhu šedesátých let 20. století vstřebal podněty amerického popartu a evropského Nového realismu a ústředním motivem jeho tvorby se
od té doby stala lidská postava, zasazená ovšem do kontextu pohnutých
středoevropských dějin druhé poloviny 20. století. Lidská postava, nebo
pouze její části (ruce, nohy, hlava) vytvořené převážně
v bílé sádře a natřené často základními signálními barvami, je stylizovaná
nebo deformovaná a vyjadřuje osud člověka, jeho dramata, individuální
společenský úděl, izolaci a odcizení na pozadí totalitní moci, často však
také s notnou dávkou grotesky a ironie.
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Jankovič Jozef *1929
Pohled nazpět, 1990
deska, akryl, 80 × 69,5 cm, sign. na rubu JANKOVIČ 90
85 000 Kč ⁄ € 3 289
47

Poul Kjærholm

Karel Trinkewitz

71

72

71

Je důležité vyjádřit osobnost materiálu, ne mou vlastní.
Poul Kjærholm

73
73

Neznámý autor
Písmena
dřevo, 86,5 × 36 cm

74

30 000 Kč ⁄ € 1 161
71

Kjærholm Poul 1929–1980
Sedací souprava PK 31 – 2 ks
Střední Evropa, 80. léta 20. stol., podle návrhu P. Kjærholma,
chromovaná ocel, původní polstrování čalouněno kůží, rozměr
pohovky 199 x 74 x 68 cm, rozměr křesla 78 × 74 × 68 cm
dohromady 170 000 Kč ⁄ € 6 579
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Poul Kjærholm je jedním z nejvýznamnějších severských designérů.
Ve své tvorbě se zajímal o stavební materiály, zejména ocel, kterou
zpracovával ve svých návrzích s propracovanou lehkostí a smyslem pro
detail. Pro společnosti Fritz Hansen navrhl řadu sedacího nábytku.
V roce 1955 zahájil spolupráci s výrobcem Ejvindem Koldem
Christensenem, která trvala až do konce designérova života.
Dva roky po smrti P. Kjærholma v roce 1982 převzal Fritz Hansen výrobu
a prodej „The Kjærholm Collection“, návrhů z let 1951–1967.
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Trinkewitz Karel 1931–2014
Mundus kanto kritit
koláž, papír, pasparta, rám, sklo, 56 × 37 cm, sign. PD KAREL
TRINKEWITZ, LD ALBUM 76
5 000 Kč ⁄ € 193
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Neznámý autor
Objekt
dřevo, obecný kov, 49 × 60 cm
15 000 Kč ⁄ € 580
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Ernest Neuschul
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50

Bazovský Miloš Alexander 1899–1968
Mačka v záhrade
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Fila Rudolf 1923–2015
Sklenice, 1977

Spící múza
Střední Evropa, pozdější variace plastiky
C. Brâncuşiho z r. 1912, patinovaná sádra,
rozměr 34 x 20 x 21 cm

olej, deska, rám, 27,4 × 26,5 cm,
sign. PD M. A. B.

olej, plátno, autorská lišta, 31 × 23 cm,
sign. LD FILA 77, na rubu R. FILA 77

Plastika je variací na známou plastiku
původem rumunského umělce
C. Brancusiho.

30 000 Kč ⁄ € 1 161

12 000 Kč ⁄ € 464

42 000 Kč ⁄ € 1 625

Ernest Neuschul patřil do enklávy německých malířů židovského původu
žijících v meziválečném Československu. Svou malířskou tvorbou, kterou
se řadil k důležitým osobnostem Nové věcnosti (realistická, sociálně
kritická malba), se brzy prosadil v mezinárodním měřítku a vystavoval po
celé Evropě. Stejné úspěchy slavil také ve své paralelní taneční kariéře.
Bezstarostný a dobrodružný život Neuschula přerušila druhá světová
válka, během níž odešel do Spojeného království, kde již po válce zůstal.
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Neuschul Ernest 1895–1968
Poloakt, 1954
olej, plátno, rám, 74 × 54 cm, sign. LD EN 1954,
na rubu Melancholischer Halbakt
150 000 Kč ⁄ € 5 805
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Rakousko/Čechy, souprava pochází pravděpodobně ze zařízení
ředitele Spořitelny v Brně, precizní provedení a autorský návrh
z okruhu Wiener Werkstaette nebo některého z předních českých
architektů (J. Kotěra?), mořené dýhované dřevo, mosaz, fazetované
sklo, zrcadlo, 8 ks: psací stůl na štíhlých zdvojených nožkách
s nástavbou ve tvaru reaugujícím na návrhy J. Hoffmanna
a uzamykatelnými zásuvkami a schránkou, šestiboké zhraněné
křeslo (čaloun pozdější), 4 ks židle, stůl s šestibokou odkladní
plochou (chybí 1 dýha, textilní kryt plochy?), vitrína s dvířky
a zásuvkami (rozměr 210 x 161 x 49 cm)
dohromady 120 000 Kč ⁄ € 4 644
52
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Souprava nábytku – pracovna – 8 ks
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Loetz Johann Witwe
Váza se čtyřmi otvory
Čechy, firma Johanna Lötze vdova, sklárna Klášterský Mlýn na
Šumavě, po r. 1900, čiré sklo s medově irizovaným dekorem,
tři otvory pro květiny, prostřiženy v štíhlém hrdle, výška 29,4 cm

81

Velká kubistická stropnice

Ve sbírkách Muzea Kašperské Hory pod inv. číslem 30/58.

Čechy, 10. léta 20. stol., měď, mosaz, obecný kov, čiré fasetované
sklo, mořené dřevo, čtyřboká prosklená schránka s kubickou
nástavbou (chybí spodní sklíčko), výška 55 cm

29 000 Kč ⁄ € 1 122

45 000 Kč ⁄ € 1 741

Lit.: Česká secese Užité umění, UPM, s. 81, o. 84
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53

Vojtěch Preissig, Josef Váchal

Vila Františka Schejbala

82
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84

85
Foto z archivu autora.
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Bouda Cyril 1901–1984
V zimě

Preissig Vojtěch 1873–1944
Vesnička

litografie, 3/20, papír, rám, sklo, 41,5 × 30 cm, sign. PD Cyril Bouda

barevný dřevoryt, papír, pasparta, rám, sklo, 8,5 × 12,5 cm

22 000 Kč ⁄ € 851
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Čechy, počátek 20. stol., leštěná mosaz, mléčné sklo,
jednoplamenné stropní svítidlo s hladkým stínidlem a nohou
dekorovanou prosekávaným stylizovaným květinovým dekorem,
výška 36 cm

Uvedeno v soupisu díla Jana Loriše Cyril Bouda pod č. 113.

6 000 Kč ⁄ € 232

8 000 Kč ⁄ € 310
85
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Váchal Josef 1884–1969
Vyhnání z ráje, 1912
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Bibus František, Moravská Třebová
Servírovací mísa

V soupise díla pod číslem G65.

firemní značka Bibus, Čechy, Moravská Třebová, provedení
fa Fr. Bibus a syn, 30. léta 20. stol., stříbro, uvnitř zlacené, ryzost
800/1000, hmotnost brutto (bez vložky) 731,20 g, broušená
skleněná vložka, exotické dřevo, hluboká mísa oválného tvaru se
zhraněnými boky, délka 43 cm

36 000 Kč ⁄ € 1 393

10 000 Kč ⁄ € 387

barevný dřevoryt, papír, pasparta, rám, sklo, 13, 8 × 10 cm,
sign. PD J. Váchal, v tisku PD J. Váchal, LD tužkou VYHNÁNÍ Z RÁJE

Vila Františka Schejbala, Grandhotel
Stropnice
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Vila Františka Schejbala, Grandhotel
Lustr
Čechy, počátek 20. stol., leštěná mosaz, mléčné sklo, obecný kov,
mohutné vypouklé tělo zdobené pásy s poloplastickými terči nese
šest zhraněných ramen, na spodní části tvarované stídidlo, výška
150 cm, průměr 92 cm
45 000 Kč ⁄ € 1 741

87

Lustr a stropnice pochází z interiéru vily Františka Schejbala v Chocni,
kam se zřejmě dostaly při rekonstrukci interiéru po r. 1990, kdy byl
vyklízen Grandhotel/Hotel okresní dům v Hradci Králové, navržený
J. Kotěrou. V interiéru haly vily je lustr zdokumentován na dobové
fotografii publikace Slavné vily pardubicého kraje, která ovšem dokládá
i fotografii z původního zařízení haly s jiným osvětlovacím tělesem.
Jedná se pravděpododbně o lustr popsaný v posudku PhDr. Zdenky
Paukrtové pro RaJ v Hradci Králové při posouzení kusů restaurace
z Hotelu Bystrica v Hradci Králové a jeho odstrojení (pol č. 40).
Ve zprávě je popsán a zdokumentován lustr ze salonku č. 4, o který se
pravděpodobně jedná, pouze s obrácenými rameny. K otočení ramen
mohlo dojít při repasi, při které byl lustr zřejmě kompletně zrestaurován.
55

Artěl

88

89
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Kubistická nápojová souprava Artěl
– 7 ks
Čechy, výroba pravděpodobně Artěl
Praha ve 10./20. letech 20. stol.,
7 ks: karafa se zátkou, 6 ks skleniček
( min. oťuky), čiré a modré sklo,
probrušovaný dekor s motivem
šachovnice, výška karafy 29,5 cm
91

dohromady 32 000 Kč ⁄ € 1 238
90
89

Kamenický Šenov
Dóza na bonbony
Severní Čechy, Kamenický Šenov, kolem
r. 1920, čiré sklo, tělo zvonovitého tvaru
s projmutým víčkem (1 oťuk na lemu
hrdla), malovaný ornamentální dekor,
ornamentální malba švarclotem
a zelenou a hnědou lazurou, výška 16 cm
4 000 Kč ⁄ € 155
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92

91

90

Váza s terčíky
vtlačená zn. plasticky s motivem ptáčků
a MK, pravděpodobně Německo kolem
r. 1920, glazovaná keramika, kobaltový
fond zdoben plastickými terčíky, jasně
zelené, malované, výška 24 cm
4 000 Kč ⁄ € 155

Meyra synovec (Meyr’s Neffe), sklárna
Pohár na likér
Čechy, varianta O. Prutschera pro Wiener
Werkstätte, provedeno firmou Meyra
synovec (Meyr’s Neffe), sklárna Vimperk
(Winterberg), 1910–1914, bezbarvé
sklo přejímané čirým modrým sklem,
probrušovaný geometrický dekor
s pásem rytých vyzlacených lístků na
kupě (zlacení setřeno), výška 14 cm

93

93

92

Stockar Rudolf 1886–1957, Javůrek-Vrabec, fa
Manžetové knoflíky – 2 ks

Vila Františka Schejbala
Lustr
Čechy, počátek 20. stol., leštěná mosaz, mléčné sklo, obecný kov,
kubické tělo s vybíhajícími rameny na štíhlém zhraněném závěsu,
výška 160 cm

čsl. punc, ryzostní č., mistrovská značka, Čechy, návrh R. Stockar pro
Artěl, provedení pravděpodobně fa Javůrek-Vrabec, stříbro, ryzost
800/1000, karneol 2 ks, délka 4 cm

Lustr pochází z interiéru vily Frant. Schejbala v Chocni, kam se
zřejmě dostal při rekonstrukci interiéru po r. 1990, kdy byl vyklízen
Grandhotel/Hotel okresní dům v Hradci Králové, navržený
J. Kotěrou.

Odborně posouzeno
PhDr. Jitkou Lněničkovou.

Lit.: srov: Fronek J., Artěl, Umění pro všední den 1908–1935, UPM
Praha, Arbor Vitae, 2009, s. 241–245.

V posudku PhDr. Z. Paukrtové zmíněn pravděpodobně
jako položka pod č. 18

5 000 Kč ⁄ € 193

dohromady 25 000 Kč ⁄ € 967

80 000 Kč ⁄ € 3 096
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Josef Hoffmann, Ernst Wahlis, Karl Klaus

WKW

97
95

96

94
95
94

Hoffmann Josef 1870–1956
Jacob & Josef Kohn
Křeslo Buenos Aires, No. 675
papírová firemní nálepka od r. 1884,
Rakousko, návrh J. Hoffmann pro
Světovou výstavu v Buenos Aires
v r. 1910, vyhotovení fa Jacob & Josef
Kohn, ohýbané bukové dřevo, překližka,
polstrováno, 73 × 82 × 73 cm
Lit.: prodejní katalog Jacob & Josef Kohn
1916, reprint Munich 1980, o. 48
Giovanni Renzi, Il mobile moderno.
Gebrüder Thonet Vienna Jacob & Josef
Kohn, Milan 2008, o. 172f.
36 000 Kč ⁄ € 1 393
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Ernst Wahlis, fa
Váza
tištěná firemní zn., č. modelu a dekoru,
Teplice, výroba fa SERAPIS WAHLISS
kolem r. 1910, glazovaná keramika,
válcovité tělo, horizontálně i vertikálně
plasticky projímané, po bocích čtyři
plastické pásy zdůrazněné malovaným
a zlaceným dekorem, horní okraj drobně
restaurován, výška 20 cm
15 000 Kč ⁄ € 580

Firma Ernst Wahlis, měla již na počátku 20. století
své sklady ve Vídni, Londýně a Lipsku. Její výroba
přepychových předmětů (figur, bust, váz
a žardiniér z porcelánu, fajánse a majoliky
i přepychového stolního nádobí) z porcelánu
a porcelánových květin byla vyvážena do
všech zemí Evropy.

96

Klaus Karl, Ernst Wahlis
Salome s hlavou Jana Křtitele
tištěná zn. SERAPIS WAHLISS a č. modelu
a dekoru, Rakousko-Uhersko, Teplice,
návrh K. Klaus, provedení Ernst Wahlis,
jemná pórovina černě, zlatě, modře
a hnědě malovaná, výška 29 cm

98

Vitrína

Wiener kunstkeramische Werkstätte
Psací souprava – 7 ks

Návrh, cenný námětem i jednoduchým
secesním provedením, který se na trhu
objevuje zcela vyjímečně.

Rakousko-Uhersko, počátek 20. stol., okruh předních vídeňských
architektů a designérů, mořené a lakované dřevo, měď, mosaz,
čiré fasetované sklo, vložky z opálového skla s optickým dekorem,
obdélná prosklená schránka na čtyřech prořezávaných nožkách
ve stylu vídeňské secese, čtyři dvířka s patentním otevíráním,
rozměr 63 × 45 × 70 cm

vtlačené firemní zn., Rakousko, provedení fa Wiener
kunstkeramische Werkstätte okolo r. 1920, glazovaná keramika,
reliéfní žebrování, jasně zelená, černá a smetanová glazura,
7 ks: kalamář se skleněnou vložkou (22 × 13 × 7 cm), svícen,
popelník s držákem zápalek, sací kolébka (2 min. oťuky), obdélná
miska, odkladní plocha pro pero, těžítko

60 000 Kč ⁄ € 2 322

44 000 Kč ⁄ € 1 547

dohromady 80 000 Kč ⁄ € 3 095

98
97
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Karol Molnár

č. k dílu
100

99

99

Koberec
Persie, 30. léta 20. stol., vlna, bavlna, ručně tkaný koberec,
motivy útočících lvů, tygra, buvolů a gazely, rozměr 156 × 220 cm
15 000 Kč ⁄ € 580
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Umělecká tvorba Karola Molnára prošla několika stylovými etapami.
V počátku své malířské tvorby byl ovlivněn impresionismem
a postimpresionismem, na konci třicátých let 20. století během
studia u Fr. Kupky v Paříži vytvořil velmi ceněný abstraktní cyklus maleb,
a v následující poválečné tvorbě pracoval s náměty zátiší a krajinomaleb
ve kterých se často vracel ke vzpomínkám z pobytu ve Francii.
Přestože jsou v Molnárově tvorbě nejvíce ceněny jeho abstraktní práce,
mají v jeho malbě stejně důležité místo figurální a krajinářské motivy,
které prokazují mimořádné malířské kvality a schopnost expresivní
zkratky, v níž je reálný motiv transformovaný do výjevu emocionálního
duševního stavu, podobným způsobem jako například v malbách Oskara
Kokoschky. Karol Molnár studoval ve třicátých letech 20. století Akademii

výtvarných umění v Praze u prof. J. Obrovského a následně získal
stipendium v ateliéru prof. Františka Kupky (1938–1939) v Paříži.
Po válce, v níž vstoupil do čs. vojenské jednotky ve Francii a Anglii,
se vrátil do Československa a usadil se v Praze a vystavoval převážně na
skupinových výstavách. Tvorba K. Molnára patří k důležitým hodnotám
československého umění, která dosud čeká na své zhodnocení.

100 Molnár Karol 1903–1981
Na paši
olej, plátno, rám, 56 × 45,5 cm, sign. PD Molnár K., na rubu razítko
15 000 Kč ⁄ € 580
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Lev Šimák, Adolf Kašpar

Alois Kalvoda

101

103

103 Kalvoda Alois 1875–1934
Vyletěl skřivánek, 1902–1905
olej, plátno, rám, sklo, 25 × 28 cm, sign. PD AL. KALVODA, na rubu
Potvrzuji tímto, že se jedná o práci Al. Kalvody mezi roky 1902–05
v Přelouči 23. 6. 2009 Ladislav Jiří, Studie k „Vyletěl skřivánek“
Provenience: Dílo pochází z významné sbírky.
60 000 Kč ⁄ € 2 322
102

101 Šimák Lev 1896–1989
Italská krajina, 1944
olej, karton, rám, pasparta, sklo,
18 × 48,8 cm , sign. LD Lev 44
10 000 ⁄ € 386
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102 Kašpar Adolf 1877–1934
Voják a Viktorka – ilustrace k Babičce,
1902
akvarel, papír, rám, pasparta, sklo,
21,5 × 30 cm, sign. LD Kašpar 02
Ilustrace k Babičce z roku 1902.
24 000 Kč ⁄ € 929

Malířům náležejícím ke generaci spjaté s přelomem 19. a 20. století byl
společný především zájem o krajinomalbu, současně však – podobně jako
jejich učitel na pražské akademii – vynikali jako kreslíři. Mařákovo v základu
romantické pojetí krajiny v jejich tvorbě rezonuje v citu pro realitu a hluboký
osobní prožitek. Toto názorové východisko individuálně obohacovali
o nové podněty čerpající nejen z plenérové malby, ale i z vlivů impresionismu,
symbolismu.
Rodák ze Šlapanic u Brna Alois Kalvoda (1875–1934) je zastoupen studií k písni
Vyletěl skřivánek, jež vznikla mezi lety 1902/5. Také Kalvoda se vyrovnával
s impresionistickými podněty, typickým se však pro jeho pojetí krajiny stává

osobitý, k dekorativismu inklinující styl blízký secesnímu symbolismu. Drobný
formát obrazu je působivý především svou malířskou svěžestí, spěšnou,
skicovitou texturou malby a poetickou atmosférou. Své krajinářské nadání
rozvíjel v ateliéru u Julia Mařáka rovněž František Kaván (1866–1941).
Pod vlivem Chitussiho a jeho plenérové krajiny se tématem jeho obrazů stávají
všední motivy malované důsledně realistickou metodou se snahou vystihnout
jejich výraz a náladu. Také kompozičně důkladně propracovaná Krajina s lávkou
z roku 1906 upoutá nejen motivem potoka, kterým byl umělec zaujat už
od konce 90. let, ale rovněž svým impresivním laděním, jež však opouští
romantickou stylizaci a směřuje k práci s denním světlem.
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Josef Mařatka

František Kaván

105
105 Kaván František 1866–1941
Krajina s lávkou, 1906
olej, plátno, rám, 80 × 101 cm
Přiložena expertiza PhDr. Mgr. Michaela Zachaře, 2003.
Provenience: Dílo pochází z významné sbírky.
280 000 ⁄ € 10 836

104

Výtvarný projev jednoho z nejvýznamnějších českých umělců
Josefa Mařatky formovala práce umělců jako A.Rodin, prof. Myslbek,
A. Bourdelle, S. Sucharda, C. Klouček, u kterých studoval či s nimi
spolupracoval. Mařatkovy nejslavnější návrhy reagují na válečné
a politické dění své doby a jako takové tvoří pilíře českého sochařství
1. třetiny 20. stol. Nejznámější pomník Praha svým vítězným synům
(1932) byl dokonce po svém zničení nacisty v r. 1940 znovu vytvořen
a osazen na své původní místo. Za svého života byl J. Mařatka oceněn
Velkou Katzovou cenou a 1. cenou Akademie věd a umění v Praze. Jeho
dílo po smrti autora nabývá stále více na důležitosti v dějinách českého
sochařství a národa.
64

104 Mařatka Josef 1874–1937
Se štítem nebo na štítě, 1918
litá sign. J. Mařatka 1918, bronz, mramor, celková výška 33 cm
95 000 Kč ⁄ € 3 676

Z posudku PhDr. Michaela Zachaře: Motiv lávky v krajině není u Kavána
neobvyklý, naopak setkáváme se s ním od umělcových nejranějších let.
Již od roku 1893 namaloval v Mrklově u Jilemnice dřevěný mostek na
obraze s nářečním názvem „Láuka k Betlému“ (č. kat. 85), a to v nezvyklé
hloubkové perspektivě. V roce 1896 pak několikrát zvěčnil lávku přes
Chrudimku v Bojanově a spolužák Mařákovec Bedřich Plaške ony poetické
obrazy nazval „lávky na pavoučích nožkách“. Podobně v lokalitě
Dílce u Jičína mezi lety 1900 až 1904 vícekráte využil malebný motiv
s můstkem před Cidlinu, a to i na velkém formátově totožném plátně
„U můstku“ (č. kat. 408), jež je reprodukováno na přebalu knihy F. Kaván
(Praha, ODEON 1992). Týž formát má i plátno „Zimní pláň“ z doby kolem
roku 1903. I v dalších letech jej vizuálně upoutávaly podobné bizarní
útvary ztvárněné lidskou rukou ve volné přírodě. Vyhovovaly jeho
naturelu venkovana milujícího přírodu i konání s ní spjaté. Až na samu mez
dovedl tuto zvyklost v rozměrném obraze „Předčasný sníh s Voříškem“,
kde na můstku sedí oblíbený pes ( č. kat. 600). Posuzovaný obraz vykazuje
galerijní úroveň. Kompozice tří přehledných horizontálních plánů
s markantním důrazem na vyznění oblohy traktovaná jistě bezděčnou,
avšak i vtipnou osnovou diagonál zaručuje obrazu až dějovou působivost
– je to pohyb v krajině symbolizovaný motivem cesty i letícími oblaky.
Zároveň vyniká ladným splývavým koloritem odkazujícím na Antonína

Slavíčka, jeho malby ze Střítěže a Kameniček (1903–05), a obdobné
obrazy dalšího Kavánova spolužáka Bohuslava Dvořáka, jehož díla z doby
kolem roku 1900 vynikají vysokou malířskou i emocionální úrovní.
Obraz lze bezpečně vřadit do období let 1906–1907, kdy Kaván
trávil několik měsíců právě spolu s Dvořákem v Levínské Olešnici na
Novopacku, vyhlášené svou typickou železitou načervenalou půdou
( „Jaro na červenici“ č. kat. 517). Oprostil se postupně od posledních
reziduí secesněimpresivní drobnomalby (přerod zachycuje pregnantně
obraz „K jaru“, č. kat. 518) a pod dojmem četby Raisových próz, Tolstého
i pádnějších výtvarných prostředků nastupující moderny, již pečlivě
sledoval, přistoupil k rustikálněji pojaté krajinomalbě. Je to podobná
proměna formálních malířských prostředků, jak ji známe od Antonína
Hudečka, který pod lyrikou překypujícím okořském období započal ve
Starém Kolíně (1906–08) s obrazy rázně stavěnými, s architekturami
domů, se stafáží a venkovskými typickými předměty a jevy. Sledujeme
v těch letech vlastně novou transpozici někdejších vrcholných krajin
Kosárkových, kdy domácí krajináři velkoryse a někdy až s panteistickým
nábojem oslavují velikost naší přírody.Na základě komparace se známými
Kavánovými originály z let 1905–1910 a s využitím katalogu Kavánova díla
v mé monografii potvrzuji Kavánovo autorství.
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Petr Bařinka

Ladislav Sutnar

109

107

110
110 Sutnar Ladislav 1897–1976,
Družstevní práce, Krásná jizba
Jídelní a čajová souprava s dětskými
talíři – 57 ks

106

106 Vasarely Viktor 1906–1997
Ueker-Mack
serigrafie, XXXVI/L, rám, sklo, 64,5 × 60,5 cm,
sign. UD XXXVI/L Vasarely, na rubu Vasarely
„UEKER-MACK“ – serigraphy
15 000 Kč ⁄ € 580

107 Bařinka Petr *1979
Sunstorm, 2019
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108

108 Sutnar Ladislav, prof. Witt Petr,
Družstevní práce, Krásná jizba
Čajová souprava – 9 ks
Čechy, návrh šálků, konvičky a cukřenky
L. Sutnar v r. 1931 pro Krásnou jizbu,
Družstevní práci, návrh konvice
prof. P. Witt jako dostupnější variantu
k čajové či kávové soupravě, čiré varné
sklo, 8 ks: 6 šálků s podšálky, čajová
konvice, malá konvička, cukřenka, drobné
oťuky

tištěná zn. DP, Čechy, návrh L. Sutnar
v r. 1931 pro Krásnou jizbu, Družstevní
práci, porcelán s fondem v jasně
žluté barvě, 15 ks: konvice, cukřenka,
mléčenka, 6 šálků s podšálky (1 oťuk na
lemu šálku), výška konvice 16,5 cm

tištěná zn. DP, Čechy, návrh L. Sutnar
v r. 1931 pro Krásnou jizbu, Družstevní
práci, porcelán se zelenou linkou
a fondem v barvě slonové kosti, 57 ks:
5× hluboký talíř (průměr 23 cm), 6 ×
hluboký talíř (průměr 24 cm), 9 × mělký
talíř, 11 × dezertní talíř, 1 × servírovací
mísa kruhová, 1× velká servírovací mísa
oválná, 1 ×servírovací mísa dělená, 6 ×
miska na polévku s podšálky pod misku,
5 × šálek na čaj s podšálkem, 5 × moka
talířek, 1× konvička malá

109 Sutnar Ladislav 1897–1976,
Družstevní práce, Krásná jizba
Čajový servis

kombinovaná technika, plátno, dřevo, průměr
100 cm, sign. na rubu Petr Bařinka SUNSTORM
2019

Lit.: obojí uvedeno: Nabídkový katalog.
Panorama sv. č. 9–10: kulturní zpravodaj.
Praha: Družstevní práce, 1928–1955.

Tento servis je výjimečný svou barvou
fondu, v jasně žluté barvě se na trhu
vyskytuje velice ojediněle.

Ikonická souprava obsahuje misky na
polévku s podšálky, které se na trhu
vyskytují zřídka.

40 000 Kč ⁄ € 1 548

dohromady 6 000 Kč ⁄ € 232

dohromady 18 000 Kč ⁄ € 697

dohromady 30 000 Kč ⁄ € 1 161
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Jan Koblasa

Boris Sirka, Magdalena Jetelová

111

114

114 Sirka Boris *1981
Bijou, 2006
akryl, plátno, 70 × 100 cm, na rubu na rámu Bijou BORIS SIRKA
2006, i.č. 12, na rubu nálepka z výstavy Miedzynarodowe Triennale
Malarstwa Regionu Karpaty „Strebrny Czworokat“ Przemysl 2006
Vystaveno: Mezinárodní Trienále malby regionu Karpaty,
Przemysl 2006.
28 000 Kč ⁄ € 1 084
112

113

111 Funkcionalistický svícen
Československo, 30. léta 20. stol., návrh
Jan Vaněk nebo jeho okruh, výroba
pravděpodobně fa Sandrik a.s., Dolné
Hamre, silně stříbřený obecný kov,
architektonicky řešené tělo nese
tři tulejky, délka 27 cm
3 000 Kč ⁄ € 116
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113 Koblasa Jan 1932–2017
Představení, 1977
112 Koblasa Jan 1932–2017
Boj dobra se zlem, 1977

koláž, olej, papír, kazeta, sklo, 78 × 64 cm,
sign. PD monogramem JK 77

olej, papír, kazeta, sklo, 62 × 47 cm,
sign. PD monogramem JK 77

Vystaveno v Galerii Moderna
6. – 22. 8. 2017

85 000 Kč ⁄ € 3 289

85 000 Kč ⁄ € 3 289

Boris Sirka patří k výrazným osobnostem současné slovenské malby, který
chápe autorský rukopis nikoliv jako danou konstantu, ale jako proměnlivý proces.
Nabízený obraz z roku 2006 patří k sérii děl, pro které je příznačná suverénní
kaligrafická kresba, technická dokonalost, komiksová estetika, ironie, humor,
erotické napětí, inspirace horory, subkulturou a pokleslými žánry.
B. Sirka vystudoval Fakultu umění na Technické uviverzitě v Košicích
v grafickém ateliéru Rodolfa Sikory (2000–2006), kde v současné době pokračuje
v doktorandském studiu. V roce 2003 byl finalistou respektované ceny Oskára
Čepana. Jeho malba je zastoupená např. ve sbírkách Richard Adam Gallery.

115
115 Jetelová Magdaléna *1946
Modročerná kompozice, 1991
kvaš, pastel, papír, pasparta, rám, sklo, 38 × 53 cm, sign na rubu
M. Jetelová 91
40 000 Kč ⁄ € 1 548
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Vladislav Mirvald, Jiří George Dokoupil

Rudolf Fila, Lubomír Typlt

120

116

117

121

118

Malířská tvorba Rudolfa Fily, slovenského umělce a pedagoga, patří
k zásadním projevům slovenského umění druhé poloviny 20. století.

119

116 Mirvald Vladislav 1921–2003
Kaňkáž
inkoust, tempera, papír, pasparta, rám, sklo, 62 × 45 cm, na rubu
Vladislav Mirvald

118 Dokoupil George Jiří *1954
Osm hlav, 1991
kombinovaný lept, 4/16, 37 × 47 cm, sign. PD dokoupil 91
24 000 Kč ⁄ € 929

32 000 Kč ⁄ € 1 238

117 Mirvald Vladislav 1921–2003
Kaňkáž, 1963
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119 Fila Rudolf 1923–2015
Dvojice, 1976

inkoust, tempera, papír, pasparta, rám, sklo, 62 × 45 cm,
sign. LD Vl. Mirvald 1963, na rubu tužkou 27

kolorovaná litografie, rám, pasparta, 51 x 33,5 cm,
sign. PD R. Fila 76

32 000 Kč ⁄ € 1 238

3 000 Kč ⁄ € 116

Fila ve své práci revidoval klasickou malbu, zkoumal limity tohoto
média a experimentoval s možnostmi, jak k malbě přistupovat z pozice
současného světa. Na začátku šedesátých let 20. století se jeho projev
blížil informelní tvorbě, kde ho zajímala především struktura materiálu.
Již v průběhu tohoto desetiletí si osvojil originální techniku stříkání
a stékání barev a specifického malířského gesta, jímž zasahoval do
reprodukcí, fotografií nebo starých maleb, a revidoval původní obraz svou
vlastní autorskou interpretací. Malířské zásahy, přemalby a interpretace
se staly hlavním výrazovým prostředkem autora po celou jeho následující
tvorbu. Umožnily mu konfrontovat rozdílné formy malířského média,
staly se jeho uměleckou sebereflexí, dialogem, intervencí, komentářem.
Autorovu tvorbu můžeme označit jako konceptuální malbu, ale také
ji vnímat z pozice postmoderního diskurzu, který revidoval vztah
k minulosti a z pozice současného vědění jako dekonstrukci původních
obrazových významů a nalézání nových souvislostí.

120 Typlt Lubomír *1975
Čtveřice, 2010
tempera, kvaš, papír, rám, sklo, 50 × 70 cm, sign. LD TYPLT 10
26 000 Kč ⁄ € 1 006

121 Fila Rudolf 1923–2015
Bez názvu, 1972
olej, sololit, autorský rám, 42 × 30 cm, sign. PD R. FILA 72
28 000 Kč ⁄ € 1 084
71

Alena Kučerová, Věra Janoušková

Jiří Načeradský

122

124

123
122 Kučerová Alena *1935
Plavkyně, 1973

72

123 Janoušková Věra 1922–2010
Hlava, 1992

tisk z kovové desky, papír, rám, sklo,
61 × 88,6 cm, sign. LD Kučerová 1973

koláž, papír, sklo, 29,5 × 20,7 cm,
sign. PD Věra Janoušková 1992

18 000 Kč ⁄ € 697

6 000 Kč ⁄ € 232

125
124 Načeradský Jiří 1939–2014
Bez názvu, 2012

125 Načeradský Jiří 1939–2014
Levitace, 1979

olej, plátno, rám, 81 × 100 cm, sign. LD 2012 Načeradský

akryl, perforovaný sololit, rám, 42 × 74 cm, sign. PD Načeradský

100 000 Kč ⁄ € 3 870

16 000 Kč ⁄ € 619
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Jindřich Halabala, ÚP závody, Cyril Zatloukal

Josef Liesler

126

129

128
127
130

131

126 Stojan na květiny
Čechy, 30. léta 20. stol., výroba pravděpodobně UP závody Brno,
dýhované, mořené a lakované dřevo, chromovaný obecný kov,
kovová vložka, oválný stojan na květiny, rozměr 70 × 68 × 43,5 cm
28 000 Kč ⁄ € 1 083

128 Zatloukal Cyril, Anýž Franta , n.p.
Oráč
litá zn. C. ZATLOUKAL, LIL F. ANÝŽ n.p., bronz, mramor slivenecký,
výška cca 52 cm
18 000 Kč ⁄ € 697

127 Halabala Jindřich 1903–1978, UP závody
Křeslo H 128
Čechy, návrh J. Halabala po r. 1930, výroba UP závody, chromované
ocelové trubky, překližka, mořené dřevo, rozměr 78 × 52,5 × 56 cm
Lit.: Jindřich Chatrný, Jindřich Halabala a Spojené
uměleckoprůmyslové závody v Brně, ERA group, Brno 2003, s. 87,
obr. 88.
16 000 Kč ⁄ € 619
74

129 Liesler Josef 1912–2005
Noc nad fjordem, 1989
olej, deska, rám, 56 × 114 cm, sign. PD Liesler 89
55 000 Kč ⁄ € 2 128

Český sochař Cyril Zatloukal studoval na odborné škole sochařské
a kamenické v Hořovicích a později na AVU v ateliéru u prof. Kafky.
Během studií získal stipendia na pobyty v Itálii a Paříži. Vytvořil reliéfy pro
Ministerstvo zemědělství s náměty Obilnařství, Ovocnářství a vinařství,
sousoší Vzdor ve slavné rondokubistické Legiobance nebo Švehlův
pomník ve Ždánicích na Kouřimsku. Věnoval se také funerální plastice.
Získal 1. cenu v soutěži na pomník T.G.M. v Prostějově. Vystavoval
v Hodoníně, Brně, Olomouci, Luhačovicích, Ivančicích, Prostějově

130 Liesler Josef 1912–2005
Baudelaire a jeho osudová milenka, 1989
litografie, papír, 95/120, rám, sklo,
37 × 48 cm, sign. PD Liesler 89
4 000 Kč ⁄ € 155

131 Liesler Josef 1912–2005
Bez názvu, 1986
litografie, papír, 78/140, rám, sklo, 37 × 48 cm, sign. PD Liesler 86
4 000 Kč ⁄ € 155
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Jeff Koons, Hotel Internacional

Alois Mikulka

132

134

č. k dílu
135
133 Koons Jef *1955
Rose Gold Rabbit, 1991
slitina zinku, 95/500, výška 28 cm,
přiložen certifikát a originální krabice
20 000 Kč ⁄ € 774
133

Někdy býváš zařazován mezi naivisty.

134 Křeslo z Hotelu Internacional

Čechy, 80. léta 20. stol., čiré růžové sklo s brokováním
a bublinkovým dekorem, mléčné sklo, plast, výška 27,5 cm

kovový inventární štítek Internacional, Čechy, Brno, Hotel
Internacional, 1959, hluboká polstrovaná skořepina s původním
modrým potahem, lakované soustružené nohy,
rozměr 79 × 70 × 105 cm

3 500 Kč ⁄ € 134

28 000 Kč ⁄ € 1 083

132 Lampa

76

„Je pravda, že občas použiji tuto stranu výrazového spektra, vyžaduje-li to
obsah sdělení. Ale tuto naivitu je třeba chápat jako schopnost umět redukovat
na to nejzákladnější, jako výrazovou úspornost, schopnost vrátit se na začátek,
k prapodstatě. To je ale podle mne přímo protiklad naivity.“ Alois Mikulka.
Z rozhovoru Aloise Mikulky a Jaroslava Maliny, 1999
Jaroslav Malina: Alois Mikulka (Malířská tvorba 1960–2000). Nadace Universitas
Masarykiana, Akademické nakladatelství CERM, Nakladatelství NAUMA Brno 2001

135 Mikulka Alois *1933
Daidalos a Ikarus, 1991
olej, plátno, autorský rám, 43 × 50 cm, na rubu A. MIKULKA
Daidalos a Ikarus 1991 43 × 50 1998 -57448 000 Kč ⁄ € 1 857
77

Jiří Načeradský

Ernest Neuschul

136

139

137

136 Načeradský Jiří 1939–2014
Bez názvu, 1962

78

138
137 Načeradský Jiří 1939–2014
Geometr, 1992–1995,
oboustranná malba

138 Načeradský Jiří 1939–2014
Ušatky lovkyně, 1980

akvarel, pastel, tuš, rám, sklo,
86,5 × 59,5 cm, sign. PD 62 Načeradský

tempera, tuš, papír,
61 × 43 cm, sign. PD tužkou Načeradský
92–5, PU Načeradský „Pracující model“

kvaš, pastel, tuš, papír,
45 × 62 cm, sign. PD tužkou Načeradský
80, na rubu skica a podpis Načeradský

24 000 Kč ⁄ € 929

11 000 Kč ⁄ € 426

11 000 Kč ⁄ € 426

Poválečná tvorba Ernesta Neuschula již opustila rysy Nové věcnosti,
nicméně zůstal v ní charakteristický malířský rukopis.
Ernest Neuschul patří k významným, ale opomíjeným osobnostem
českého meziválečného umění.

139 Neuschul Ernest 1895–1968
Organizovaný chaos, 1965
olej, kombinovaná technika, plátno, rám, 97 × 73 cm, sign. PD EN,
na rubu Geordnetes Chaos, 1965
100 000 Kč ⁄ € 3 870
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Jaroslav Vožniak

141

140 Knížák Milan *1940
Větrník, 1987
tempera, sprej, rám, sklo, 100 × 70 cm,
sign. Knížák 30.4.87᾽
38 000 Kč ⁄ € 1 471
144

144

141 Dohnalová Tea *1993
Souprava servírovacích mís – 3 ks

140

rytá sign., návrh a provedení
T. Dohnalová v r. 2018, tavené tónované
sklo, max. průměr 32 cm
dohromady 8 000 Kč ⁄ € 309

142 Šnajdr Miroslav *1938
Černovír z dubna, 2006
145

olejový pastel, rám, sklo, 59 × 41 cm,
sign. tužkou PD M. Šnajdr Černovír
z dubna 2006

Foto z archivu autora.

5 000 Kč ⁄ € 193

143 Šnajdr Miroslav *1938
V týdnu po 8. listopadu II., 2007

142
80

143

144 Vožniak Jaroslav 1933–2005
Bez názvu I., II., 1993

145 Šuhájek Jiří
Mísa

olejový pastel, rám, sklo, 59 × 42 cm,
sign. tužkou PD V týdnu po 8. listopadu
2007 II. M. Šnajdr

sololit, akryl, autorský rám, 100 × 99,5 cm, 100 × 99,5 cm,
sign. na rubu J. Vožniak 1993, na rubu na rámu LEVI TOLMAI,
(respekt. J. Vožniak 1993)

Čechy, polovina 80. let 20. stol., návrh J. Šuhájek, výroba sklárna
Crystalex Nový Bor, mléčné a čiré, fialově tónované sklo, vyrobeno
odstředivým litím, průměr 32,5 cm

5 000 Kč ⁄ € 193

dohromady 24 000 Kč ⁄ € 929

2 000 Kč ⁄ € 77
81

149

150

146

148 Hendrych Jan *1936
Busta stykač, 1967
patinovaný bronz, 1/5, výška 30 cm, sign.
ze spodu podstavy Hendrych 67 1/5
Lit.: Od informelu k figuře, vydala Galerie
Dolmen, 2013, s. 47.
147

148

147 Klimeš Svatopluk *1962
Oheň, 1992

150 Ranný Michal 1946–1981
Divoká Šárka, 1970
149 Novák Ladislav 1925–1999
Renversé – merveilleux, 1982

akvarel, pastel, papír, 70 × 100 cm, na rubu sign. Placht 2012

kresba ohněm, grafit, papír, pasparta, rám, sklo, 56 x 45,5 cm,
sign. UD Klimeš, 1992

froasáž, papír, pasparta, rám, sklo,
48 × 38 cm, sign. PD aut. značkou

akvarel, tužka, papír, 35 × 34,5 cm,
sign. PD M. Ranný, na rubu tužkou
přípis autora Divoká Šárka 23. mai 70,
inventární čísla

15 000 Kč ⁄ € 580

8 000 Kč ⁄ € 306

14 000 Kč ⁄ € 542

18 000 Kč ⁄ € 697

146 Placht Otto *1962
Rozkvět, 2012

82

151

25 000 Kč ⁄ € 967

151 Sion Zdeněk
Bez názvu, 1965
kvaš, tuž, papír, rám, sklo, 25,5 × 35,5 cm,
sign. PD Z. Sion 65
36 000 Kč ⁄ € 1 393
83

Olbram Zoubek

Olbram Zoubek, Jan Černý

153

152

155

156

154
152 Zoubek Olbram 1926–2017
EVO-OLBRAME

84

153 Zoubek Olbram 1926–2017
Ruce s jablky

154 Zoubek Olbram 1926–2017
Plaketa – 2 ks

156 Zoubek Olbram 1926–2017
Oeconomia, 1995

olovo, zlaceno, autorský odlitek,
35 × 35 cm, sign. na rubu O ZOUBEK

olovo, zlaceno, autorský odlitek,
15 × 15,3 cm, sign. na rubu O ZOUBEK

cín, olovo, zlaceno, autorský odlitek,
20,5 × 15,5 a 20,8 × 15,5 cm,
obě sign. na rubu O ZOUBEK

Pravost potvrzena Nadačním fondem
Kmentová Zoubek.

Pravost potvrzena Nadačním fondem
Kmentová Zoubek.

Pravost potvrzena Nadačním fondem
Kmentová Zoubek.

rytá sign. prof. J. Č. 72, Čechy, návrh a provedení J. Černý v r. 1972,
tavené, matované a leštěné sklo, délka 27 cm

38 000 Kč ⁄ € 1 471

14 000 Kč ⁄ € 542

dohromady 24 000 Kč ⁄ € 929

10 000 Kč ⁄ € 387

155 Černý Jan 1907–1978
Betlém

bronz, výška 90 cm, sign. O. Zoubek na podstavě, ražená značka
Pravost potvrzena Nadačním fondem Kmentová Zoubek.
Provenience: Dílo pochází z významné sbírky.
95 000 Kč ⁄ € 3 676
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Jiří Anderle, Adolf Born

Vladimír Komárek

158

161
157

160

159

160 Komárek Vladimír 1928–2002
Zvěstování, 1986

157 Anderle Jiří *1936
Cyklus Goltius: Pět smyslů: Sluch

olej, plátno, rám, 110 × 90 cm, sign. LD V. Komárek, na rubu
VLADIMÍR KOMÁREK ZVĚSTOVÁNÍ 1986

suchá jehla a mezzotinta, pasparta, rám, sklo, 66 × 49 cm,
sign. tužkou UD EA XII/XXX Anderle 1983

162

30 000 Kč ⁄ € 1 161

10 000 Kč ⁄ € 387

158 Born Adolf 1930–2016
Malíř a dáma s lyrou

86

159 Born Adolf 1930–2016
Krysař

litografie, 61/70, pasparta, rám, sklo, 44,5 × 40,5 cm,
sign. PD A. Born

litografie, 28/70, pasparta, rám, sklo, 48,5 × 37,5 cm,
sign. tužkou PD A. Born

18 000 Kč ⁄ € 697

18 000 Kč ⁄ € 697

161 Komárek Vladimír 1928–2002
Milenci, 1998
olej, plátno, autorský rám, 90 × 65 cm, na rubu VLADIMÍR
KOMÁREK MANŽELÉ 90 × 65 1998, V. Komárek 1998

162 Náhrdelník

Provenience: Dílo pochází z významné sbírky.

ražená zn. Mexiko, puncováno, stříbro, ryzost 958/1000, tyrkys,
hmotnost brutto 134,5 g, vnitřní délka 60 cm

26 000 Kč ⁄ € 1 006

5 000 Kč ⁄ € 193
87

Jiří Trnka

163

167

164

163 Procházka Antonín 1882–1945
Dvojportrét, kolem 1925

165

kombinovaná technika, papír, rám, pasparta, sklo, 46 × 57 cm,
sign. LD tužkou AP
22 000 Kč ⁄ € 851

165 Goldscheider Friedrich, Wien, fa
Dívka s květy

olej, lepenka, rám, sklo, 24,5 × 28 cm, sign. PD Aug. Mervart 31,
na rubu věnování

vtlač. sign. Montenave, firemní zn., č. modelu F2700 44 6,
Rakousko, provedení fa Friedrich Goldscheider Wien, biskvit
částečně glazovaný, zlacený obecný kov, plastika dívčí tváře
s mašlemi ve tvaru květů v jemném secesním provedení, sokl
s malovaným zimním motivem (odborně restaurováno),
výška 32,5 cm

8 000 Kč ⁄ € 310

18 000 Kč ⁄ € 697

164 Mervart Augustin 1889–1968
Brambořík, 1931

88

166

166 Drahoňovský Josef 1877–1938
Spící matka, 1919

167 Trnka Jiří 1912–1969
Dívka

vtlačená sign. J. Drahoňovský, Čechy, návrh J. Drahoňovský
v r. 1919, červenice s engobou, výška 30 cm

pastel, papír, pasparta, rám, sklo, 32 × 22 cm, sign. PD Trnka,
na rubu studie

Lit.: Hořava J.: Keramika z Bechyně, s. 47.

Pravost potvrzena Klárou Trnkovou.

6 000 Kč ⁄ € 232

34 000 Kč ⁄ € 1 316
89

Natalya Danko, Václav Špála

František Foltýn

168

172

170
168 Špála Václav 1885–1946
Zátiší s hruškami a jablky, 1942

169
170 Lampa
stínidlo značeno firemní značkou Gisun, stříkané sklo,
Čechy/Rakousko, mléčné sklo s pestrým stříkaným dekorem
s motivy podzimního listí, mosaz, stínidlo vyrobila fa GISUN
(Glashüttenwerke Josef Schreiber und Neffe) pravděpodobně
pro fu Inwald, 30. léta 20. stol., výška 92 cm

litografie, papír, pasparta, rám, sklo, sign. PD V. Špála 42
6 000 Kč ⁄ € 232

169 Danko Natalya 1892-1942
Lomonosov–Leningradská státní porcelánová továrna
Džbánek s hlavou dívky
tištěná zn. Lomonosov, malovaná zn.
N 12, Rusko, návrh N. Danko, provedení Lomonosov–Leningradská
státní porcelánová továrna, pestře malovaný
a zlacený porcelán, džbánek ve tvaru dívčí tváře v tradičním
zahalení a se šperky, bohatě celoplošně zdobeno, výška 13,6 cm
6 000 Kč ⁄ € 232
90

171

18 000 Kč⁄ € 697

Foto z archivu autora.

N. Danko, jedna z nejvýznamnějších sochařek, které zasáhly do dějin
sovětského propagandistického porcelánu. Vytvořila více než tři sta figur
a kompozic, zejména sochy tematické, satirické, portrétní a dekorativní.
také jedna z prvních sovětských sochařek, které použiliy porcelán
v architektuře ( např.: 14 reliéfů „Tance národů SSSR“ pro stanici metra
„Náměstí Sverdlov“).

171 Eckert Otto 1910-1995
Mísy – 6 ks
4 ks sign. Eckert, Čechy, návrh O. Eckert po r. 1940, glazovaná
keramika s různými dekory, 6 ks, max. průměr 27,5 cm
Lit.: srov: Otto Eckert, D. Šindelář, Odeon, Praha 1979, s. 70–78.
dohromady 12 000 Kč ⁄ € 464

172 Foltýn František 1891–1976
Abstraction, création – Composition, 1934
litografie, papír, 21/150, pasparta, rám, sklo, 62,5 × 51 cm,
PD Foltýn F. 1934
28 000 Kč ⁄ € 1 084
91

Artěl

173

179

177

174

173 Artěl, sdružení, Slavkov, porcelánka
Jídelní souprava Artěl – 4 ks
tištěná zn. ARTĚL PRAHA, firemní zn.
Haas a Čížek, Slavkov z let 1918–1920,
Čechy, výroba porcelánka Haas a Čížek
pro sdružení Artěl, 4 ks: polévková terina
s víkem, omáčník s miskou, dóza na
máslo, slánka (prasklina na hrdle)

178

175

177 Lhoták Kamil 1912–1990
Letadlo, balvany a míč, 1982

176

serigrafie, papír, pasparta, rám, sklo, 21,6 × 15 cm, sign. LD tužkou
K. Lhoták 82, PD v tisku Kamil Lhoták 82
Lit.: Šteffek Libor: Kamil Lhoták grafické dílo v kontextu ostatní
tvorby. Libor Šteffek vlastním nákladem 2015, s. 385, obr. G 466.

Lit.: První dáma české keramiky. Helena
Johnová (1884–1962), Hořava J., Měsíc
ve dne, s. 63

Vydáno v nákladu 110 ks.
4 000 Kč ⁄ € 155

dohromady 15 000 Kč ⁄ € 580

180
179 Balcar Jiří 1929–1968
Rozhovor, 1966
lept 11/65, papír, 33 x 21 cm,
sign. PD J. Balcar 1966
6 000 Kč ⁄ € 232

174 Mísa s erotickými motivy

92

175 Eiselt A.
Váza Noční život

176 Váza Siesta

Čechy, 30./40. léta, čiré sklo, masivní
tlustostěnná mísa s hlubokým rytým
a odleptávaným dekorem s motivem
dívčích aktů v exotické zahradě,
výška 15 cm, průměr 28 cm

rytá sign. A. Eiselt 1936, Čechy, návrh
A. Eiselt, rosalínové sklo,
rytý a odleptávaný dekor s výjevem
tanečníků, pijáků, milenců, hudebníků
a barového pultu, výška 26,5 cm

Čechy, 30. léta 20. stol., čiré sklo
s barevnými lazurami, zvonovitá kupa
s celoplošným rytým a lazurovaným
dekorem, motivy dívčích aktů při siestě
s dětmi, výška 25,5 cm

9 000 Kč ⁄ € 348

35 000 Kč ⁄ € 1 354

35 000 Kč ⁄ € 1 354

178 Váza Antonín Kybal
Čechy, kolem r. 1936, glazovaná keramika, váza baňatého těla
s proškrabávaným dekorem, motivy květů užívané A. Kybalem na
textiliích ve 30. letech 20. stol., výška 12 cm

180 Balcar Jiří 1929–1968
Žena, 1966

Lit.: srov. květinové motivy: A. Kybal, L. Vlčková, KANT, UPM, 2016,
s. 104–107.

suchá jehla 11/65, papír, 24 x 16 cm,
sign. PD J. Balzarová 1966

3 000 Kč ⁄ € 116

5 000 Kč ⁄ € 193
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Michael Powolny

Michael Powolny

188

186
182
183
187

188 Powolny Michael 1871–1954
Dóza s úchytkou ve tvaru křížku s květy

181
181 Dressler Bodenbach, fa
Nástolec s puttim

185
186 Powolny Michael 1871–1954
Dóza s květy a kulovitou úchytkou

tištěná firemní zn., Čechy, výroba fa Dressler Bodenbach
(Podmokly) okolo r. 1900–1910, glazovaná keramika, pestře
malováno, zlaceno, putti s bohatým květinovým festonem nese
mělkou mísu, drobně odborně restaurováno, výška 31 cm
6 000 Kč ⁄ € 232
184
182 Powolny Michael 1871–1954
Dóza srdce s andílkem na víčku
vtlač. firemní zn., č. modelu 90, Rakousko, návrh M. Powolny kolem
r. 1907, výroba Gmündner Keramik, glazovaná keramika, pestře
malováno, zlaceno, dóza ve tvaru srdce, na víčku sedící putti
s květinovým věncem a stuhou, výška 13 cm

Rakousko, návrh M. Powolny kolem r. 1907, glazovaná keramika,
dáma v plesových šatech s jednoduchou girlandou, (oťuky na
spodu, 1 prasklina glazury), výška 28 cm

Lit.: E. Frottier, Michael Powolny, s. 48.

Lit.: Neuwirth W., Wiener Keramik, s. 255 a 256., Frottier E., Michael
Powolny, Vídeň, 1990, s. 57.

18 000 Kč ⁄ € 697

30 000 Kč ⁄ € 1 161

Lit.: E. Frottier: Michael Powolny. Wien
1990, č. 23.
11 000 Kč ⁄ € 426

187 Powolny Michael 1871–1954
Dóza s úchytkou ve tvaru ptáčka

Lit.: E. Frottier, Michael Powolny,
s. 63 (varianta).
12 000 Kč ⁄ € 464

189 Powolny Michael 1871–1954
Vánoční dóza
vtlačená firmní zn. GK Gmündner
Keramik, č. modelu 89, Rakousko, návrh
M. Powolny kolem r. 1907, provedení
fa Gmündner Keramik po r. 1912,
glazovaná a zlacená keramika, válcovitá
dóza s pásem zdobeným poloplastickým
dekorem s motivem Jezulátka na seně
a klečících pastýřů se stádem ovcí, hladké
vypouklé víko s úchytkou ve tvaru anděla
držícího betlémskou hvězdu (1 křídlo
lepeno), výška 24,5 cm

podglazurní zn. psaným Gmundner Keramik, Rakousko, návrh
1910/1912, výroba Gmundner Keramik kolem 1920/1930, keramika
barevně glazovaná, výška 28 cm

vtlač. ligatura MP, firemní zn., Rakousko,
Michael Powolny pro fu Vereinigte
Wiener und Gmündner Keramik kolem
r. 1907, glazovaná keramika, osmiboká
schránka s vypouklým víkem zdobeným
typickým autorovým ptáčkem sedícím v
poli slunečnic, výška 12 cm.

Lit.: Frottier E., Michael Powolny, Vídeň, 1990, s. 43.

Lit.: Neuwirth W., Wiener Keramik, str. 319.

Lit.: E. Frottier, Michael Powolny, s. 31.

Lit.: E. Frottier, Michael Powolny, s. 47.

24 000 Kč ⁄ € 929

24 000 Kč ⁄ € 929

15 000 Kč ⁄ € 580

30 000 Kč ⁄ € 1 161

183 Powolny Michael 1871–1954
Šnečí jezdec
vtlač. značka Gmunden Keramik, výrobní číslo 81,
Rakousko-Uhersko, návrh M. Powolny v r. 1907, glazovaná
keramika, délka 20 cm, drobně odborně restaurováno
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184 Powolny Michael 1871–1954
Dáma s girlandami květů

vtlačená zn. ligatura MP, zn. Vereinigte
Wiener und Gmündner Keramik,
Rakousko, návrh Michael Powolny kolem
r. 1907, glazovaná keramika, hladká
válcovitá dóza s víkem (1 oťuk na hrdle
dózy), víko zdobeno bohatým plastickým
dekorem s motivem květů, zakončeno
kulovitou úchytkou, výška 9 cm

vtlač. ligatura MP, firemní zn., Rakousko,
Michael Powolny pro fu Vereinigte
Wiener und Gmündner Keramik, návrh
kolem r. 1907, glazovaná a zlacená
keramika, hladká válcovitá dóza s víkem
zdobeným bohatým plastickým dekorem
s motivem květů zakončena křížkem,
výška 9 cm

185 Gmündner Keramik, fa
Dáma s chrtem

Dóza se na evropském trhu objevila
pouze jedenkrát, jinak je známa pouze
z publikace E. Frotier.

189
Michael Powolny byl rakouský sochař
a keramik. Začátkům práce se začal učit
v otcově hrnčířské dílně, poté pokračoval
v učení ve společnosti Sommerhuber. Po
ukončení technické školy pro keramiku ve
Znojmě pokračoval ve studiích na škole Umění
a řemesel ve Vídni v letech 1894 až 1906
pod vedením A. Strassera a F. Metznera.
Po ukončení založil s B. Löffl erem „Wiener
Keramik“. Vyráběná díla byla prodávána
sdružením Wiener Werkstätte, které práce
Powolného proslavila. V roce 1913 se firma
Wiener Keramik spojila s Gmunder Keramik.
V letech 1909 až 1936 vyučoval M. Powolny na
Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni. Dále také
spolupracoval s J. Hoff mannem na vybavení
kabaretu Fledermaus a na budovách jako Haus
Skywa ve Vídni a paláci Stoclet. Powolného
návrhy také realizovaly významné firmy jako
Klinkosch, Lobmeyr, Augarten a jiné. Powolny
byl členem spolku Wiener Secession mezi lety
1936 a 1939 a po svém znovuobnovení též
v roce 1946. Byl stěžejním pilířem v dílnách
Wiener Werkstätte. Díla byla reprezentována
např. v rámci Pařížského světového veletrhu
v r. 1900 a na výstavách vídeňské secese.
Ocenění: v r.1900 Erster Preis im Bewerb
für Plastik beim Weihnachtswettbewerb
der Kunstgewerbeschule, v r. 1925 Diplom
d’Honneur Paris, v r. 1933 Staatspreismedaille,
v r. 1935 Grand Prix Brüssel, v r.1936 AlfredRoller-Preis, v r. 1951 Ehrenmedaille der Stadt
Wien und Ehrenmitglied der Akademie für
angewandte Kunst, Wien.
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České secesní sklo

Helena Johnová

191
190

194

192 Viléma Králíka syn, Lenora, fa
Váza s nálepy

192

Čechy, 20. léta 20. stol., výroba pravděpodobně fa Wilhelm Kralik
Sohn1910/20, čiré sklo přejímané oranžovým, celoplošně irizováno,
stupňovité tělo, výška 23,5 cm
6 000 Kč ⁄ € 232
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193 Pohár s víkem

Čechy, fa Wilhelm Kralik Sohn, 1910/20, lahvově zelené irizované
sklo se třemi mušlovitými nálepy, 12,5 cm, oťuky na hrdle

Severní Čechy, počátek 20. stol., čiré sklo s jantarovou a modrou
lazurou, baňaté tělo na odsazené patce s víkem zakončeným
olivkou, vybrušovaný dekor s motivy kvítků, výška 31,6 cm

4 000 Kč ⁄ € 155

3 000 Kč ⁄ €€ 116

193
191 Viléma Králíka syn, Lenora, fa
Váza

190 Viléma Králíka syn, Lenora, fa
Váza irizovaná

195

Čechy, Lenora, 20. léta 20. stol., výroba fa Viléma Kralika
syn (Wilhelm Kralik Sohn), vrstvené sklo s dekorem z pestrých
barevných broků, povrch irizovaný (2 min. oťuky na spodu
podstavy), výška 26 cm

194 Johnová Helena 1884–1962
Konvalinka

195 Johnová Helena 1884–1962
Mouřenínek

vtlačená zn. Helena Johnová, č. modelu 260 2, Čechy, návrh
a provedení H. Johnová v r. 1926, keramika, barevně glazovaná,
výška 19 cm

vtlačená zn. Helena Johnová, č. modelu 231 133 1, Čechy, návrh
a provedení H. Johnová v r. 1912, keramika, barevně glazovaná,
výška 15,5 cm

Odborně posouzeno PhDr. Jitkou Lněničkovou.

Lit.: Hořava J., První dáma české keramiky. Helena Johnová
(1884–1962), s. 204, 382.

Lit.: Hořava J., První dáma české keramiky. Helena Johnová
(1884–1962), s. 119–127, 365.

6 000 Kč ⁄ € 232

32 000 Kč ⁄ € 1 238

18 000 Kč ⁄ € 697
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Dagobert Peche , Wiener Werkstätte

Secese

198
202
200
196

196

199

201
198 Peche Dagobert (1887–1923, Rakousko)
Moka šálek s podšálkem

197

vtlačená zn. firemní GK, a č. modelu 731,
Rakousko, návrh D. Peche, kolem
r. 1915, provedení fa Gmündner Keramik,
glazovaná keramika, bílý fond s jemnou
černou malbou stylizovaného exotického
květu, výška 5 cm

199

200 Witwe Johann Loetz, fa
Váza bílá s černým
Čechy, Klášterský Mlýn, výroba fa
Johanna Lötze vdova, asi 1914–1915,
bílé opálové vrstvené sklo, dekor
malovaný černým emailem, výška 8,5 cm,
drobné oťuky na hrdle

4 000 Kč ⁄ € 155

196 Oswald Wenzel 1883–? ,
Wiener Werkstätte
Pohlednice Wiener Werkstätte No. 213
a kachle Schiller in Karlsbad – 2 ks
pohlednice sign. v tisku Oswald, Wiener
Werkstätte, návrh W. Oswald kolem r.
1910, provedení Wiener Werkstätte,
papír, barevný tisk, 13,9 x 8,9 cm, kachle
značena Oswald, Rako, glazovaná
keramika (roh lepen), mosazná montáž,
rozměr 12,5 ×12,5 cm
dohromady 6 000 Kč ⁄ € 232
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Foto z archivu autora.

D. Peche, jeden za základních nosníků dílen
Wiener Werkstätte, po krátkém členství byl
jmenován jejich uměleckým ředitelem. Také
vedl pobočku Wiener Werkstaette v Curichu.
Jeho návrhářská činnost zahrnovala všechna
odvětví užitého umění a designu – šperky,
textilní návrhy, tapety, linoleum, stolní doplňky
ze skla a keramiky, nábytek a svítidla.
Architekt J. Hoffmann, který D. Pecheho
přijímal do dílen Wiener Werkstätte, jej nazval
„Géniem ornamentu“.

197 Koehler-Broman Mela,
Wiener Werkstätte
Pohlednice Wiener Werkstätte No. 521
sign. v tisku Mela Koehler, Wiener
Werkstätte, Rakousko, Vídeň, návrh
Mela Koehler-Broman kolem r. 1910,
provedení Wiener Werkstätte, papír,
barevný tisk, 13,9 × 8,9 cm, perfektní stav
Mela Koehler-Broman studovala
u Kolomana Mosera ve Vídni. Pro Wiener
Werkstätte pracovala jako grafická
designérka, navrhovala pohlednice
s módou.
4 000 Kč ⁄ € 155

Odborně posouzeno PhDr. Jitkou
Lněničkovou.
6 000 Kč ⁄ € 232

199 Peche Dagobert 1887–1923, Rakousko
Šálek s podšálkem a dezertním
talířkem
vtlačená zn. firemní GK, a č. modelu
494, 495, 1135, Rakousko, návrh D.
Peche kolem 1912–1913, provedení fa
Gmündner Keramik, glazovaná keramika,
černý fond s bílým stylizovaným
květinovým dekorem

203
202 Gmündner Keramik, fa
Mísa na čtyřech nohách,
zdobených květy
vtlačená zn. firemní GK, WK a č. modelu
1073, Rakousko, návrh okruh
M. Powolného kolem r. 1910, provedení
Gmündner Keramik, Wiener Keramik,
glazovaná keramika, hluboká miska
s lemen zdobeným plastickým perlovcem
na čtyřech nožkách tvořených bohatě
zdobenými květinovými sloupy
v typickém Powolného tvarosloví,
odborně restaurováno, min. oťuky
glazury, průměr 25,5 cm, výška 8,8 cm
18 000 Kč ⁄ € 697

201

Wiener Keramik Austria, fa
Nástolec Putti s květy

Lit.: Neuwirth W., Wiener Keramik, str.
315.

vtlačená zn. WIENER KERAMIK AUSTRIA,
č. modelu 1300 556 2, Rakousko,
návrh okruh M. Powolného, glazovaná
keramika, putto klečící v kapradinách
nese plochou misku a květinové girlandy,
odborně restaurováno, výška 18,5 cm

dohromady 6 000 Kč ⁄ € 232

22 000 Kč ⁄ € 851

203 Vizitky Eliška Dokulilová – 18 ks
Rakousko-Uhersko, počátek 20. stol.,
ručně kolorovaný tvrdý papír, vizitky
s odlišným secesním dekorem, 18 ks,
rozměr 8,5 × 5 cm
dohromady 2 000 Kč ⁄ € 77
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František Šimon Tavík

Ladislav Šaloun

204
205

209

207
206

204 Tavík František Šimon 1887–1942
Quai des Grands Augustins, Paříž
barevný lept, papír,169/200, pasparta, rám, sklo,
27 × 35 cm, sign. PD tužkou T. F. Šimon, LD 169,
UD v tisku razítko TFŠ
V soupis A. Nováka uvedeno pod č. 370.

206 Tavík František Šimon 1887–1942
Les Halles et L᾽église Saint-Eustache, Paris 1926
barevný lept, papír, 10, pasparta, rám, sklo, 32,5 × 38 cm,
sign. tužkou PD T. F. Šimon, v tisku TFŠ, v tisku Copyrith
by Les Graveuers Modernes

208

208 Šaloun Ladislav 1870–1946
Kovář

V soupisu A. Nováka uvedeno pod č. AP3.

patinovaný bronz, bronzový podstavec, výška 56,5 cm, před r. 1900

10 000 Kč ⁄ € 387

Socha je uložena ve sbírkách Moravské galerie Brno pod
inventárním číslem č. E 791 a v Oblastní galerie Vysočiny.

11 000 ⁄ € 426

48 000 Kč ⁄ € 1 858
205 Tavík František Šimon 1887–1942
Ráno v Paříži, 1911

100

207 Tavík František Šimon 1887–1942
Bukinisté a Notre Dame v Paříži, 1924
209 Mervart Augustin 1889–1968
Podzim na Horní Bečvě, 1943

barevný lept, papír, pasparta, rám, sklo, 24,4 × 26,5 cm,
sign. v tisku TFŠ

barevný lept, papír, 147, pasparta, rám, sklo,
30,5 × 36 cm, sign. tužkou PD T. F. Šimon, LD autorské
razítko TFŠ, PD tužkou Notre Dame

V soupisu A. Nováka uvedeno pod č. 171.

V soupisu A. Nováka uvedeno pod č. AP1.

olej, lepenka, rám, sklo, 30 × 32,5 cm, sign. PD Aug. Mervart 43,
na rubu věnování Aug. Mervarta Milušce Šelepové

7 000 Kč ⁄ € 271

8 000 Kč ⁄ € 310

12 000 Kč ⁄ € 464

210
210 Tavík František Šimon 1887–1942
Silueta Hradčan večer
barevný lept, papír, 59, pasparta, rám, sklo, 32,5 × 31 cm,
sign. tužkou PD T. F. Šimon, LD autorské razítko TFŠ
V soupisu A. Nováka uvedeno pod č. 406.
10 000 Kč ⁄ € 387
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František Šimon Tavík

Josef Mařatka, Franta Anýž

211

215

214

214 Mařatka Josef 1874–1937
Opojená (Olga Gzovská)
ražená zn. J. Mařatka Prague, Franta
Anýž, kolem r. 1914, bronz, mramor,
celková výška 21 cm
Lit.: Franta Anýž 1876–1934, Obecní
dům, 2004, s. 78, obr. 79.

212
213
211 Tavík František Šimon 1887–1942
Ve větru u moře, 1907
suchá jehla, papír, pasparta, rám, sklo, 24,5 × 31,5 cm, sign. v tisku
PD TFŠ 1907
V soupisu A. Nováka uvedeno pod č. 59. Vydáno v nákladu 125
tisků, nakl. Gesellschaft für vervielfältigende Kunst, Vídeň.
7 000 Kč ⁄ € 271

213 Vítek Adolf Jan
Jan Křtitel
litá sign. J. A. Vítek, I. IV. 1945, ražená zn. Franta Anýž, bronz,
výška 90,3 cm
Dílo je zastoupeno ve sbírkách např.: Národní galerie v Praze
(několik studií k této plastice v sádře), Galerie hlavního města Prahy,
Moravská galerie v Brně.

24 000 Kč ⁄ € 929
217
215 Jambor Josef 1887–1964
Podzimní cesta, 1916
olej, plátno, rám, 40,5 × 37 cm, sign. PD
Jambor 1916
Odborně restaurováno.
34 000 ⁄ € 1 316

48 000 Kč ⁄ € 1 858
212 Tavík František Šimon 1887–1942
První let aeroplánu v Paříži, 1909
suchá jehla, papír, pasparta, 16 × 19 cm, sign. LU v tisku TFŠ
V soupisu A. Nováka uvedeno pod č. 106. 10 aut.
3 000 Kč ⁄ € 116
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J. A. Vítek, český sochař, který ve své tvorbě reagoval na válečné dění
jako vyhlazení vesnice Lidice, uzavření vysokých škol a jiné tragické
události své doby. Přes svůj osobní ateismus vybírá ve své tvorbě často
křesťanské náměty. Plastika Jan Křtitel spolu s plastikou Maří Magdalény
patří k vrcholným dílů jeho tvorby.

216

216 Neogrády László 1896–1962
Husopaska

217 Tavík František Šimon 1887–1942
Podzimní alej, 1932
barevný lept, papír, 34, pasparta, rám,
sklo, 34,5 × 28,5 cm, sign. PD tužkou
TFŠimon, LD autorské razítko TFŠ,
PD v tisku TFŠ

olej, dřevěná deska, rám, 18 × 32 cm,
sign. PD Neogrady László

V soupisu A. Nováka uvedeno
pod č. 593.

10 000 Kč ⁄ € 387

9 000 Kč ⁄ € 348
103

Otakar Číla

218

220

221
220 Číla Otakar 1894–1977
Siesta
olej, deska, rám, 50 x 66 cm, sign. PD O. Číla
22 000 Kč ⁄ € 851
219
221 Myslbek Josef Václav 1848–1922
Chrt
219 Hráčský stolek

Rakousko-Uhersko, počátek 20. stol., okruh Wiener Werkstaette
nebo Artělu, černě mořené a lakované dřevo, víko s intarzií
ve tvaru růžice, výška 10 cm

Rakousko-Uhersko, počátek 20. stol., tmavě mořené dřevo, mosaz,
měď, hráčský stolek s čtyřmi výklopnými plochami nesoucími
ploché mosazné misky, čtvercovou odkladní plochu nese šest
soustružených nožek na klenuté podstavě s měděným pásem
celoplošně dekorovaným kladívkovým dekorem,
rozměr 75 × 75 × 68 cm

3 000 Kč ⁄ € 160

12 000 Kč ⁄ € 464

218 Krabička

104

222

ražená zn. K. Barták Praha, XI, litá č. 131 80, Čechy,
návrh J. V. Myslbek v r. 1903, bronz, délka 54,5 cm, výška 19 cm
Plastika J. V. Myslbeka byla původně určená na pomník k nohám
císařovny Alžběty Rakouské (Sissi). Tento návrh však nebyl
realizován.

222 Malířský stojan z atelieru malíře O. Číly
Čechy, 2. třetina 20. stol., dřevo, obecný kov, polohovatelný stojan,
výška nastavitelná, délka 52 cm, hloubka 58 cm

Lit.: Franta Anýž 1876–1934, Obecní dům, 2004, s. 78, obr. 79.

Přiloženo prohlášení o původu od vnuka malíře.

85 000 Kč ⁄ € 3 289

5 000 Kč ⁄ € 193
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223

227

226

229

224
225
223 Kupka František 1871–1957
Album

228 Bechyně
Hodiny Chlapec a havran

225 Zuid-Holland, keramička
Velká váza

33 barevných a tónovaných vyobrazení na křídovém papíře, desky
z tvrdého papíru, (poškozený hřbet), 42,5 × 29,5 cm, vydal B. Kočí,
Praha, okolo 1905, editor J. Hájek, předmluva K. E. Schmidta

malovaná zn. Gouda Holland 175, č. modelu 1782, Holandsko,
1910/20, výroba keramička Zuid-Holland, glazovaná keramika
(na spodu oťuk), výška 55,5 cm

15 000 Kč ⁄ € 580

12 000 Kč ⁄ € 464

Čechy, Bechyně, počátek 20. stol., glazovaná keramika, zlacená,
plastika chlapce krmícího havrana nese jednoduchý mosazný
ciferník, výška 34,5 cm
228

Lit.: Bechyně 1903 - 1942, J.Hořava, Měsíc ve dne, 2019,
v části nabídkového katalogu
6 000 Kč ⁄ € 232

224 Tavík František Šimon 1887–1942
Ulička v Kroměříži v zimě
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226 Tavík František Šimon 1887–1942
Rue St. Jacques, Paříž, 1929

barevný lept, papír, pasparta, rám, sklo, sign. tužkou PD
T. F. Šimon, v tisku UD TFŠ, PD autorské razítko TFŠ

lept, akvatinta, papír, 76, pasparta, rám, sklo, 40 × 32 cm,
sign. tužkou PD T. F. Šimon, autorské razítko LD, v tisku TFŠ

V soupisu A. Nováka vedeno pod č. 416.
8 500 Kč ⁄ € 329

227 Tavík František Šimon 1887–1942
Podloubí na uhelném trhu, 1908
barevný lept, papír, 12, pasparta, rám, sklo, 26 × 30,5 cm ,
sign. tužkou PD T. F. Šimon, LD autorské razítko TFŠ

229 Váza na třech nožkách

V soupisu A. Nováka uvedeno pod č. 372.

V soupisu A. Nováka uvedeno pod číslem 84. Vydáno v nákladu 100
tisků. Z Alba Praha, nakl. F. Topič, Praha

vtlač. č. modelu, Rakousko, výroba pravděpodobně fa Heliosyn
Keramik Wien, kolem r. 1905, keramika, irizovaná glazura
s tapetovým vzorem, výška 14 cm

10 000 Kč ⁄ € 387

10 000 Kč ⁄ € 387

30 000 Kč ⁄ € 1 161
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234
230

231

232

233

231 Gmündner Keramik
Miska na kulovitých nožkách
vtlačená zn. Gmündner Keramik, č. modelu 325, Rakousko, návrh
Klieber nebo Kling v r. 1910, vyráběno asi do r. 1920, keramika,
oranžově glazovaná, průměr 21 cm

tištěná zn. Czecho-Slovakia a č. modelu, Čechy, 30. léta 20. stol.,
keramika, oranžově glazována, délka 14 cm

Čechy, 30./40. léta, chromovaný obecný
kov, jednoduchá noha s aplikou letadla se
dvěma stínidly, otočný systém fungující
na základě žárovkou ohřátého vzduchu
pohybuje spodním stínidlem s otvory ve
tvaru různých druhů letadel a stíhaček
krytých celofánem, žárovka prosvětluje
svrchní stínidlo s perforovaným dekorem
noční oblohy, prosklená podstava
s dřevěným soklem, výška 62 cm, funkční,
nutná revize elektrifikace

3 000 Kč ⁄ € 116

18 000 Kč ⁄ € 697

Lit.: Neuwirth W., Oesterreichische Keramik des Jugendstils., s. 230.
12 000 Kč ⁄ € 464

230 Servírovací stolek
Německo?, chromovaný obecný kov, ořechová dýha, dřevo,
gumovaná kola, velký pojízdný servírovací stolek na dvou kolech
se dvěma odkladními policemi, rozměr 104 × 45 × 76 cm
48 000 Kč ⁄ € 1 857
108

233 Lampa s pohyblivými letadly letícími
noční oblohou

232 Dóza ve tvaru vejce

235

234 Halabala Jindřich 1903–1978
UP závody
Hnízdové stolky – 3 ks
Čechy, 30. léta 20. stol., výroba UP
závody, návrh J. Halabaly H 50
s variabilně ukotvenou vzpěrou, tmavě
mořené dubové dřevo, tmavý bakelit,
3 ks, max. rozměry 55 × 40 × 65,5 cm

235 Funkcionalistická lampa

Lit.: Jindřich Chatrný, Jindřich Halabala
a Spojené uměleckoprůmyslové závody
v Brně, ERA group, Brno 2003, s. 124.

Čechy, 30. léta 20. stol., obecný kov,
lakované dřevo, tříplamenné svítidlo
s plochým členitým tělem z obdélných
profilů funkcionalistického tvarosloví,
výška 45 cm

dohromady 12 000 Kč ⁄ € 464

8 000 Kč ⁄ € 310
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Bedřich Havránek
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237

236 Velký servírovací tác oválný

238 Souprava dezertních talířů – 10 ks

punc Diana, Rakousko-Uhersko, počátek 20. stol., stříbro, ryzost
800/1000, hmotnost 1628,5 g, plochá oválná servírovací mísa
se zvlněnými okraji a lemem, délka 55,5 cm

punc, Čechy, 1. třetina 20. stol., stříbro, ryzost 800/1000, hmotnost
1920,8 g, 10 ks, ploché dezertní talíře s jemnou bordurou na lemu
a rytým monogramem, průměr 18,5 cm

24 000 Kč ⁄ € 928

dohromady 28 000 Kč ⁄ € 1 083

237 Velký oválný servírovací tác
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239

239 Velký servírovací podnos

241

242 Krischer Josef, fa
Velký pětiplamenný či jednoplamenný
svícen s růžovými poupaty

240 Havránek Bedřich 1822–1899
Střelice u Litovle
akvarel, kvaš, papír, rám, sklo, 23 × 33 cm,
sign. PD F Hawranek, na rubu ručně psaný
přípis o majiteli a popis díla.
Odborně restaurováno.

punc Diana, Rakousko-Uhersko, počátek 20. stol., stříbro, ryzost
800/1000, hmotnost 2403,0 g, plochý oválný tác s žebrovaným
okrajem, délka 65 cm

punc Diana, Rakousko-Uhersko, počátek 20. stol., stříbro, ryzost
800/1000, hmotnost 2223 g, plochý podnos s žebrovanými úchyty,
délka 59 cm

Provenience: Sbírka Kuneše Sonntaga
(1878–1931), ministra financí
a prezidenta Anglo-československébanky.

35 000 Kč ⁄ € 1 354

32 000 Kč ⁄ € 1 230

13 000 Kč ⁄ € 503

242

241 Nástěnná plastika Sv. Johannes
Střední Evropa, počátek 16. stol.,
řezbované polychromované dřevo
(pozdejší laky), nástěnný reliéf s motivem
světce, výška 62,5 cm
Navrženo na prohlášení kulturní
památkou.
30 000 Kč ⁄ € 1 161

vtlačená mistrovská zn. Krischer
Düsseldorf, puncováno, Německo,
stříbro, ryzost 800/1000, hmotnost
1738,2 g, celoplošný bohatý dekor
s květy a rokaji, tulejky ve tvaru růžových
poupat,odjímatelná část, výška 58 cm
Přiloženo osvědčení puncovního úřadu.
45 000 Kč ⁄ € 1 741
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