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Adolf Loos Apartment and Gallery pořádá exkluzivní aukci 
vybraných obrazů a uměleckých předmětů.
Adolf Loos Apartment and Gallery will hold an exclusive 
auction of selected paintings and works of art.

AUKCE VYBRANÝCH 
UMĚLECKÝCH DĚL
AUCTION OF SELECTED
ARTWORKS

Registrace uživatelů v místě konání aukce neděle 8. 5. 2022 od 13:30 hodin.
Bidder registration will start on Sunday, May 08, 2022 at 1:30 PM in the sale 
room EXPO 58 ART

NEDĚLE 8. KVĚTNA 2022 OD 14 HODIN
SUNDAY MAY 8, 2022 FROM 2 PM
VÝSTAVNÍ SÍŇ EXPO 58 ART / EXPO 58 ART EXHIBITION HALL 
Letenské sady 1500/80, Praha 7

PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVA EXPONÁTŮ | EXHIBITION TIMES (VIEWING)
VÝSTAVNÍ SÍŇ ADOLF LOOS APARTMENT AND GALLERY V EXPO 58 ART 
ADOLF LOOS APARTMENT AND GALLERY IN EXPO 58 ART
Letenské sady 1500/80, Praha 7 

9. dubna—7. května 2022: 10:00—18:00 hodin 
8. května 2022: 10:00—13:30 hodin
(včetně sobot, nedělí a svátků)
April 9—May 7, 2022: 10 AM—6 PM
May 8, 2022: 10 AM—1:30 PM
(including Saturdays, Sundays and holidays)

V případě opatření vyhlášených vládou ČR v souvislosti s pandemickou 
situací, sledujte prosím pokyny na našich stránkách www.aloos.cz
In the case of measures announced by the government of the  
Czech Republic in connection with a pandemic situation, please follow  
the instructions on our website www.aloos.cz

Parkování | Parking: Národní technické muzeum (250m)
National Technical Museum (250m)

PARKOVÁNÍ v rámci předaukční výstavy 
(9. 4. —7. 5. 2022)
Dovolujeme si Vás upozornit, že parkování před budovou je možné, na dobu 
nezbytně nutnou k prohlídce uměleckých děl. (Parkoviště – terasa před 
budovou má omezenou kapacitu 7 parkovacích míst a je nutné se domluvit 
předem telefonicky na: +420 728 882 236)

PARKOVÁNÍ v rámci aukce dne 8. 5. 2022
Dovolujeme si Vás upozornit, že parkování před budovou není možné, 
vzhledem k omezené kapacitě parkovacích míst v památkově chráněném 
parku Letenské sady. 

Parkování:
placené parkoviště u Technického muzea: Kostelní 1320/42, 170 00 Praha 7 
(cca 250 metrů od budovy Expo 58)

Spojení MHD: 
od metra trasy A – stanice Hradčanská (poté tramvají 1, 8, 26)
od metra trasy C – stanice Vltavská (poté tramvají 1, 12, 25)
Ve všech uvedených případech je výstupní stanice Kamenická.
Poté zahněte vpravo do ulice Františka Křížka, kterou se dostanete až  
na hranici parku Letenské sady, kudy vede pěší zóna k budově Expo 58. 

expo
art
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P

VÝSTAVNÍ SÍŇ ADOLF LOOS APARTMENT AND GALLERY

LETENSKÉ SADY 1500/80, 170 00 PRAHA
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I.
OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Pro účely tohoto aukčního řádu se dražebníkem rozumí společnost Adolf Loos Apartment and Galle-
ry s. r. o. (dále jen „aukční dům“), která organizuje dražbu v souladu s právním řádem České republiky.
2. Aukční dům provádí aukci movitých věcí, které nepocházejí z trestné činnosti a které nejsou  
v právu převzetí státními kulturními institucemi (Národní galerie, Národní muzeum, Národní technic-
ké muzeum, Uměleckoprůmyslové muzeum, Vojenské historické muzeum apod.) na základě smlouvy 
o provedení dražby, kterou uzavře navrhovatel s aukčním domem. Předměty, které byly určeny, resp. 
navrženy jako kulturní památky, jsou v katalogu označeny písmenem – KP – a podléhají zvláštnímu 
režimu podle zákona ČNR č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

II.
KLUB DRAŽITELŮ
1. Aukční dům provádí aukce na žádost vlastníků dražených předmětů, které se mohou zúčastnit členové 
Klubu dražitelů (dále jen „členové KD“). Aukční dům je členem Klubu dražitelů. Členem Klubu 
dražitelů se může stát fyzická či právnická osoba i v den samotné aukce, při splnění podmínek 
uvedených v bodě 2.
2. Aukční dům zaregistruje jako člena KD fyzickou nebo právnickou osobu, která o členství požádá 
a prokáže, že se jedná o fyzickou osobu starší 18 let, která je plně svéprávná či že se jedná o práv-
nickou osobu sídlící na území ČR zastoupenou pro účely členství v KD zákonným zástupcem. Při 
registraci je aukční dům oprávněn požadovat předložení platného průkazu totožnosti či cestovního 
pasu, u právnických osob pak dále aktuální výpis z obchodního rejstříku. 
3. Rozhodnutí o registraci zájemce v členství Klubu dražitelů záleží na uvážení aukčního domu. 
Členství v Klubu dražitelů je nenárokové. 
4. Pokud člen KD poruší pravidla stanovená v tomto aukčním řádu, je aukční dům oprávněn zrušit 
jeho členství v Klubu dražitelů. O této skutečnosti bude tato osoba vyrozuměna.
5. Registrace do KD je zároveň souhlasem pro Adolf Loos Apartment and Gallery s. r. o. ke shromaž- 
ďování, uchovávání a zpracování osobních a citlivých údajů dle zákona o ochraně osobních údajů  
č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

III.
ÚČASTNÍK DRAŽBY
1. Účastníkem dražby nesmí být osoba podnapilá či osoba hrubě porušující při dražbě pra-
vidla slušného chování, jakož ani osoba, jíž byla pravomocným rozhodnutím soudu omeze-
na svéprávnost, dále členové KD, kteří nesložili dražební jistotu, je-li požadována a v opako-
vané dražbě ani vydražitel, který způsobil zmaření předchozí dražby téhož předmětu dražby  
u téhož aukčního domu. Účastníci dražby jsou povinni na vyzvání aukčního domu nebo osoby 
jím písemně pověřené doložit svou totožnost pomocí občanského průkazu či platného cestovní-
ho pasu, popřípadě své oprávnění jednat za účastníka dražby, dát se zapsat do seznamu účast-
níků dražby a jsou-li rozdávána dražební čísla, převzít dražební číslo; bylo-li požadováno slože-
ní dražební jistoty, jsou účastníci dražby povinni způsobem stanoveným v aukčním řádu doložit  
i složení dražební jistoty.
2. Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat jiným členem KD na základě písemné plné 
moci; za účastníka dražby může jednat prokurista. Účastník dražby udělí plnou moc rovněž pro 
zastupování na opakované dražbě, budou-li splněny podmínky pro její konání.

IV.
NAVRHOVATEL A LICITÁTOR
1. Navrhovatelem je osoba, která navrhuje provedení dražby. Navrhovatel musí s aukčním domem 
uzavřít písemnou smlouvu o provedení dražby, jinak nelze dražbu provést. To neplatí, je-li aukční 
dům navrhovatelem. 
2. Licitátorem je fyzická osoba oprávněná činit jménem a na účet aukčního domu úkony při dražbě. 
Licitátor zahajuje dražbu, vyzývá účastníky, aby činili podání, a uděluje příklep.

AUKČNÍ 
(DRAŽEBNÍ)
ŘÁD

 

 

 

V.
DRAŽBA
1. Dražba je neveřejná. Dražby se mohou účastnit pouze členové 
Klubu dražitelů. I při splnění této podmínky se nemohou dražby zú-
častnit členové KD, kteří jsou podnapilí či ti kteří porušují pravidla 
slušného chování (se znečištěným nebo jinak nedůstojným oděvem 
nebo chováním, které by mohlo být dražitelům na obtíž apod.).
2. Nejméně jeden den před konáním aukce aukční dům umož-
ní také prohlídku věcí do dražby zařazených v místě uvedeném 
v aukčním katalogu. Tato podmínka se nemusí týkat věcí těžších 
nebo objemných (v takovém případě může být vystavena pouze 
fotografie věcí, nicméně účastníkům dražby je prohlídka těchto 
předmětů umožněna před dražbou).
3. Po dobu výstavy ve smyslu čl. II. 2. tohoto aukčního řádu a vlastní 
dražby je nepřípustné soukromě prodávat, vystavovat či vyměňo-
vat jakékoli věci mezi členy Klubu dražitelů a jakýmkoli způsobem 
obrazově zachycovat (např. filmovat či fotografovat) věci vystavené 
či vydražované. Po tutéž dobu jsou všichni členové Klubu dražite-
lů povinni podřídit se všem opatřením podniknutým na ochranu 
vystavených či vydražovaných věcí. Zájemci mohou před dražbou 
požádat zástupce aukčního domu o poskytnutí profesionálních  
fotografií v digitální podobě.

Průběh dražby
4. Kdo prokáže, že je členem Klubu dražitelů, má nárok si vyzved-
nout dražební číslo; to může aukční dům vázat na složení zálohy. 
Záloha bude navrácena při vrácení dražebního čísla, což lze učinit 
nejpozději jednu hodinu po přiklepnutí vydražované věci či posled-
ní vydražované věci. K pozdějšímu vrácení dražebního čísla nelze 
zálohu vrátit. Kdo nedrží dražební číslo, nemůže dražit; to neplatí, 
draží-li v zastoupení někoho aukční dům.
5. Dražbu provádí aukční dům svými zaměstnanci nebo aukčním 
domem pověřenými osobami, které jsou povinny každou věc (popř. 
ucelený soubor věcí) vyvolat a uvést její číslo podle katalogu, dále 
tzv. nejnižší podání a stanovený minimální příhoz. Je-li předmětem 
dražby kulturní památka, uvede licitátor i tuto skutečnost. 

Nejnižší podání
6. Nejnižší podání činí zpravidla 2/3 ceny odhadnuté nebo zjištěné.
Nejnižší podání je částkou, za kterou bude věc v dražbě vyvolána 
poprvé.

Příhozy
7. Dražebník zajistí při dražbě vyvolání předmětu jeho pořadovým 
číslem. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zved-
nutím dražebního čísla. Za příhoz se považuje, zvedne-li účastník 
dražby viditelně v ruce uchopené dražební číslo. Dražba před-
mětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy. Za příhozy se přitom  
považuje:
a) 1.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 50.000 Kč
b) 5.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50.000 Kč,  
    ale méně než 100.000 Kč
c) 10.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100.000 Kč, 
    ale méně než 1.000.000 Kč

d) 50.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1.000.000 Kč,
    ale méně než 5.000.000 Kč
e) 100.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 
    5.000.000 Kč, ale méně než 10.000.000 Kč
f) 250.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 
    10.000.000 Kč a více
Okamžitou aukční cenou se rozumí částka, za kterou je věc  
v průběhu narůstání příhozů vyvolávána.
8. Nebylo-li učiněno nejnižší podání, licitátor dražbu ukončí.  
Udělením příklepu je dražba skončena.
9. Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání nebo nebylo-li 
učiněno nejnižší podání u předmětu dražby, který je v pořadí po-
slední, licitátor dražbu ukončí, jinak licitátor dražbu ukončí uděle-
ním příklepu u předmětu dražby, který je v pořadí poslední.
10. Výsledková listina o průběhu dražby zobrazuje ceny dosažené 
nejvyšším podáním v rámci dražby předmětů dražby.

VI.
VYDRAŽITEL
1. Pokud není přes dvojí vyzvání přihozeno, oznámí licitátor ješ-
tě jednou poslední podání (cenu dosaženou posledním příhozem 
– příklepová cena) a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, 
který učinil nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník dražby 
vázán.
2. Vydražitelem se stává účastník dražby, kterému je dražený před-
mět přiklepnut. Jakékoliv spory v tomto ohledu závisejí výlučně 
na rozhodnutí aukčního domu. Okamžikem udělení příklepu vzniká 
vydražiteli povinnost uhradit příklepovou cenu (tj. cenu předmětu 
dražby ve výši nejvyššího podání), zvýšenou o aukční provizi vč. DPH.
3. Na vydražitele přechází vlastnické právo k předmětu dražby až 
úplným zaplacením příklepové ceny, zvýšené o aukční provizi vč. DPH.
4. Právo na vydání vydražené věci vzniká vydražiteli po přechodu 
vlastnického práva dle tohoto aukčního řádu a po zaplacení celko-
vé dlužné částky vůči aukčnímu domu vzniklé v souvislosti s draž-
bou a v souladu s tímto aukčním řádem. Celkovou dlužnou částkou 
se pro účely tohoto aukčního řádu rozumí vedle příklepové ceny 
a aukční provize vč. DPH, rovněž případné poplatky za skladné  
a další poplatky uplatněné v souladu s tímto řádem.

Způsob placení
5. Jestliže dražba skončila, musí vydražitel, dražil-li osob-
ně, příklepovou cenu zvýšenou o aukční provizi vč. DPH za-
platit v hotovosti, či po dohodě s aukčním domem i jiným pla-
tebním instrumentem (bankovním převodem). Aukční dům 
poskytne vydražiteli dodatečnou lhůtu 10 (deseti) pracovních dnů 
(nebude-li písemně dohodnuto jinak) k zaplacení příklepové ceny 
a aukční provize vč. DPH, nebo jejich části. V případě, že nebu-
de příklepová cena zvýšená o aukční provizi vč. DPH zaplacena 
ve stanovené lhůtě, má se za to, že bylo od smlouvy odstoupeno 
a vydražitel je v tomto případě povinen zaplatit aukčnímu domu 
aukční provizi vč. DPH, dále veškerou škodu a náklady související 
se zmařením účelu dražby. Věci, které nebyly zaplaceny, se mohou 
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dražit v opakované dražbě (práva vlastníků tím nejsou dotčena). 
Příklepovou cenu a aukční provizi nelze dodatečně snížit.
6. Uhrazená dražební jistota se započítá vydražiteli na  
příklepovou cenu.
7. V případě, že člen klubu dražitelů neuhradí příklepovou cenu 
a aukční provizi vč. DPH způsobem a ve lhůtě stanovené výše, 
je aukční dům oprávněn vymáhat uhrazení aukční provize vč. 
DPH, veškeré škody a související náklady, které aukčnímu domu  
a vlastníkovi věci vznikly v souvislosti se zmařením účelu dražby.
8. Aukční dům nepřijímá platby prostřednictvím platebních karet  
a hotovost nad 250 000 Kč.
9. Vydražené předměty jsou hrazeny hotově či na účet společ-
nosti Adolf Loos Apartment and Gallery. Ceny položek uvedených  
v aukčním katalogu v EUR (dle kurzu 25 CZK/EUR) jsou pouze 
orientační a budou přepočítány dle aktuálního devizového kur-
zu EUR/CZK stanoveného Českou národní bankou v den konání 
aukce. Na vyžádání je možné zaplatit za vydražený předmět též  
v EUR nebo USD – pro přepočet bude použit aktuální kurz valuta 
nákup.

Příklepová cena
10. Příklepovou cenou je cena dosažená vydražením věci (cena 
podání s uděleným příklepem); tato příklepová cena je cenou kupní 
ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. K příklepo-
vé ceně je vydražitel povinen zaplatit aukčnímu domu ještě 21 %  
z této příklepové ceny jako aukční provizi (není-li uvedeno v aukč-
ním katalogu jinak). Tato provize v sobě zahrnuje DPH v příslušné 
zákonné výši a autorské poplatky.
11. Námitky proti přiklepnutí musí vydražitel uplatnit ihned přímo  
v sále viditelným nebo slyšitelným způsobem. K pozdějším ná-
mitkám nelze přihlížet. 
12. Vydražitel převzetí předmětu dražby písemně potvrdí protoko-
lem o předání předmětu dražby, který kromě vydražitele podepíše 
aukční dům.
13. Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu dražby nese 
vydražitel.
14. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází na vydražitele 
okamžikem, kdy byl předmět dražby předán vydražiteli či na zákla-
dě pověření (plné moci) vydražitele předán smluvnímu přepravci.  
V případě, že si vydražitel nevyzvedne vydražený předmět dražby 
do 14 (čtrnácti) dnů po termínu dražby (nebude-li písemně dohod-
nuto jinak), je dražebník oprávněn účtovat vydražiteli skladné ve 
výši 100 Kč za každý započatý den prodlení. Dražené předměty 
jsou kryty pojistkou dražebníka do okamžiku převzetí draženého 
předmětu vydražitelem či jeho smluvním přepravcem, nejpozději 
však ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne skončení dražby.
15. Vydražené předměty budou vydávány ihned po zaplacení 
v místě konání dražby, nebo na základě „potvrzení o zaplacení 
ceny“ v EXPO 58 ART, Letenské sady 1500/80, 170 00 Praha 7, 
v době od pondělí do pátku od 10:00 do 18:00 hodin. Parko-
vat lze po předchozí domluvě na terase přímo před budovou.  
Doporučujeme si dohodnout předem termín vyzvednutí  
vydražené položky po telefonu +420 728 882 236.  

Účast v dražbě na základě plné moci
16. Účastník dražby může dražit kteroukoli věc zařazenou do draž-
by i bez své osobní přítomnosti na dražbě, a to na základě písemné 
plné moci udělené aukčnímu domu, ve znění dle přílohy 1 nebo 
2 tohoto aukčního řádu, a to buď způsobem dle odst. 16 tohoto 
článku, nebo způsobem dle odst. 17 tohoto článku.
17. Účastník dražby může dražit kteroukoli věc zařazenou do draž-
by prostřednictvím telefonu, přičemž za tímto účelem může udělit 
aukčnímu domu plnou moc ve znění dle přílohy č. 1 tohoto aukč-
ního řádu, ve které uvede své telefonní číslo, na které jej aukční 
dům před zahájením dražby požadované věci zkontaktuje. Účastník 
dražby uvedením telefonního čísla na sebe přebírá veškerou od-
povědnost za správnost a dostupnost uvedeného čísla. Účastník 
dražby se zavazuje po zahájení dražby udělovat aukčnímu domu 
(nebo jeho pověřenému pracovníkovi) prostřednictvím uvedeného 
telefonního čísla závazné, jasné a srozumitelné pokyny k postupu 
v rámci dražby, včetně, nikoliv však zejména, k výši ceny, za kterou 
má být v plné moci specifikovaná věc pro něj vydražena. Uděle-
ním plné moci při dražbě po telefonu se účastník dražby zavazuje  
k zakoupení předmětu dražby, o který se v dražbě uchází minimál-
ně za vyvolávací cenu (a to i v případě nezájmu dalších dražitelů 
či nemožnosti se účastníkovi během dražby dovolat) předmětu 
dražby uvedenou aukčním domem v aukčním katalogu. Účastník 
dražby udělením plné moci zároveň výslovně souhlasí s případ-
ným nahráváním telefonického rozhovoru, přičemž aukční dům je 
povinen uchovávat a použít záznam z hovoru výhradně k řešení 
případných sporů s účastníkem dražby a nesmí jej kromě tohoto 
účelu zpřístupnit třetí osobě.
18. Účastník dražby může dražit kteroukoli věc zařazenou do draž-
by prostřednictvím stanovení tzv. limitní ceny, přičemž za tímto 
účelem může udělit aukčnímu domu plnou moc ve znění dle přílohy 
č. 2 tohoto aukčního řádu, ve které účastník dražby uvede koneč-
nou příklepovou cenou, do které je ochoten zvyšovat jednotlivé pří-
hozy na požadovanou věc. Nad stanovenou limitní cenu nebudou 
příhozy pro tohoto účastníka dražby prováděny. Účastník dražby 
se může informovat o výsledku dražby telefonicky či emailem. 
Po udělení příklepu podání účastníka dražby učiněnému v rámci 
určené limitní ceny je účastník dražby považován za vydražitele 
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se všemi právy a povinnostmi vydražitele. V případě, že účastník 
dražby postupem podle tohoto odstavce požadovanou věc úspěšně 
vydraží, bude mu ze strany aukčního domu zaslána faktura s uve-
dením platebních podmínek pro úhradu příklepové ceny, zvýšené  
o aukční provizi vč. DPH.

VII.
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY – OSTATNÍ USTANOVENÍ
1. „Dražebník“ neodpovídá za případné tiskové chyby a barevné 
odchylky v tisku aukčního katalogu. Dražitel má možnost se před 
aukcí seznámit se stavem nabízených předmětů a vyžádat si pří-
padně i tzv. condition report (oznámení o stavu předmětu). 
2. Odhad, odborné určení a popis předmětu dražby provádějí od-
borníci dražebníka. U uměleckých předmětů se uvádějí jen takové 
chyby a poškození, které ovlivňují uměleckou hodnotu. Každý zá-
jemce má možnost si nabízené předměty před dražbou prohléd-
nout v průběhu předaukční výstavy. Reklamace týkající se ceny, 
jakosti, stavu a funkčnosti vydražených předmětů jsou po udělení 
příklepu vyloučeny. Vzhledem k charakteru a povaze dražených 
věcí coby uměleckých předmětů se vydražitel učiněním příhozu, 
kterému byl udělen příklep, ve smyslu §1916 zákona č. 89/2012 
Sb., Občanský zákoník, vzdává svých práv z vadného plnění.
3. Vývoz všech předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu re-
žimu podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů 
kulturní hodnoty. Předměty kulturní hodnoty podle tohoto zákona 
jsou přírodniny nebo lidské výtvory nebo jejich soubory, které jsou 
významné pro historii, literaturu, umění nebo vědu a splňují kritéria 
obsažená v příloze č. 1 zákona. Trvalý vývoz těchto předmětů lze 
z území České republiky uskutečnit pouze při doložení osvědčení, 
že nejsou předměty prohlášenými za kulturní památku, ani před-
měty, které jsou částí souboru prohlášeného za kulturní památ-
ku ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů. Adolf Loos Apartment and Gallery není 
oprávněna vydávat žádná prohlášení ani záruky o tom, zda dražený 
předmět kulturní hodnoty podléhá vývozním povolením. 
4. Po dohodě s aukčním domem lze za úplatu sjednat podmínky 
doručení předmětu dražby v tuzemsku i do zahraničí. Aukční dům 
však neodpovídá za případné nevydání povolení k trvalému vývozu 
do zahraničí příslušnými institucemi ČR dle ustanovení platného 
zákona.
5. Všechny údaje a veškerá prohlášení v aukčním katalogu, týkající 
se přisuzovaných vlastností, původu, data, stáří, provenience, sta-
vu, nejnižší vyvolávací ceny či odhadní ceny vyjadřují pouze názor 
aukčního domu. Aukční dům si pro utvoření tohoto názoru vyhra-
zuje právo konzultovat odborníky či úřední místa a řídit se jejich 
vyjádřením.
6. Všechna vyrozumění ze strany aukčního domu učiněná vůči 
členovi KD či navrhovateli se zasílají primárně na email zvolený 
členem KD či navrhovatelem, a pokud není email uveden, pak bu-
dou písemnosti zasílány poštou formou listovní zásilky; lze je však 
předat i jiným prokazatelným způsobem do vlastních rukou osoby, 
které jsou určeny. Veškeré písemnosti se považují za doručené 

pátým dnem poté, co byly odeslány. Peněžité částky se skládají 
hotově nebo zasílají poštou formou peněžní zásilky doručované do 
vlastních rukou, převodem z účtu u banky nebo jiným bezhotovost-
ním způsobem; lze je též předat i jiným prokazatelným způsobem 
do rukou osoby, které jsou určeny. Jde-li o bezhotovostní převod, 
je částka odeslána odepsáním z účtu odesílatele za podmínky, že 
bude připsána na účet příjemce.
7. Následující výrazy uvedené v aukčním katalogu mají podle mí-
nění našich expertů tento význam:
signováno – podepsáno rukou umělce
připsáno – vysoce pravděpodobné, ale nikoliv nutně autentické
                 dílo umělce
studio/dílna – dílo vzniklé pravděpodobně v dílně, 
                      tj. v bezprostředním okolí umělce
škola – dílo vzniklé ve stylové a časové blízkosti umělce nebo
            regionální skupiny umělců
okruh – dílo vzniklé v širokém okruhu vlivu umělce
následovník – dílo vzniklé ve stylu umělce, ale případně později
napodobitel – umělec tvořící ve stylu mistra, napodobení nebo
                      opakování díla vzniklého neurčitého data po díle

Tento aukční řád je vypracován v souladu s českým právem a pří-
slušnými právními předpisy českého právního řádu se také řídí. 
Všechny transakce upravené či vzešlé z tohoto aukčního řádu, ja-
kož i veškeré další související skutečnosti se řídí českým právem.
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I.
GENERAL PROVISIONS
1. For the purposes of these Auction Rules, the auction house is Adolf Loos Apartment and 
Gallery s. r. o. (the “Auction House”), organizing auctions in compliance with the laws of the Czech 
Republic.
2. The Auction House organizes auctions in which movable assets are sold that do not originate 
from criminal activities and are not subject to preemptive rights of cultural institutions of the state 
(such as the National Gallery, the National Museum, the National Technical Museum, the Museum of 
Decorative Arts, the Museum of Military History, etc.), based upon an auction (consignment) agre-
ement made between the Seller and the Auction House. Items which have been declared cultural 
relics or for which the status of cultural relics is being sought are marked with the letter “KP” in 
the catalogue and are subject to special rules as set out in ČNR Act No. 20/1987 Coll., on national 
heritage conservation, as amended.

II.
BIDDERS’ CLUB
1. The Auction House organizes invitation-only auctions which may be attended by members of the 
Bidders’ Club (“BC Members”). The Auction House is itself a BC Member. Private individuals or 
a legal entities may become a member of the Bidders’ Club even on the day of the auction itself 
provided that they comply with the membership conditions set out in point 2.
2. The Auction House will register private individuals or legal entities who seek membership as BC 
Members if they show that they are older than 18 years and enjoy full capacity or, as the case may 
be, are a legal entity established in the Czech Republic and represented, for the purposes of BC 
membership, by their statutory representative. As a part of the registration procedure, the Auction 
House may demand presentation of a valid ID card or passport and, in the case of legal entities,  
a current extract from the Commercial Register.
3. The decision on whether to register a prospective member in the Bidders’ Club is at the discreti-
on of the Auction House. There is no legal claim for membership in the Bidders’ Club. 
4. If a BC Member violates the rules set out in this Auction Rules, the Auction House may cancel 
their membership. The infringing person will be notified of this decision in writing.
5. Registration in the BC implies that the BC Member gives consent to Adolf Loos Apartment and 
Gallery s. r. o. for the collection, storage, and processing of personal data and sensitive data within 
the meaning of the Data Protection Act (Act No. 101/2000 Coll., as amended).

III.
AUCTION PARTICIPANTS (BIDDERS)
1. Inebriated persons may not participate in the auction, and nor may persons who during the auction 
commit a gross breach of the principles of common decency, or persons whose legal capacity has 
been restricted by a court decision, or BC Members who failed to make payment of the security deposit  
(if required); a Successful Bidder – Buyer – who frustrated the previous auction of a given item at the 
same Auction House may not participate in the repeated auction of such item. Upon request by the Auction  
House (or by its authorized representative), auction participants must prove their identity by presenting  
their ID card or a valid passport or, as the case may be, prove their authority to act on behalf of the auction 
participant, have themselves entered in the list of auction participants, and accept their bidder’s card  
(if any are dealt out); where a security deposit is being requested, the auction participants must moreover 
provide evidence that they paid the security deposit, in such manner as set out in the Auction Rules.
2. Auction participants may grant written power of attorney to have themselves represented at the auc-
tion by another BC Member; authorized clerks may also act on behalf of an auction participants. By 
granting such power of attorney, auction participants also authorize their authorized agent to represent 
them in a repeated auction (if the conditions for holding such repeated auction are met).

IV.
SELLER AND AUCTIONEER
1. The Seller is the person who proposes that an auction take 
place. No auction may be performed unless the Seller has entered 
into a written auction agreement with the Auction House. This does 
not apply if the Auction House itself is the Seller.
2. The Auctioneer is a natural person who is authorized to con-
duct the proceedings during the auction on behalf and for the 
account of the Auction House. The Auctioneer opens the auction, 
calls upon the participants to make their bids, and awards the item 
to the Successful Bidder.

V.
AUCTION
1. Auctions are invitation-only. Only BC Members may attend auc-
tions, provided that they comply with the entrance fee requirement. 
Even if they pay the entrance fee, BC Members may not participate in 
the auction if they are inebriated or breach the principles of common 
decency (e.g. because of their dirty or otherwise indecent attire or 
because they behave in a manner which would clearly inconvenience 
the other bidders, etc.).
2. No later than one day before the auction takes place, the Auction 
House will exhibit the auctioned items at the venue specified in the 
auction catalogue, so as to allow for their inspection. This condition 
does not necessarily extend to heavier or bulkier items (in which case, 
photographs of the items may be put on display instead. Nevertheless, 
all interested auction participants will be allowed to view these items 
prior to the auction).
3. During the exhibition within the meaning of Article II.2 of these Auc-
tion Rules and during the auction itself, BC Members may not privately 
sell, exhibit, or exchange any exhibited or auctioned items, or capture 
a visual record of such items (e.g. by filming or photographing them). 
During the same period, all BC Members must observe all measures 
taken towards the protection of exhibited or auctioned items.

Proceedings
4. Whoever proves their membership in the Bidders’ Club is en-
titled to pick up a bidder’s card; the Auction House may make 
this conditional upon payment of a collateral. The collateral will be 
returned upon return of the bidder’s card, which must be done no 
later than one hour from the moment in which the auctioned item 
was awarded to the bidder (or in which the last auctioned item was 
put on the auction block). Refund of the collateral is not possible 
if the bidder’s card is returned only later. If one holds no bidder’s 
card, one must not bid; this does not apply to the Auction House 
bidding for someone else.
5. The Auction House holds the auction by means of its staff or by 
means of authorized agents, who must announce each item (or 
self-contained set of items), state its catalogue number and the 
minimum bid, and the stipulated minimum increment. The Auctio-
neer must also disclose the fact that a given item is a cultural relic. 

Minimum Bid
6. As a rule, the minimum bid is 2/3 of the estimated or appraised 
value of the given item.

The minimum bid is the amount for which the item is announced 
for the first time in the auction. 
Increments
7. The Auctioneer sees to it that each item is being announced 
with its serial number. After the item has been announced, bidders 
may make their bids by raising their bidder’s card. A bid is deemed 
made if a participant in the auction visibly raises the bidder’s card 
they hold in their hand. The auction takes place if and as long as 
bids are made. The increment is: 
a) 1.000 CZK if the monetary auction price is not more  
    than 50.000 CZK,
b) 5.000 CZK if the momentary auction price is at least  
    50.000 CZK, but not more than 100.000 CZK
c) 10.000 CZK if the momentary auction price is at least 
    100.000 CZK, but not more than 1.000.000 CZK
d) 50.000 CZK if the momentary auction price is at least 
    1.000.000 CZK but not more than 5.000.000 CZK
e) 100.000 CZK if the momentary auction price is at least
    5.000.000 CZK but not more than 10.000.000 CZK
f) 250.000 CZK if the momentary auction price is at least 
    10.000.000 CZK and more; whereas the “momentary auction 
    price” is the amount at which an item is called at any given 
    moment as increasing bids are being made. 
If the minimum bid was not made, the Auctioneer shall close the 
auction. The auction of an item ends when it is being awarded to 
a bidder.
8. If no minimum bid was made, or if the minimum bid was not 
made for the auctioned item that comes last in the order in which 
the items are put on the auction block, the Auctioneer shall close 
the auction. Otherwise, the Auctioneer closes the auction upon 
awarding the auctioned item that comes last to the Successful 
Bidder.
9. The final record of the course of the auction lists the prices 
attained by the highest bid within the auction for individual auctio-
ned items; it may also show auctioned items with respect to which 
the ownership title did not pass to the Successful Bidder after the 
item was awarded to them.
10. The final record of the course of the auction lists the pri-
ces attained by the highest bid within the auction for individual  
auctioned items.

VI.
SUCCESSFUL BIDDER (BUYER)
1. If after two calls (“going once, going twice”), no further bids 
are made, the Auctioneer shall once more announce the latest bid  
(i. e., the price attained after the last increment – the hammer 
price), and upon the third call award the item to the auction parti-
cipant who made the highest bid. Auction participants are bound 
by the bids which they make.
2. The Successful Bidder is that auction participant to whom the auc-
tioned item was awarded; the decision on any disputes in this respect 
lies exclusively with the Auction House. As of the moment in which 
the item has been awarded, the Successful Bidder becomes obliged 
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to pay the hammer price (i. e., the price for the auctioned item in the 
amount of the highest bid), increased by the auction fee incl. VAT.
3. The ownership title to the auctioned item only passes unto the 
Successful Bidder upon full payment of the hammer price plus 
auction fee incl. VAT.
4. The Successful Bidder becomes entitled to demand that the 
auctioned item be handed over to them after the ownership title 
has passed in accordance with these Auction Rules and after the 
total amount owed to the Auction House in connection with the 
auction and under these Auction Rules has been discharged. For 
the purposes of these Auction Rules, the “total amount owed” is 
understood to mean, aside from the hammer price and the auction 
fee incl. VAT, any applicable storage fees and other fees charged 
in accordance with these Auction Rules.

Terms of Payment
5. Once the auction has ended, the Successful Bidder, if they bid 
in person, must pay the hammer price, plus the auction fee incl. 
VAT, in cash or - subject to an understanding with the Auction 
House - by other means of payment (Bank transfer) promptly after 
the last item has been awarded. The Auction House may grant 
the Successful Bidder a supplementary period of 10 (ten) working 
days (unless otherwise agreed in writing during which to pay the 
hammer price and the auction fee incl. VAT (or, as the case may 
be, a portion thereof). If the hammer price plus auction fee incl. 
VAT is not paid within the stipulated time period then the purchase 
agreement is deemed rescinded, in which case the Successful Bi-
dder must pay the auction fee incl. VAT to the Auction House, plus 
any and all damage and expenses associated with the frustration 
of the auction’s purpose. Items for which the purchase price was 
not paid may be auctioned off again in a repeated auction (without 
prejudice to the owners’ rights). No reductions of the hammer pri-
ce or the auction fee are possible after the fact.
6. Any security deposit which the Successful Bidder paid counts 
against the hammer price.
7. If a BC Member fails to pay the hammer price and the auction 
fee incl. VAT in such manner and within such time period as set 
out above, the Auction House may take the BC Member to court 
in order to collect the payment of the auction fee incl. VAT and 
compensation for any and all damage and associated expenses 
which the Auction House and the owner of the item incurred in 
connection with the frustration of the purpose of the auction.
8. Auction house does not accept payments by any payment cards 
and cash over 250,000 CZK.
9. The auctioned items are to be paid for to the bank account of 
the company Adolf Loos Apartment and Gallery Ltd. All catalogue 
prices indicated in Euros are only orientational, are calculated at 
the rate of exchange 25 CZK/EUR, and serve as a guidance to the 
buyers. These prices will be recalculated in respect of the actual 
EUR/CZK rate of exchange of the Czech National Bank at the day 
of the auction. On request, it is possible to pay for all auctioned 
items in EUR or USD – the final price will be calculated in respect 
of the current EUR/CZK or USD/CZK rate of exchange of the Czech 
National Bank. 

Hammer Price
10. The hammer price is the price attained upon the purchase of 
the item (i. e., the value of the bid to which the item was awar-
ded); this hammer price constitutes the purchase price within the 
meaning of the Civil Code (Act No. 89/2012 Coll.). On top of the 
hammer price, the Successful bidder must pay the Auction Hou-
se commission in the amount of 21% of this hammer price: the 
auction fee (unless otherwise specified in the auction catalogue). 
This auction fee includes VAT in the statutory amount and any 
applicable royalty due under the Artists Resale Right Regulations. 
11. Any objections against being awarded a given item must be 
raised by the Successful Bidder promptly and at the auction hall, 
in a visible or audible manner. Later objections will be disregarded. 
12. The Successful bidder shall confirm receipt of the auctioned 
item in writing, in a handover protocol that is to be signed by the 
Successful bidder and by the Auction House.
13. All expenses in connection with the acceptance of the auctio-
ned item are borne by the Successful bidder.
14. The successful Bidder assumes all insurance responsibilities 
as soon as the sold lot is given to his or his appointed shippers’ 
care. Should the successful Bidder not collect the sold lot within 
fourteen days after the auction (unless otherwise agreed in wri-
ting), the Auction House may charge the Bidder subsequent sto-
rage fees (100 CZK per any additional day). The Auction House’s 
insurance policy fully covers all sold lots until they are collected by 
the Bidder or his appointed shipper, but for no longer than 14 days 
following the end of the auction.
15. Sold paintings and works of art will be handed over to the 
Bidder immediately after a payment is made in the auction 
room, or after payment is confirmed at the gallery EXPO 58 
ART, Letenské sady 1500/80, 170 00 Praha 7 (open Monday 
– Friday from 10 am to 6 pm). We recommend you to arrange 
the collection date in advace by phone: +420 728 882 236 
(map on page no. 6)

Participation by Power of Attorney
16. Auction participants may bid for any item included in the 
auction even without being personally present at the auction hall, 
based on written power of attorney (PoA) granted to the Auction 
House (in the wording set out in Schedule 1 or 2 to these Auction 
Rules), either following the procedure described in paragraph (16) 
of this Article or following the procedure described in paragraph 
(17) of this Article.
17. Auction participants may bid for any item included in the auc-
tion via telephone, whereas they must for this purpose grant power 
of attorney to the Auction House (in the wording set out in Sche-
dule 1 to these Auction Rules) and in such PoA specify their phone 
number; the Auction House will contact them prior to the opening 
of the auction for the item which the auction participant seeks. 
By communicating their phone number, the auction participant 
accepts complete liability for the correctness and accessibility of 
that number. The auction participant undertakes to give binding, 
clear, and transparent instructions to the Auction House (or its 
authorized staff member) after the floor has been opened for bids, 
so as to instruct the Auction House how it ought to proceed during 
the auction, including (but not limited to) the amount for which the 

auction participant is prepared to purchase the item specified in 
the PoA. By signing the PoA for telephone bidding, the participant 
commits to purchase the lot at the minimum Starting Price as lis-
ted in the auction catalogue (even if there is no further interest 
from other auction participants or should we be unable to reach 
the participant over the phone during the auction). Also, by gran-
ting power of attorney the auction participant expressly consents 
to the fact that the phone conversation may be recorded, whereas 
the Auction House is obliged to archive and use the recorded con-
versation solely for the purpose of resolving potential disputes with 
the auction participant; beyond that, the Auction House must not 
make the recording accessible to any third party.
18. Auction participants may bid for any item included in the auc-
tion by setting a maximum bid (“reserve price”), whereas they 
must for this purpose grant power of attorney to the Auction House 
(in the wording set out in Schedule 2 to these Auction Rules) and in 
such PoA specify the final hammer price up to which they are wi-
lling to increase individual bids for the item they seek. No bids will 
be made for this auction participant above the stipulated maximum 
bid. The auction participant may enquire about the results of the 
auction via phone or e-mail. Once the item has been awarded to 
the auction participant within the limits of the stipulated maximum 
bid, the auction participant is considered the Successful Bidder, 
with all rights and obligations which this entails. If an auction par-
ticipant successfully bids for an item which they seek following the 
procedure set out in this paragraph, the Auction House will send 
them an invoice including the terms of payment for the hammer 
price plus auction fee and VAT.

VII.
OPTIONAL SERVICES – FINAL PROVISIONS
1. The Auctioneer, Adolf Loos Apartment and Gallery Ltd., is not 
responsible for any print mistakes and colour differences in the 
auction catalogue. Participants in auction have the right to assess 
the condition of offered lots and ask for a condition report prior to 
the auction. 
2. The estimate, professional expertise and auction item identi-
fication and description is provided by experts contracted by the 
Auctioneer. Only damage that has a bearing on the artistic value 
of the auctioned item is disclosed by the auction catalogue. All 
clients have an equal opportunity to view the auction items prior 
to auction, at the pre-auction exhibition. Any complaints regar-
ding the price, quality, condition and functionality of the auctioned 
items will not be taken into account after the end of the bidding. 
Given the character and nature of the auctioned items (artwork), 
the Successful Bidder is waiving its rights from defective perfor-
mances within the meaning of Sec. 1916 of the Civil Code (Act 
No. 89/2012 Coll.) when they make the bid by which they are 
subsequently awarded the given item. 
3. The export of any items of cultural value is subject to special 
rules set out in Act No. 71/1994 Coll., on the sale and export of 
items of cultural value. “Items of cultural value”, within the me-
aning of that law, are natural or human artifacts or sets thereof 
which are of significance to history, literature, art, or science and 
which satisfy the criteria set out in Annex No. 1 to the act. Such 
items may only be removed from the territory of the Czech Repub-

lic upon presentation of a certificate according to which they have 
not been declared a cultural relic nor do they form part of a greater 
whole which has been declared a cultural relic within the meaning 
of Act No. 20/1987 Coll., on national heritage conservation, as 
amended. Adolf Loos Apartment and Gallery is not authorised to 
issue any statements or guarantees regarding any possible export 
limitations related to any of the offered lots.
4. The Auction House can advise on and organise shipping of sold 
lots at the cost of the Buyer. The Auction House is not liable should 
permanent export of any sold lot be prevented by the Czech autho-
rities due to current governing laws.
5. Any and all statements and representations in the auction cata-
logue concerning attributed qualities, origin, date, age, provenien-
ce, condition, minimum bid, or estimated amount of the successful 
bid are strictly an expression of the opinions of the Auction House. 
The Auction House reserves the right to consult experts or official 
institutions of any kind which it considers adequate and competent 
so as to form its own opinion, and to follow their advice. 
6. Notices of any kind made by the Auction House towards BC 
Members or the Seller shall primarily be sent to the e-mail address 
of the BC Member’s or Seller’s choice; if no e-mail address was 
given, then notices will be sent via regular mail, though delivery by 
other demonstrable means into the hands of the addressee is also 
permissible. Notices of any kind are deemed delivered on the fifth 
day from the day on which they were dispatched. Money shall be 
paid in cash or sent via money order into the payee’s hands, via 
transfer from a bank account or other form of cashless transfer; 
money may also be delivered by other demonstrable means into 
the hands of the addressee. In the case of cashless transfer, any 
amount is deemed transferred as of the moment on which it is 
charged against the payer’s account, on the condition that it is 
subsequently credited to the payee’s account. 
7. Our experts assign the following meaning to these terms used 
in the auction catalogue: 
signed – signed by the artist’s hand
attributed – probably, but not certainly, a work of art by 
                   a given artist
studio/workshop – work of art made at a workshop, 
                              in a close proximity of the artist
school of – work of art created in the style of the master 
                  and in the same period
circle of – work of art created in a wider circle of influence 
                 of the artist
follower of – work of art created by a follower of the master, 
                    can be an imitation or a repetition of a work of art 
                    of an unspecified date 

These Auction Rules have been drawn up pursuant to, and are 
governed by, Czech law. Any and all transactions addressed by, or 
arising from, these Auction Rules, and all other pertinent circum-
stances, are governed by Czech law. 
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Budova byla postavena v roce 1958 jako součást českosloven-
ského pavilonu na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu. Všeobecná 
mezinárodní výstava v Bruselu 1958, tak zněl oficiální název prv-
ní velké světové výstavy po druhé světové válce, která probíhala 
od 17. dubna do 19. října 1958. Výstavu Expo 58 navštívilo ne- 
uvěřitelných 42 miliónů diváků, vystavěno bylo na 106 pavilónů  
a účastnilo se jí 42 národů. Za půl roku trvání výstavy prošlo jen 
československým pavilonem na šest milionů diváků! Pro česko-
slovenskou architekturu a umění měla bruselská výstava naprosto 
klíčový význam. Stavba se stala jedinečnou syntézou českoslo-
venského výtvarného umění a designu. Budova se vyznačovala 
a stále vyznačuje svou nadčasovostí a patří k rodinnému stříbru 
světové moderní architektury. Soutěž na projekt českosloven-
ského pavilonu byla vypsána již o dva roky dříve v létě 1956. 
Do užšího výběru soutěže se dostali Ing. arch. František Cubr, 
Ing. arch. Josef Hrubý, Ing. arch. Zdeněk Pokorný, kteří i zvítězili. 
Jejich projekt vynikal dokonalou čistotou formy a výrazně novým 
technologickým a konstrukčním řešením. Scénář expozice vypra-
coval Jindřich Santar, který spolupracoval s umělci Jiřím Trnkou, 
Antonínem Kybalem, Stanislavem Libenským a Janem Kotíkem. 

Z HISTORIE BUDOVY 
EXPO 58 – SÍDLA 
NAŠÍ AUKČNÍ GALERIE 

NAŠE PRVNÍ VÝSTAVA KUPKA – MUCHA 
V EXPO 58 ART, KTERÁ SE KONALA OD 
26. 2. DO 20. 3. 2022 SKLIDILA MEZI VEŘEJ-
NOSTÍ OBROVSKÝ ÚSPĚCH A NAVŠTÍVILO JI 
VÍCE JAK 18.000 PLATÍCÍCH DIVÁKŮ. 
 

Hlavní myšlenkou a ústředním tématem výstavy byl člověk. Ideu 
přehlídky pak usměrňovalo stěžejní heslo Adolfa Hoffmeistera: 
„Jeden den v Československu“. Přímými nositeli vedoucích my-
šlenek programu se stala výtvarná díla, která byla často monu-
mentální povahy a která byla provedena v materiálech – v bronzu, 
mozaice, mramoru, skle nebo keramice. 

Československý pavilon se na výstavě EXPO 58 v Bruselu stal 
doslova senzací. Pavilon získal na Světové výstavě hlavní cenu 
Zlatou hvězdu a dalších třináct ocenění. Nejvyšší ocenění pavi-
lonu bylo uděleno nejen na základě vysokého hodnocení, kterého 
se dostalo díky využití nových technologií v kombinaci se sklem  
a s plastickými hmotami, ale také jako ocenění krásných a moder-
ních interiérů tvořených originálním nábytkem, uměleckými díly 
a užitnými předměty, které předznamenaly tzv. „bruselský styl“. 
Tento styl je charakteristický asymetrickými tvary a výraznou ba-
revností. „Bruselský styl“ začal v československých ulicích fungo-
vat jako mluvčí nové krásy moderního velkoměsta, přičemž se stal 
součástí domácností a života mnoha rodin. Vliv bruselského stylu 
přetrvává dodnes. 

Budova Expo 58 ART Vás doslova pohltí stále živým odkazem 
„bruselského stylu“ a svou nadčasovostí vrcholné éry moder-
ní československé architektury. Jedná se nepochybně o jednu  
z nejvýznamnějších realizací, ne-li vůbec nejvýznamnější stavbu 
československé moderní architektury druhé poloviny 20. století. 

V roce 2021 se naše společnost Adolf Loos Apartment and Gallery 
chopila rozsáhlého a nesnadného projektu, postupné přestavby 
tohoto ikonického pavilonu EXPO 58 v Letenských sadech. Naším 
finálním cílem je znovuoživení této světově proslulé kulturní pa-
mátky. Usilujeme o to, aby se EXPO 58 opět vrátilo do povědomí 
veřejnosti a bylo volně přístupné.

Jsme hrdi, že Vám zde naše společnost jako váženým zákazníkům 
může představovat umělecká díla té nejvyšší kvality. Stejně tak 
jsme hrdi, že za naší malou firmou nestojí žádné skandály, ale 
tvrdá a poctivá práce, která je respektována také v zahraničí. 

kupka — mucha

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na Vás!
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Prof. PhDr. Jaromír Zemina 
Přední český historik a teoretik umění, pedagog.
V letech 1961–1992 pracoval v Národní galerii v Praze, kde po řadu let vedl 
Sbírku moderního umění.
V současné době učí na katedře scénografie DAMU, působí v poradním sboru 
několika státních galerií a muzeí ČR, byl členem první Rady České televize. Připravil 
mnoho výstav českého a zahraničního umění, některé v cizině. 
Je členem sdružení kritiků ČR a AICA. Napsal několik odborných i beletristických knih.
Největší znalec české moderní malby 20. století.  

 

PhDr. Jiří Machalický 
Přední český teoretik a historik umění. Od roku 1977 pracoval v Národní galerii.  
Mezi lety 1994 a 1997 byl nejdříve pověřeným ředitelem, pak ředitelem Grafické 
sbírky Národní galerie. Od roku 2001 do 2012 byl kurátorem pražského 
Musea Kampa. Externě přednášel na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze 
a na Západočeské univerzitě v Plzni.  
Má za sebou četné publikace o moderním umění, 
uspořádal přes 120 výstav doma i v zahraničí. 

Vladimír Lekeš 
Zapsán v prestižním Guide international des experts et spécialistes vydávaném ve Francii. Hlavní autor prvního uceleného 
soupisu olejomaleb Františka Kupky, který vznikl za spolupráce Adolf Loos Apartment and Gallery, Národní galerie v Praze, 
Národní galerie Belvedere ve Vídni, držitele autorských práv Františka Kupky státní francouzskou společností Adagp a Koenig 
Books London. Jako kurátor uspořádal několik výstav, zejména v bývalé výstavní síni Adolf Loos Apartment and Gallery v Mánesu 
(Štyrský a Toyen – to nejlepší z českého surrealismu – sbírka Bernarda a Geraldiny Galateau, František Kupka – výstava 
k sedmdesátému výročí první retrospektivní výstavy v roce 1946 v Mánesu, Georges Kars Jediné, na čem záleží, je člověk, 
Formy hypperealismu: Sadovská a Ožibko, Josef Šíma – Jan Zrzavý: obrazy ze slavných sbírek, Henry Bond London Eye,  
Joan Miró: Práce na papíře, Jan Gemrot – V čase změny), v Loosově apartmánu (výstava Hynek Martinec, výstava Jaroslav Veris) 
a v EXPO 58 ART (výstava Kupka – Mucha). Podílel se také na několika výstavách českého umění v rakouské Národní galerii 
Belvedere Vídeň či Ost-Deutsche galerie v Regensburgu (Mucha, Kupka, Klimt, Schiele, Kokoschka atd). Obdržel mezinárodní 
cenu Trebbia za rok 2017 za podporu kultury a umění. Je rovněž odborným poradcem Komise pro posuzování návrhů na české 
peníze České národní banky.  

HLAVNÍ EXPERTI AUKCE
 

Dr. Irena Žantovská Murray HonFRIBA
Historička umění a architektury, kurátorka a konzultantka. Studovala  
v Praze, Paříži a Montrealu. Pracovala jako ředitelka výtvarných  
a architektonických sbírek na univerzitě McGill v Montrealu a jako  
ředitelka sbírky a knihovny Sira Banistera Fletchera v Royal Institute  
of British Architects v Londýně. Zabývá se otázkami světového umění  
a architektury 20. a 21. století. 
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Adolf Loos Apartment and Gallery pořádá další charitativní aukci, která se 
uskuteční před zahájením samotné aukce, dne 8. května 2022 od 14 hodin 
ve výstavní síni EXPO 58 ART v Praze. Charitativní aukce je ideální příleži-
tost, jak spojit zájem o umění s pomocí konkrétním institucím. Aukční výtěžek 
bude v plné výši darován na podporu Nadačního fondu Kateřiny Sokolové,  
Be Charity a Domova sociální péče Hagibor.
Adolf Loos Apartment and Gallery věří, že výtěžek z aukce vybraných umělec-
kých děl přinese nejen užitek, ale i radost všem obdarovaným.
Velké poděkování patří Anně Kovačič, Janu Gemrotovi, Janu Saudkovi  
a Jaroslavu Rónovi, kteří nám do aukce svá díla poskytli zcela zdarma s úctou 
a respektem k lidem, kteří tuto pomoc potřebují.

Ke kladívkové ceně není účtována aukční přirážka.

CHARITATIVNÍ 
AUKCE

Nadační fond AutTalk založili Kateřina a Jan Sokolovi na základě ro-
dinné zkušenosti. Katčin bratr a Janův syn Radovan je autista. Soko-
lovi ví, jak je péče o autistu náročná, a proto chtějí pomoci rodinám, 
které jsou v podobné situaci. Cílem fondu je o autismu nejen mluvit, 
a tím zvyšovat povědomí veřejnosti o tom, co znamená porucha au-
tistického spektra, co prožívají a řeší pečující rodiče a jakou pomoc 
především potřebují. Zároveň se fond také snaží ulehčovat situaci 
pečujících finančními příspěvky a zprostředkováním informací ve for-
mě poradenství, diskuzních fór či společného setkávání.

NADAČNÍ FOND KATEŘINY SOKOLOVÉ (položka C)

B
SAUDEK JAN             
(1935 Praha)        
OH, THOSE FABULOUS GIRLS! (ACH, TY PŘEKRÁSNÉ DÍVKY) 
23. 04. 2019
model print č. 1/1
foceno na jaře 2019 pro speciální fashion editorial československé mutace 
magazínu Vogue
39,5 x 31 cm
signováno dole uprostřed: Jan Saudek

Fotografie Jana Saudka jsou součástí nejprestižnějších světových uměleckých 
sbírek. Jeho dílem se zabývá řada filmových a televizních dokumentů. V domacím
i mezinarodním měřitku je jeho tvorba jedinečná.

A
KOVAČIČ ANNA             
(1973 Bratislava)        
ILUZE
2021
digitální tisk
60 x 39,5 cm
z charitativního cyklu Emoce, 
foceno pro Nadační fond Be Charity

Anna Kovačič, přední česko-slovenská 
fotografka v oblasti módní a kreativní 
umělecké fotografie.

Vyvolávací cena: 10.000 Kč
Starting price: 400 EUR Domov sociální péče Hagibor vznikl jako projekt s posláním poskytovat 

velký výběr sociálních služeb seniorům, kteří přežili holocaust. Patří 
sem zejména zajištění příjemného ubytování, sociální a ošetřovatelská 
péče, kvalitní strava, sociálně-terapeutické služby, skupinové a indivi-
duální aktivity. Speciální důraz je kladen na individuální přístup ke kaž-
dému člověku a zachování lidské důstojnosti i v nepříznivých životních  
situacích.  

DOMOV SOCIÁLNÍ PÉČE HAGIBOR (položka D)  

D
RÓNA JAROSLAV             
(1957 Praha)        
GOLEM
2015
litografie
výřez pasparty: 27,5 x 29,5 cm
signováno, datováno a popsáno dole: Golem Róna 2015
značeno vlevo dole: E. A.
autorský tisk

Vyvolávací cena: 7.000 Kč
Starting price: 280 EUR

Pochopí někdy ti, kdo berou
dnes naše listy na potaz,

jak zůstával tou zpronevěrou
sám sobě věrný každý z nás?

Marina Cvetajevová, Kde se vzalo tolik něhy                      Garamond, 2019

Posláním Nadačního fondu Be Charity je dlouhodo-
bě podporovat nemocné či jinak znevýhodněné osoby  
a jejich rodiny. Finanční prostředky získané díky part-
nerům a štědrým dárcům jsou určeny přímo na pořízení 
léčebné péče nebo na nákup zdravotních potřeb. Chce-
me znát příběh každého žadatele a pomáhat s konkrét-
ními osudy. Mezi zásady patří přímý kontakt s žadatelem  
a rozdělení 100 % získaných finančních prostředků. 
Kromě podpory těžce nemocných dětí podporujeme 
také začlenění dospělých osob s handicapem do nor-
málního života a pracovního procesu. V neposlední řadě 
se snažíme také zajistit vybraným nemocnicím kvalitní 
a efektivní zdravotnické vybavení, které je pro ně za 
současných podmínek nedostupné a pomůže tisícům 
dětských pacientů. 
www.becharity.cz  

BE CHARITY (položka A, B)  

C
GEMROT JAN             
(1983 Praha)        
SAG MIR WO DIE BLUMEN SIND
2022
pigmentový tisk (giclée print)
signováno vpravo dole: JAN GEMROT, značeno vlevo dole: A.T. (autorský tisk)
42 x 59,4 cm

Vyvolávací cena: 7.000 Kč
Starting price: 280 EUR

Vyvolávací cena: 65.000 Kč
Starting price: 2 600 EUR
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TOYEN, BEZ NÁZVU / UNTITLED, (detail)
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AUKCE
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I.STÍN
1934
bromostříbrná fotografie
29,7 x 23,3 cm
vzadu popsáno: Stín a překlad ve francouzštině Ĺombre
dále popisek s označením autora Eda Beaufort, Praha II, 
Jungmanova tř. 27

Provenience:
– z přímé pozůstalosti Otílie Beaufortové (dcery E. Beauforta)

Přiložen znalecký posudek uznávaného znalce Stanislava 
Doležala, který mimo jiné k dílu uvádí:
„Na fotografii je zcela patrná škola Františka Drtikola, jeho 
zásadní vliv na způsob práce se světlem a celkovou kompo-
zicí. Je zde také vidět jednoznačně moderní a osobitý přístup 
k fotografii jejího autora E. Beauforta. Další fotografické 
práce Beauforta nás mohou ještě v mnohém překvapit.“

Vyvolávací / Prodejní cena: 20.000 Kč (za celý konvolut 9 ks fotografií) 

Odhadní cena: 50.000–100.000 Kč

(Starting / Selling price: 800 EUR)
(Estimate: 2 000–4 000 EUR)

Eduard Beaufort (1891–1973) byl synem Edvarda Beauforta (1860–1941), spolu se svým 
bratrem Jiřím Beaufortem (1895–1976) se v roce 1925 stal veřejným společníkem otcovy 
tiskárenské a nakladatelské firmy a 1931 (s otcem, bratrem a sestrami) jedním z vlastníků. 
V podniku se věnoval především chodu nakladatelství. Jeho iniciativa se projevila orientací 
na technické knižnice (Fotorádce, Kinorádce, Radioamatérská knihovna). V říjnu 1945 byla 
do podniku dosazena národní správa. Po válce v roce 1946 založil E. Beaufort na Zbraslavi 
nové nakladatelství, v němž vydával knižnici Próza 20. století. Toto nakladatelství zaniklo 
1948. Stopy další Beaufortovi činnosti poté mizí.

II. ŽENSKÉ AKTY (devět fotografií)
1933–1935
9 ks bromostříbrných fotografií 
jedna fotografie je kolorovaná
29,8 x 24 cm

Provenience:
– z přímé pozůstalosti Otílie Beaufortové (dcery E.Beauforta)

„Na fotografiích je výrazně vidět vliv školy a jejího učitele 
Mistra Františka Drtikola, jeho zásadní vliv na způsob práce 
se světlem a celkovou kompozicí“.

BEAUFORT EDUARD             
(1860 Lobeč – 1941 Praha)  

1

Vyvolávací / Prodejní cena: 28.000 Kč
Odhadní cena: 40.000–60.000 Kč

(Starting / Selling price: 1 120 EUR)
(Estimate: 1 600 –2 400 EUR)

3
DRTIKOL FRANTIŠEK              
(1883 Příbram – 1961 Praha)          
KRAJINA SE STROMY
3. 3. 1941 
olej na lepence
35 x 50,5 cm
signováno vpravo dole: Drtikol
a dále signováno a datováno vzadu

Posouzeno a konzultováno uznávaným znalcem  
Stanislavem Doležalem, Dr. Irenou Žantovskou  
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou,  
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 55.000 Kč
Odhadní cena: 80.000–120.000 Kč

(Starting / Selling price: 2 200 EUR)
(Estimate: 3 200–4 800 EUR)

2
BREENBERGH BARTHOLOMEUS             
(1598 Deventer – 1657 Amsterdam)        
ITALSKÁ KRAJINA SE ZŘÍCENINOU 
olej na měděné destičce
11 x 13 cm

Autorství konzultováno s experty 
RKD NETHERLANDS INSITUTE FOR ART HISTORY.

Fotografie jsou vystaveny na předaukční výstavě a na webu aloos.cz
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4

I. STOJÍCÍ DÍVČÍ AKT
1923
půltónová fotolitografie
29,5 x 23,4 cm
signováno vlevo dole slepotiskovým razítkem COPYRIGHT DRTIKOL 
PRAGUE

Přiložen znalecký posudek uznávaného znalce Stanislava Doležala, 
který mimo jiné k dílu uvádí:
„Drtikol uvedený motiv vytvořil v roce 1923 ve svém slavném ateliéru 
v Praze ve Vodičkově ulici. Drtikolova fotografie v pigmentu je součástí 
velké fotografické sbírky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.“

Vyvolávací / Prodejní cena: 380.000 Kč (za celý konvolut I. – VI.) 

Odhadní cena: 700.000–1.000.000 Kč

(Starting / Selling price: 15 200 EUR)
(Estimate: 28 000–40 000 EUR)

Provenience fotografií:
– z přímé pozůstalosti nakladatele Eduarda Beauforta, který v roce 
   1938 vydal Drtikolovi první českou publikaci Žena ve světle 

Fotografie reprodukovány:
– rozsáhlá dvousvazková monografie Fárová A. & Doležal S.: 
   František Drtikol, Etapy života a fotografického díla / Secese – Art
   Deco – Abstrakce / 1, 2., Svět, Praha 2012

DRTIKOL FRANTIŠEK              
(1883 Příbram – 1961 Praha) 

II. AKT ŽENY S DRAPERIÍ
1923 (negativ vznikl roku 1913)
půltónová fotolitografie 
30,2 x 20,4 cm
signováno vpravo dole slepotiskovým razítkem COPYRIGHT DRTIKOL PRAGUE

Přiložen znalecký posudek uznávaného znalce Stanislava Doležala, který mimo jiné 
k dílu uvádí:
„Motiv představuje jednu z mnoha secesně laděných kompozic zaměřenou na 
ženský akt, variaci na ženu s draperií v šerosvitném osvětlení inspirovanou rem-
brandtovským stylem, od světově uznávaného umělce Františka Drtikola, kde je 
patrná jeho mistrovská práce se světlem. Jde o umělecké dílo, které autor vytvořil 
ještě před první světovou válkou, někdy v roce 1913, technikou olejotisku.“

III. AKT ŽENY S LEBKOU
1924
půltonová fotolitografie
24,4 x 29,8 cm
signováno a datováno tužkou vpravo dole: Drtikol 1924 a značená slepotiskovým 
razítkem COPYRIGHT DRTIKOL PRAGUE

Půltónová fotolitografie je speciální technika – vynález Františka Drtikola 
z roku 1922, který si nechal patentovat a od roku 1925 je jako patent chráněný. 
Jedná se o reprodukční způsob na principu olejotisku, kde se kombinuje olejotisk 
s litografií. Získaný olejotiskový obraz se přenese na litografický kámen. Podstatou 
této techniky je rozložit stíny v polostíny a čtvrtstíny. Výsledný tisk se vyznačuje 
sametovou hloubkou i měkkostí hlubotisku a lehkostí i zrnem litografie. Uvedený 
postup vyžaduje odbornou znalost a jistou zkušenost s tímto způsobem práce.  
Průpravu k těmto novým tvárným prostředkům získal Drtikol během studií  
v Mnichově (1901–1903).

KONVOLUT FOTOGRAFIÍ, NEGATIVŮ A TISKOVIN

I.

II.

František Drtikol položil základy české moderní fotografii. Jeho umělecké práce jsou 
zastoupeny v prestižních světových sbírkách a publikacích, které ho řadí mezi největší 
světové fotografické osobnosti 20. století. Ve světě stále patří k nejznámějším českým 
umělcům.

V. 1 SKLENĚNÝ NEGATIV
(12 x 16,5 cm) – skleněná deska potažená fotografickou emulzí

10 PLASTOVÝCH NEGATIVŮ 
(12 x 16,5 cm) značky Eastman Kodak Company – celuloid, Eastman Nitrate 
Kodak 

13 PLASTOVÝCH NEGATIVŮ 
(12 x 9 cm) – Eastman Kodak Company
1934–1935

Přiložen znalecký posudek uznávaného znalce Stanislava Doležala, který mimo 
jiné k dílu uvádí:
„Jedná se o mystické náměty, které můžeme chápat jako určitý vrchol  
v Drtikolově fotografické tvorbě a zároveň to je i její samotný závěr. V roce 
1935 opouští svůj moderní ateliér v centru Prahy a stěhuje se do pronajaté 
vily na Spořilově. Sám to ve svém životopise komentoval slovy: A začal jsem 
malovat, vrátil jsem se ke staré lásce své, k malování… Přestal jsem být fo-
tografem a stal jsem se malířem. Kompozicím na negativech dominují modely 
stylizovaných figurek, jenž si Drtikol sám navrhl, zhotovil a také domaloval.“

Všechny kompozice na posuzovaných negativech představují fotografická díla 
fotografa a malíře Františka Drtikola (1883–1961) z let 1934–1935.

IV. SALOME
1924
bromostříbrná fotografie
29,5 x 23,2 cm

Přiložen znalecký posudek uznávaného znalce Stanislava Doležala, který mimo 
jiné k dílu uvádí:
„Drtikol bromografii, ve své době moderní polygrafickou technologii, ve dva-
cátých letech 20. století často používal. Hlavním důvodem mu bylo to, vytvořit 
více kopií od konkrétního fotografického motivu ve stejné a dostatečně vysoké 
kvalitě. Tyto rozmnoženiny byly pak cenově dostupnější, než vlastní autorský 
originál – Vintage Print. Téma Salome se v Drtikolových dílech objevilo již 
v roce 1913 a provází ho po mnoho dalších let, stejně tak jako různé kompozi-
ce se ženou a lebkou.“

2 PŘÍLEŽITOSTNÉ TISKY K VÝSTAVĚ FRANTIŠKA DRTIKOLA UPM / 72
1914
signováno vpravo dole: Drtikol
razítko vpravo dole: Uměleckoprůmyslové museum Praha, Grafická sbírka

4 PŘÍLEŽITOSTNÉ TISKY K VÝSTAVĚ FRANTIŠKA DRTIKOLA UPM / 72
1903–1935
pozvánka na zahájení výstavy fotografa Františka Drtikola

NATUR UND KULTUR – DAS WEIB
1925, kniha
signováno vpravo nahoře na listu č. 1: Drtikol

DIE GALERIE
1933, časopis
20 celostránkových ilustrací

DAS ATELIER DES PHOTO GRAPHEN
1928, časopis

DIE EBE
1929, časopis

SVĚTOZOR – AMERIKA A MY
1933, časopis

VĚSTNÍČEK ČERVENÉ SEDMY
ročník I., číslo 5

VĚSTNÍČEK ČERVENÉ SEDMY
ročník I., číslo 2

VI. 2 PLAKÁTY
1903–1935
Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha 1, ulice 17. listopadu 2, 
Prosinec 1972 – únor 1973

III. IV.

Všechny položky konvolutu jsou vystaveny na předaukční 
výstavě a na www.aloos.cz
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5
HOREJC JAROSLAV                 
(1886 Praha – 1983 Praha)
OLYMPIA
1938
bronzový odlitek
výška: 32 cm
signováno, datováno a popsáno dole: HOREJC 1938 OLYMPIA
dole uprostřed název díla: OLYMPIA

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 25.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–50.000 Kč

(Starting / Selling price: 1 000 EUR)
(Estimate: 1 200–2 000 EUR)

6
CÍSAŘSKÁ LISTINA – SVOLÁNÍ SNĚMU ČESKÉHO 1847
5. dubna 1847 
Císařská listina
58 x 78,5 cm
císařská pečeť Ferdinanda I.: Já Ferdinand I. z Boží Milosti Rakouský, Uherský, 
Český král, toho jména pátý; Lombardský a Benátský, Haličský
s vlastnoručními podpisy krále Ferdinanda, hraběte z Inzaghi a svobodného 
pána z Pillersdorfu

Provenience:
– z přímé pozůstalosti Eduarda Beauforta

Ústavní listina rakouského císařství vznikala pod záštitou ministra vnitra Franze 
Xavera von Pillersdorfa, což byl rakouský státník a krátce i předseda ministerské 
rady Rakouského císařství. Na listině je podepsán i Karel Boromejský Rudolf 
hrabě Inzaghi, který v těchto letech působil jako nejvyšší český a první rakouský 
kancléř. Text byl inspirován belgickou ústavou z roku 1831.
Přestože deklarovala, že všechny k rakouskému císařství patřící země tvoří „ne-
dělitelnou konstituční monarchii“, neplatila pro Uherské království a království 
lombardsko-benátské. Již přijatá ústava byla prohlášena pouze za provizorní  
a v červenci byl její návrh zcela stažen, nikdy tedy nenabyla účinnosti.

Vyvolávací / Prodejní cena: 15.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–50.000 Kč

(Starting / Selling price: 600 EUR)
(Estimate: 1 200–2 000 EUR)
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DETAIL PEČETI

7
ŠALOUN LADISLAV                      
(1870 Praha – 1946 Praha)    
VLČÍ MÁKY
bronz
výška: 54 cm
signováno dole na plintě: Lad. Šaloun

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 130.000 Kč
Odhadní cena: 180.000–220.000 Kč

(Starting / Selling price: 5 200 EUR)
(Estimate: 7 200–8 000 EUR)

DETAIL SIGNATURY NA PLINTĚ
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8
CELLISTA
1912–1913 
(odlito koncem 60. let 20. století dle původního sádrového modelu)
kvalitní bronzový odlitek
výška bez soklu: 47 cm

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 80.000 Kč
Odhadní cena: 100.000–150.000 Kč

(Starting / Selling price: 3 200 EUR)
(Estimate: 4 000–6 000 EUR)

GUTFREUND OTTO                
(1889 Dvůr Králové – 1927 Praha) 

9
SOUZVUK
koncipováno 1911–1912 
bronz s hnědou patinou (kvalitní bronzový odlitek)
33 x 31,2 cm
signováno vlevo: O. Gutfreund

Provenience:
– z pozůstalosti umělce
– Eric Estorick (Galerie Grosvenor), Londýn, získáno v 60. letech 20. století

Publikováno:
– National Gallery, Prague, Otto Gutfreund, vystaveno s katalogem sochařských děl,
   1995, č. 68, další odlitky reprodukovány na str. 39 a 197

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 190.000 Kč
Odhadní cena: 300.000–400.000 Kč

(Starting / Selling price: 7 600 EUR)
(Estimate: 12 000–16 000 EUR)

DETAIL SIGNATURY NA PLINTĚ
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10
ZOUBEK OLBRAM                       
(1926 Praha – 2017 Praha)     
TORZO V MLZE (POCTA JITCE VÁLOVÉ)
1977
odlitek, olovo
výška: 85 cm
signováno na spodní straně podstavce: O. Zoubek

Provenience:
– z pozůstalosti fotografa a výtvarného umělce Pavla Jasanského

Socha byla inspirována grafikou Jitky Válové.

Posouzeno a konzultováno PhDr. Polanou Bregantovou, dcerou autora 
a předsedkyní správní rady Nadačního fondu Kmentová Zoubek, držitelkou 
autorských práv sochaře.
Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 90.000 Kč
Odhadní cena: 150.000–200.000 Kč

(Starting / Selling price: 3 600 EUR)
(Estimate: 6 000–8 000 EUR)

OLBRAM ZOUBEK NA FOTOGRAFII PAVLA JASANSKÉHO,
Z CYKLU PODEPSANÉ

11
KMENTOVÁ EVA                   
(1928 Praha – 1980 Praha) 
ŽENA, KTERÁ MLČÍ
1963
(odlito do bronzu roku 1997)
výška: 61,2 cm

Provenience:
– NG v Praze, P 5170
– OGV v Jihlavě, PL 315
– soukromá sbírka, Praha (cín)
– soukromá sbírka, Ostrava (cín)
– soukromá sbírka, Paříž (bronz)

Vystavováno:
– 1963 Praha, Alšova síň, č. kat. 28
– 1968 Praha, NG, České sochařství 19. a 20. století, č. kat. 34
– 1989 Pardubice, VČG, č. kat. 39
– 1989 Opava, DU, č. kat. 19
– 1989 Frýdek-Místek, OVM, č. kat. 19
– 1994 Praha, GHMP, Ohniska znovuzrození, bez kat. čísla
– 1995 Jihlava, OGV, Přírůstky sbírek 1989–1994, č. kat. 48
– 1995 Litomyšl, MaG, bez kat. čísla.
– 1995 Náchod, GVUN, č. kat. 5

Reprodukováno:
– Výtvarné umění 15, 1965, str. 158

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 180.000 Kč
Odhadní cena: 200.000–250.000 Kč

(Starting / Selling price: 7 200 EUR)
(Estimate: 8 000–10 000 EUR)

DETAIL SIGNATURY
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12
JANOUŠEK VLADIMÍR                   
(1922 Přední Ždírnice u Nové Paky – 1986 Praha) 
MUŽ S KRYSTALY
1967
(odlito 1999, odlitek č. 2/12)
patinovaný bronz
výška: 65,5 cm 

Přiloženo osvědčení o původu plastiky vyhotovené manželkou autora 
paní Věrou Janouškovou.
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem.

Vyvolávací / Prodejní cena: 150.000 Kč
Odhadní cena: 200.000–300.000 Kč

(Starting / Selling price: 6 000 EUR)
(Estimate: 8 000–12 000 EUR)

Vladimír Janoušek byl v letech 1952–1970 členem Svazu čs. výtvar-
ných umělců a Umělecké besedy v Praze, v roce 1960 zakládajícím 
členem tvůrčí skupiny UB 12. Pracoval spolu se svou ženou Věrou 
Janouškovou ve společném ateliéru v Praze-Košířích. Od poloviny 
šedesátých let k zobrazení vztahu figur a prostoru vytvářel plastiky 
kovové, v nichž neurčité obrysy figur kladl do kontrastu s pevnou  
geometrickou strukturou.

13
JANOUŠKOVÁ VĚRA                   
(1922 Úbislavice – 2010 Praha) 
STROM
1962
patinovaný bronz č.2/6
odlito 1999
výška: 50 cm
signováno, datováno a číslováno na rubu: V. J.1962 2/6

Přiloženo osvědčení o původu plastiky vyhotovené paní Věrou Janouškovou.
Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.

Vyvolávací / Prodejní cena: 75.000 Kč
Odhadní cena: 100.000–150.000 Kč

(Starting / Selling price: 3 000 EUR)
(Estimate: 4 000–6 000 EUR)

Významná česká sochařka a malířka, Věra Janoušková, 
studovala nejprve na odborné škole kamenicko-sochař-
ské v Hořicích a později na UMPRUM v Praze. Od roku 
1948 žila v manželském svazku s Vladimírem Janouš-
kem. Je hlavní spoluzakladatelkou UB 12 (1960), od roku 
1987 členkou Nové skupiny. Ve své tvorbě objektů často 
používá nalezené předměty, například staré kamenické 
formy, smaltované plechy, potlučené hrnce, cedníky, 
staré plotny a různé vyhozené a vysloužilé věci denního 
života, kterým vrací nový dech. V současnosti jsou její díla 
téměř nedostupná. 

DETAIL SIGNATURY
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14
HLAVA S JIZVOU
1973
bronz
výška: 43 cm 
signováno iniciály a datováno vlevo dole: EO73

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 65.000 Kč
Odhadní cena: 80.000–120.000 Kč

(Starting / Selling price: 2 600 EUR)
(Estimate: 3 200–4 800 EUR)

DETAIL SIGNATURY

OVČÁČEK EDUARD                      
(1933 Třinec) 

15
METAFORA I.
1965
bronz
výška: 69 cm 
datováno a popsáno dole: METAFORA I. 1965

Publikováno.

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 220.000 Kč
Odhadní cena: 250.000–300.000 Kč

(Starting / Selling price: 8 800 EUR)
(Estimate: 10 000–12 000 EUR)

Podobně jako většina českých a slovenských umělců skupiny Konfrontace, 
kteří na přelomu 50. a 60. let vytvářeli specifickou československou tvář 
informelu, také Eduard Ovčáček se později vracel ke konkrétním formám 
zobrazování. Od poloviny 60. let se zabývá vizuální poezií a písmové znaky 
(tzv. grafémy) používá k záznamu slov i jako šifry nebo uspořádané se-
stavy jednotlivých liter. V této době získal secesní kovové raznice písmen, 
které pak vtiskoval do grafické desky, vypaloval do povrchu papíru a dřeva 
nebo vtlačoval jako plošné reliéfy do vrstev ručního papíru. Fenoménu 
a problematice písma se věnuje dodnes. Stal se tak nejdůslednějším 
českým představitelem výtvarného směru zvaného lettrismus. Nejčastěji 
opakovaným motivem jsou formy číslice 3, které odkazují k datu narození 
autora.

DETAIL DATACE A POPISU
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16
VÍZNER FRANTIŠEK                       
(1936 Praha – 2011 Brno)     
PODNOS
2010
zelené sklo leštěné pískem a plstí, kyselinou matované
průměr: 23,7 cm
signováno na rubu F Vízner

Publikováno:
– W. Warmus, Vizner, New York 2001, IV-41 – Glasrevue 1989 3/43

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 110.000 Kč
Odhadní cena: 120.000–160.000 Kč

(Starting / Selling price: 4 400 EUR)
(Estimate: 4 800–6 400 EUR)

Vyvolávací / Prodejní cena: 60.000 Kč
Odhadní cena: 70.000–100.000 Kč

(Starting / Selling price: 2 400 EUR)
(Estimate: 2 800–4 000 EUR)

17
DÍAZ FEDERICO              
(1971 Praha)         
BIG LIGHT 
2017
váza
robotická fabrikace, glazurovaná keramika
27 x 16 cm

Přiloženo potvrzení autenticity.

18
HOFMAN VLASTISLAV (OKRUH)                
(1884 Jičín – 1964 Praha)            
RONDOKUBISTICKÝ PSACÍ STŮL A KŘESLO
Čechy, 20. léta 20. století
75 x 150 x 65 cm
výška židle: 85-95 cm
masivní mahagon

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.

Vysoce architektonická konstrukce na vzácně se vyskytujících kubistických  
principech, vlevo otevřené police a prostory, vpravo dvě uzamykatelné zásuvky.  
Spolu s původním křeslem s modifikovatelnou výškou opěráku a délkou sedáku.
Původní stav, známky stáří a používání. Klíč schází.

Vyvolávací / Prodejní cena: 60.000 Kč
Odhadní cena: 100.000–200.000 Kč

(Starting / Selling price: 2 400 EUR)
(Estimate: 4 000–8 000 EUR)

35
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19
SVÁTEČNÍ PORTRÉT
olej na plátně podložený kartonem
45,5 x 26 cm
signováno vpravo dole: Mucha
vzadu štítek rámařství K. J. Rubeš

Provenience:
– významná pražská prvorepubliková sbírka stavitele Ing. Augustina Klose

Přiloženo potvrzení autenticity ze dne 18. 1. 2022 od držitele autorských 
práv malíře Mucha Foundation Services Limited, zastoupeného panem 
Johnem Muchou a paní Sarah Omond.

Dále přiložena expertiza PhDr. Karla Srpa, který mimo jiné k dílu uvádí:
„Během dvacátých let vytvořil Alfons Mucha poměrně značné množství dív-
čích podobizen. Mají jedno společné: jsou realisticky zachycenými, živými 
portréty uskutečněnými podle modelů, nikoli fotografií, které jsou často 
oblečené do bílých oděvů, souvisejících s autorovým pojetím Slovanů jako 
čistého, bezelstného národa, jenž má na sebe převzít vykupitelské poslání. 
Portrét dívky, kterou se bohužel nepodařilo určit, je výraznou sondou do 
tehdejšího autorova malířského stylu, jenž se vyhýbal typizaci, avšak ne-
vzdával idealizace. Muchovo malířské zaujetí je zřejmé z nepatrného odstí-
nu modré, který prozařuje po stranách pramenů hnědých vlasů, stejně jako 
ze zacházení s bílou, v jejíchž záhybech lze vypozorovat působení dalších 
tónů. Obraz je jemným dílem, navazujícím kompozičně na portréty en face; 
upřímný, bezelstný pohled dívky, dívající se přímo z plátna, navozuje dojem 
důvěrnosti a blízkosti. Mucha se dokázal dostat pod povrch zobrazovaného 
modelu, pojal jej jako neopakovatelnou individualitu.“

Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem.

Raritně se vyskytující doklad Muchovy portrétní tvorby s národ-
nostním cítěním. Tato brilantní malba s autorovým typickým skvěle 
zvládnutým výrazem tváře pochází z druhé poloviny dvacátých 
let 20. století.

HOLIDAY PORTRAIT
oil on canvas laid down on cardboard
45,5 x 26 cm
signed lower right: Mucha
verso a vignette of framer K. J. Rubes

Provenance:
– important private collection of the First Czechoslovak Republic’s 
   builder Augustin Klos, Prague

Authenticity certificate from the Copyright holder of the painter Mucha 
Foundation Services Limited represented by Mr. John Mucha and Sarah Omond 
dated January 18, 2022 enclosed.

Expert’s report written by Dr Karel Srp enclosed. Dr Srp remarked:
,,During the 1920s, Alphonse Mucha created quite a significant number of 
portraits of young women. They all have one in common: they are realistically 
captured, vivid portraits based on live models rather than photographs, with 
figures clothed in white to reflect the author’s notion of Slavs as a pure, inge-
nuous nation that is to take on redemption as its mission. The present portrait 
of a girl, whose identity unfortunately could not be determined, is an expressive 
example of the artist’s oeuvre of this period. Mucha avoided typification but did 
not give up idealization. His passion for painting can be detected in his use of 
a soft shade of blue, which shines through the strands of the young woman’s 
brown hair, as well as the treatment of white intercepted by hints of different 
colors. The gentle painting is a continuation of his en-face portraits, with the 
ingenuous look of a girl, looking directly at the beholder from the canvas, 
giving an impression of intimacy and proximity. Mucha was able to depict more 
than just the looks of his model; he truly captures unique individuality and 
essence.”

Consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, Professor Jaromir 
Zemina, Dr Jiri Machalicky, and Vladimir Lekes.

This work is a rare example of Mucha’s portraiture underpinned by his 
interest in his nation. This brilliant painting showcases Mucha’s talent 
for capturing facial expressions and comes from the second half 
of the 1920s.

Vyvolávací / Prodejní cena: 5.000.000 Kč
Odhadní cena: 7.000.000–10.000.000 Kč

(Starting / Selling price: 200 000 EUR)
(Estimate: 280 000–400 000 EUR)

DETAIL SIGNATURY / DETAIL OF SIGNATURE POTVRZENÍ AUTENTICITY/ CONFIRMATION OF AUTHENTICITY

MUCHA ALFONS                      
(1860 Ivančice / Ivancice – 1939 Praha / Prague)
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20
STUDIE KE SLOVANSKÉ EPOPEJI
STUDY OF THE SLAV EPIC
oboustranná kresba / double-sided drawing
tužka na papíře / pencil on paper
14,5 x 10,5 cm
signováno vpravo dole: Mucha / signed lower right: “Mucha”
vzadu razítko: Z POZŮSTALOSTI ALFONSE MUCHY 73. / 
verso a stamp: “FROM THE ESTATE OF ALPHONSE MUCHA 73.”

Posouzeno a konzultováno Johnem Muchou (vnuk malíře  
a držitel autorských práv malíře), Dr. Irenou Žantovskou 
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou,  
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem. / Consulted 
with the artist‘s grandson and copyright holder Mr. John 
Mucha, Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, Professor 
Jaromir Zemina, Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.
Přiloženo potvrzení autenticty. / Confirmation of the  
authenticity enclosed.

Vyvolávací / Prodejní cena: 35.000 Kč
Odhadní cena: 50.000–70.000 Kč

(Starting / Selling price: 1 400 EUR)
(Estimate: 2 000–2 800 EUR)

MUCHA ALFONS                      
(1860 Ivančice / Ivancice – 1939 Praha / Prague)

21
STUDIE KE SLOVANSKÉ EPOPEJI
STUDY OF THE SLAV EPIC
oboustranná kresba / double-sided drawing
tužka na papíře / pencil on paper
14,5 x 10,5 cm
signováno vpravo dole: Mucha / signed lower right: “Mucha”
vzadu razítko: Z POZŮSTALOSTI ALFONSE MUCHY 75. / 
verso a stamp: “FROM THE ESTATE OF ALPHONSE MUCHA 75.”

Posouzeno a konzultováno Johnem Muchou (vnuk malíře  
a držitel autorských práv malíře), Dr. Irenou Žantovskou 
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou,  
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem. / Consulted 
with the artist‘s grandson and copyright holder Mr. John 
Mucha, Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, Professor 
Jaromir Zemina, Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.
Přiloženo potvrzení autenticty. / Confirmation of the  
authenticity enclosed.

Vyvolávací / Prodejní cena: 35.000 Kč
Odhadní cena: 50.000–70.000 Kč

(Starting / Selling price: 1 400 EUR)
(Estimate: 2 000–2 800 EUR)

22
DENNÍ DOBY – V ZÁŘI DNE a NOČNÍ ODPOČINEK
THE TIMES OF THE DAY: IN THE LIGHT OF DAY and NIGHT REST
1899
dvě barevné litografie / two coloured lithographs
104 x 37,8 cm
signováno a datováno vpravo dole v tisku: Mucha 99
signed and dated lower right in print: “Mucha 99”

Posouzeno a konzultováno Johnem Muchou (vnuk malíře a držitel autorských práv malíře), Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,  
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem. / Consulted with the artist‘s grandson and copyright 
holder Mr. John Mucha, Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, Professor Jaromir Zemina, Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.
Přiloženo potvrzení autenticty. / Confirmation of the authenticity enclosed.

Vyvolávací / Prodejní cena: 260.000 Kč (za obě díla)

Odhadní cena: 300.000–400.000 Kč

(Starting / Selling price: 10 400 EUR) (for both works)
(Estimate: 12 000–16 000 EUR)
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23 KUPKA FRANTIŠEK                    
(1871 Opočno – 1957 Puteaux)  
MÁJKA
1900–1902
kombinovaná technika, akvarel na papíře
výřez pasparty: 48 x 31 cm
signováno autorským razítkem vpravo dole: Kupka

Vyvolávací / Prodejní cena: 240.000 Kč
Odhadní cena: 300.000–350.000 Kč

(Starting / Selling price: 9 600 EUR)
(Estimate: 12 000–14 000 EUR)

Tato atraktivní práce představuje Františka Kupku jako jed-
noho z velmi aktivních kritiků společnosti. V mnoha kresbách, 
hlavně pak z let 1900–1902, začalo být zřetelné jeho anar-
chistické smýšlení, projevující se častou kritikou měšťáctví, 
církve, armády, moci peněz i každodenního života. Vznik tohoto 
díla pravděpodobně souvisí s periodikem L‘Assiette au Beurre. 
Obsahově se jedná o jednu z dobových verzí alegorie marnosti, 
vyjádřenou zápasem o prvenství, kdo z mužů dříve došplhá po 
holém kmeni k májce pro věnec. Celému výjevu přihlížejí dva 
ženské akty, sedící na vnějším, dekorativně prohnutém rámu, 
vycházejícím svou stylizací z Art Nouveau.

24
FILLA EMIL               
(1882 Chropyně – 1953 Praha)          
ZAHNÁNÍ STYMFÁLSKÝCH DRAVÝCH PTÁKŮ
1945 
suchá jehla na papíře
signováno vpravo dole rukou autora: Emil Filla
dále signováno a datováno v tisku: EF45.

Provenience:
– významná pražská sbírka

Reprodukováno:
– Čestmír Berka Emil Filla – Grafické dílo, Odeon 1969, reprodukováno  
   celostránkově na str. 156 

Posouzeno a konzultováno PhDr. Františkem Krejčím (držitelem autorských práv 
a prasynovcem malíře).
Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,  
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 27.000 Kč
Odhadní cena: 40.000–50.000 Kč

(Starting / Selling price: 1 080 EUR)
(Estimate: 1 600–2 000 EUR)

Přiloženo potvrzení autenticity Vladimíra Lekeše, hlavního 
autora oficiálního Soupisu olejomaleb Františka Kupky 
(vydaného ve spolupráci Adolf Loos Apartment and Gallery, 
Národní galerie v Praze, rakouské Národní galerie Belvedere  
a výhradního držitele autorských práv malíře francouzskou 
státní společností Adagp Paříž), zapsaného v Guide 
International des experts et spécialistes, vydávaném ve 
Francii.

Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou  
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou 
a PhDr. Jiřím Machalickým.

41
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Vyvolávací / Prodejní cena: 1.900.000 Kč
Odhadní cena: 4.000.000–6.000.000 Kč

(Starting / Selling price: 76 000 EUR)
(Estimate: 160 000–240 000 EUR)

25
FILLA EMIL               
(1882 Chropyně – 1953 Praha)          
JABLKO, POHÁR A HROZEN VÍNA
1923 
olej na plátně
22 x 29 cm (ovál)
signováno dole uprostřed: Emil Filla
vzadu staré razítko č. 28 a razítko celního úřadu

Provenience:
– sbírka významného sběratele kubismu Milana Heidenreicha
– významná soukromá sbírka

Vystavováno:
– Tschechischer Kubismus: Emil Filla und Zeitgenossen, Museum 
   Moderner Kunst Passau, Salzburger Landessammlungen Rupertinum, 
   Kulturhaus der Stadt Graz, 1991

Publikováno:
– Tschechischer Kubismus: Emil Filla und Zeitgenossen, výstavní katalog, 
   Museum Moderner Kunst Passau, 1991 (reprodukováno barevně 
   celostránkově na str. 43) s datací díla do roku 1923

Přiloženo potvrzení autenticity držitele autorských práv a prasynovce  
Emila Filly PhDr. Františka Krejčí ml.

Přiložena expertiza prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, který mimo jiné k dílu 
uvádí:
„Jeden z nejčastějších námětů Fillových obrazů je zátiší. V katalogu retro-
spektivní výstavy, kterou mu roku 1932 uspořádal k padesátinám spolek  
S.V.U. Mánes, první uvedené zátiší je z roku 1912. Je ojedinělé, většinu 
Fillovy tehdejší tvorby tvořily obrazy figurální, v dalších letech, kdy žil od 
roku 1914 do roku 1919 v Holandsku, byl poměr opačný a početní rozdíl 
značný. Fillův zájem o zátiší v té době posílilo studium holandského malířství 
17. století. Tehdy dospěl k názoru, že v bouřlivém válečném čase se stávají 
oporou a konečnou jistotou člověka věci: „Zbývá nám dnes opět jen holá 
věc… chceme být a zůstati realisty života,“ napsal. Důsledkem toho bylo 
zvěcnění jeho kubismu, zájem o hmotnost a látkové vlastnosti zobrazo-
vaných předmětů, a obohacení malby pastózností a výrazným malířským 
rukopisem, proměňujícím nános barvy v reliéf, kde se střídají plochy hladké 
a různě (např. pomocí hřebíku) rozryté. K tomu však Fillu přivedl také 
kubismus, jehož byl pravověrným stoupencem, ve své syntetické etapě, kdy 
zájem o věcnou stránku malby přivedl Picassa k vlepování papírů do malíř-
ské struktury – k papiers collés. V té době se stal Filla labužníkem malby, 
jenž z barevné obrazové hmoty dělal „hmotu krásnou“, francouzsky belle 
matière. O tom všem přesvědčivě vypovídá Jablko, pohár a hrozen vína, 
ztělesňující pohodu a rozkoš tvorby, při níž vznikají pravé malířské skvosty. 
Lze jej charakterizovat jako hostinu smyslů a ducha. Zvláštní zmínku zde 
zaslouží to, že chybí datování, přestože Filla téměř všude připojoval ke své 
signatuře datum vzniku. Myslím, že to souvisí s intimitou obrazu, jejž Filla 
maloval jen pro své potěšení, kdy ho naprosté tvůrčí soustředění oddělilo od 
kruté současnosti a zamířilo přímočaře nad ni – k nadčasovosti. Pokud jde 
o dobu, kdy obraz vznikl, myslím, že mají pravdu ti, kdo jej kladou do první 
poloviny dvacátých let. Tehdy Filla po návratu do Prahy tvořil ještě v duchu 
amsterdamského období, ale maloval pastózněji než v Holandsku“.

Přiložena restaurátorská zpráva z listopadu 2007.

Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.

OBÁLKA VÝSTAVNÍHO KATALOGU A STRANA S REPRODUKCÍ OBRAZU

ZADNÍ STRANA OBRAZU SE ŠTÍTKEM

OBRAZ V RÁMU
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Vyvolávací / Prodejní cena: 5.000.000 Kč
Odhadní cena: 7.000.000–10.000.000 Kč

(Starting / Selling price: 200 000 EUR)
(Estimate: 280 000–400 000 EUR)

26
FILLA EMIL               
(1882 Chropyně – 1953 Praha)          
BALETKA S KVĚTINAMI
1947–1948 
olej na plátně 
146 x 96,5 cm 
signováno vpravo nahoře: Emil Filla

Provenience:
– soukromá sbírka Emila Filly 
– zkonfiskováno koncem 50. let 20. stoletíí a umístěno do Národní galerie v Praze
– 1992 vráceno potomkům Emila Filly z Národní galerie v Praze na základě 
   mimosoudních restitucí
– dílo do aukce zařadila rodina malíře Emily Filly (obraz visel do nedávna 
   v tzv. dětském pokoji, vedle bývalé Fillovy ložnice a následně malířova 
   obývacího pokoje)   

Vystavováno:
–stálá expozice: Památník Emila Filly, zámek Chropyně (jako dlouhodobá zápůjčka)

Přiloženo potvrzení autenticity PhDr. Františka Krejčí ml., který k obrazu Baletka 
s květinami mimo jiné uvádí:
„Obraz BALETKA S KVĚTINAMI, jistě patří mezi mimořádná Fillova díla. Vzniklo v roce 
1947 nebo 1948. Malba je skvělým kontrapunktem k ostatní Fillově tvorbě (Boje  
a zápasy, Písně slovenského a moravského lidu, případně zátiší ), která těží jednak  
z tradic, jednak z aktivního protinacistického boje v předválečném období. Toto vyso-
ce lyrické dílo, „děkující se baletky” nepostrádá určitou nemalou dávku osobní Fillovy 
zpovědi. Dle rodinných informací šlo o portrét Fillovy přítelkyně – baletky, sólistky 
Národního divadla. A obraz měl být holdem jí, jejímu umění i kráse. Proč však zůstal 
v malířově rodině zůstává záhadou. Květiny, které obdržela zřejmě po konci předsta-
vení dokreslují celkově milostně-lyrické pojetí díla, bez zbytečné popisnosti  
a sebeprezentace. Dílo bylo zabaveno státními orgány v padesátých letech  
a v restituci vráceno rodině. V mezidobí jej předala Národní galerie do Chropyně, 
Fillova rodiště, kde bylo vystaveno v expozici Emila Filly, v místním zámku.“

Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,  
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem. 

Emil Filla byl významný český kubistický malíř, grafik, sochař a také znalec a sběratel 
umění, teoretik, redaktor a diplomat. V letech 1903 až 1906 studoval na Akademii vý-
tvarných umění v Praze, kterou opustil kvůli nevyhovujícím metodám a zastaralé náplni 
výuky. Na ranou tvorbu Emila Filly silně zapůsobila pražská výstava norského malíře 
Edvarda Muncha, která se konala v roce 1905. V letech 1907 až 1908 byl členem 
Skupiny Osma. V této době Filla tvořil svá expresionistická díla, nejznámějším dílem 
z tohoto období je obraz Čtenář Dostojevského z roku 1907. Od roku 1910 obrací 
malíř pozornost od expresionismu směrem ke kubismu. Zprvu se jedná o díla kubo- 
expresionistická, jako je například obraz Salome z roku 1911, postupně však začal 
vytvářet obrazy čistě kubistické. Po 1. světové válce se středem jeho zájmu stala mal-
ba kubistických zátiší. Ve druhé polovině 40. let Filla vedle formátově menších zátiší 
vytvořil několik málo velkých figurálních kompozic, k nimž obraz Baletka s květinami 
bezesporu patří. Ve 30. letech nastává změna a malíř se začíná věnovat tématice žen. 
V druhé polovině 30. let reagoval Filla na vzrůstající nebezpečí nacismu v Německé 
říší cyklem zápasů Heráklových, a především cyklem Boje a zápasy. Během 2. světové 
války byl držen v koncentračním táboře Dachau a v Buchenwaldu, zde nemaloval, 
ale napsal řadu teoretických textů. Po druhé světové válce byl jmenován profesorem 
Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a ve své výtvarné tvorbě navázal na před-
válečné cykly, rovněž se věnoval tématice zátiší. Emil Filla právem patří mezi výrazné 
a výjimečné tuzemské umělce, kteří stáli u zrodu českého avantgardního – moderního 
umění. POHLED DO TZV. „DĚTSKÉHO POKOJE“, DŮM EMILA FILLY 

(ARCHITEKT PAVEL JANÁK 1922–24)

DETAIL SIGNATURY

POPISEK NA BLIND RÁMU
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28
AKT DÍVKY
1982
kombinovaná technika na papíře
výřez pasparty: 42 x 30,5 cm
signováno a datováno vlevo dole: Ota Janeček 1982

Obraz je uveden v Soupisu díla Oty Janečka pod názvem 
Akt dívky, č. 9727.

Posouzeno a konzultováno Ing. Tomášem Janečkem (syn malíře a držitel autorských 
práv), Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.

Vyvolávací / Prodejní cena: 10.000 Kč
Odhadní cena: 20.000–30.000 Kč

(Starting / Selling price: 400 EUR)
(Estimate: 800–1 200 EUR)

29
DÍVKA
pastel na papíře
30,5 x 27 cm
signováno vpravo dole: Ota Janeček

Obraz je uveden v Soupisu díla Oty Janečka pod názvem Dívka, č. 9726.

Posouzeno a konzultováno Ing. Tomášem Janečkem (syn malíře a držitel 
autorských práv), Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem.

Vyvolávací / Prodejní cena: 15.000 Kč
Odhadní cena: 20.000–30.000 Kč

(Starting / Selling price: 600 EUR)
(Estimate:  800–1 200 EUR)

27
SUCHÝ LIST
1977
olej, plátno, lepenka podložené kartonem
výřez pasparty: 30,5 x 27 cm
signováno a datováno vlevo dole: Ota Janeček 1977

Obraz je uveden v Soupisu díla Oty Janečka pod názvem Suchý list, č. 9728.

Posouzeno a konzultováno Ing. Tomášem Janečkem (syn malíře a držitel autorských 
práv), Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.

Vyvolávací / Prodejní cena: 45.000 Kč
Odhadní cena: 60.000–80.000 Kč

(Starting / Selling price: 1 800 EUR)
(Estimate: 2 400–3 200 EUR)

JANEČEK OTA                   
(1919 Pardubice – 1996 Praha) 

30
JANEČEK OTA                   
(1919 Pardubice – 1996 Praha) 
TVAR
1962
olej na plátně
196 x 114 cm
signováno a datováno vlevo dole: Janeček 1962

Vystavováno:
– Galerie C. A. W., Antwerpy 1967
– Ota Janeček, Práce z let 1962–1966, výstavní 
   síň Československý spisovatel, Praha 1967
– retrospektivní výstava ve výstavní síni Mánes, 
   Praha 1995; Prostějov 1995; Šumperk 1995

Obraz je uveden v Soupisu díla Oty Janečka 
pod názvem Tvar, č. 106.

Posouzeno a konzultováno Ing. Tomášem Janečkem 
(syn malíře a držitel autorských práv), 
Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.

Stěžejní, galerijní dílo autora, které se 
na trhu s uměním prakticky nevyskytuje.

Vyvolávací / Prodejní cena: 780.000 Kč
Odhadní cena: 900.000–1.100.000 Kč

(Starting / Selling price: 31 200 EUR)
(Estimate: 36 000–44 000 EUR)

ŠTÍTKY NA ZADNÍ STRANĚ OBRAZU

Kompoziční skladba plátna vystavěného na su-
marizaci základních tvarů a v rovině nefigurativ-
ního obrazového sdělení spadá do cyklu Tvary, 
v němž Janeček studoval tajuplnou proměnlivost 
hmoty pronikající k podstatě našeho bytí a pra-
základní stavební prvky, na kterých je vystavěna. 
Navázal na kubistické tendence, v nichž se utvá-
řela jeho malířská osobnost, avšak zároveň s tím 
pohotově zareagoval na tehdejší nejaktuálnější 
výtvarné proudy. 
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31
TRNKA JIŘÍ                        
(1912 Plzeň – 1969 Praha)     
MEDVĚDICE BARBORA, ILUSTRACE Z KNIHY MÍŠA KULIČKA 
V LOUTKOVÉM DIVADLE 
kvaš, pastel, tužka na papírovém kartonu 
29 x 17,5 cm

Provenience:
– z pozůstalosti Jiřího Trnky 

Publikováno:
– Josef Menzel, Míša Kulička v loutkovém divadle, Artia, Praha, 1956. 

Přiloženo potvrzení autenticity Kláry Trnkové a Jana Trnky (dcera a syn Jiřího Trnky, 
držitelé autorských práv malíře). Dále posouzeno a konzultováno 
Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.

Vyvolávací / Prodejní cena: 90.000 Kč
Odhadní cena: 120.000–160.000 Kč

(Starting / Selling price: 3 600 EUR)
(Estimate: 4 800–6 400 EUR)

Jiří Trnka byl významný český výtvarník, ilustrátor, sochař, scenárista, 
tvůrce loutkových filmů a režisér animovaných filmů. Současně byl jed-
ním se zakladatelů českého animovaného filmu. Díky tomu si vysloužil 
přezdívku český Walt Disney. Od 50. let se stále častěji věnoval ilustrační 
tvorbě. Trnka ilustroval řadu dětských knih, například knihu Míša kulič-
ka či Karafiátovy broučky. Díky své ilustrační tvorbě získal řadu ocenění  
a také úspěch v zahraničí. Jiří Trnka se věnoval i volné umělecké tvorbě, 
zejména grafice a malbě. Díky svému originálnímu výtvarnému projevu 
začala být tvorba Jiřího Trnky velmi populární a vyhledávaná.   

Vyvolávací / Prodejní cena: 60.000 Kč
Odhadní cena: 80.000–120.000 Kč

(Starting / Selling price: 2 400 EUR)
(Estimate: 3 200–4 800 EUR)

Óscar Domínguez byl výrazným představitelem světové surrealistic-
ké malby a je spolu s malíři jako Picasso, Miró a Dalí nejvýznamněj-
ším představitelem španělského moderního umění 20. století. V le-
tech 1946–1949 žil, tvořil a vystavoval v tehdejším Československu. 

Óscar Domínguez was a prominent representative of the world’s 
Surrealist movement and, alongside Picasso, Miró, and Dalí, also the 
most important representative of Spanish Modern art of the 20th cen-
tury. Between 1946 and 1949, he lived, worked, and exhibited in the 
former Czechoslovakia.

32
DOMÍNGUEZ ÓSCAR              
(1906 San Cristóbal de La Laguna – 1957 Paříž / Paris)           
BÝK / BULL
1946 
kombinovaná technika (tuš, tužka, akvarel) na papíře / mixed media on paper
21 x 27 cm
signováno a datováno vpravo dole: Domínguez Praga 6-2-1946 / signed and 
dated lower right: “Domínguez Praga 6-2-1946”
rámováno v původní autorské adjustaci / framed in an original author‘s 
frame

Provenience / Provenance:
– dílo pochází z významné prvorepublikové pražské sbírky / a significant 
   First Republic collection, Prague
 
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem 
Lekešem. / Consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, 
Professor Jaromir Zemina, Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.
Přiloženo potvrzení autenticity. / Authenticity certificate enclosed.

POTVRZENÍ AUTENTICITY
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33
DE VLAMINCK MAURICE                       
(1876 Paříž – 1958 Rueil-la-Gadelière)     
LA MAISON GRISE
1914
olej na plátně
65 x 81 cm
signováno a datováno vlevo dole: Vlaminck 1914
Na rubu staré štítky, evidenční a výstavní razítka Národní galerie v Praze 
a francouzského celního úřadu.
Dále vzadu výstavní štítky: 
– Galerie Simon, 29 Rue d´Astorg, Paříž
– Umělecké besedy 1934  
– Národní galerie v Praze, evidenční číslo O 9259 
– Národní galerie v Praze, výstava Francouzské umění 19 a 20. st. v Bělehradě, 1971 
– Galerie Nationale de Prague, výstava Sofie, r. 1978

Provenience:
– Galerie Simon, 29 Rue d´Astorg, Paris, číslo 7688
– Dr. Václav Nebeský 
– zakoupeno ve 30. letech 20. století advokátem a sběratelem JUDr. Františkem 
   Čeřovským, Královská třída 25, Praha X. za cenu 10.000 Kčs (vzadu stará 
   razítka „Sbírka Dra. Čeřovského Praha“)
– v na přelomu 50. a 60. let 20. století konfiskováno československým státem 
   a zařazeno do sbírek Národní galerie v Praze (evidenční číslo v NG Praha O 9259)
– v roce 1992 vráceno v rámci tzv. mimosoudních rehabilitací oprávněným 
   dědicům JUDr. Františka Čeřovského
– obraz do aukce zařadila přímo rodina JUDr. Františka Čeřovského

Publikováno např.:
– Život 1934 (XII.ročník, strana 53)
– Katalog k Pošově výstavě 1945
– Kulturní politika 31/12/1945
– F. Dvořák Maler Unseres Jahrhunderts – Pariser Schule, vydal Artia 1959, 
   reprodukováno celostránkově pod č. 45

Vystavováno:
– Umělecké beseda, Alšova síň, 16. 12. 1933 – 12. 1. 1934, kat. č. 21
– Pošova galerie Moderní západní umění , č. kat. 39, listopad 1945
– Výstava Francouzské umění 19 a 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, 
   Bělehrad, 1971
– Výstava umění z Národní galerie v Praze, Sofie, 1978

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.

Malíř Maurice de Vlaminck se narodil francouzské matce a vlámské-
mu otci v roce 1876 v Paříži. Od mládí byl okouzlen barvami, a přes-
tože se zapsal do některých kurzů kreslení, byl z velké části samouk  
a systém akademie hrdě odmítal. Jeho umělecká kariéra začala ve 23 
letech po náhodném setkání s malířem André Derainem, který se stal 
jeho celoživotním přítelem. Vlaminck pěstoval fauvistický styl krátkých, 
trhaných tahů štětcem, který zdůrazňoval koloristickou dynamiku a jeho 
zkoumání expresivní povahy barev ho postavilo do souladu s ostatní-
mi fauvisty včetně Deraina, Henriho Matisse a Raoula Dufyho. Nanášení 
barev Vincenta van Gogha, expresivní použití barev a jeho psychologické 
zkoumání mělo na Vlamincka nesmazatelný vliv. Experimentoval s tech-
nikou, nanášel na plátno nemíchanou barvu přímo z tuby a pouštěl se 
mimo konvence realistického zobrazení ve prospěch osvobození barvy, 
což je krok ve vývoji moderního umění směrem k abstrakci. Jak popularita 
fauvismu začala slábnout, Vlaminck se přiklonil ke kubismu.
Vlaminck se věnoval i jiné kariéře, než se stal malířem, aby si udržel 
zdroj příjmů. Když v roce 1906 koupil obchodník s uměním Ambroise 
Vollard skoro všechny Vlaminckovi obrazy, mohl se umělec konečně 
plně věnovat už jen malbě.
Vlaminckova díla jsou dnes součástí sbírek významných muzeí a galerií 
po celém světě včetně: Muzeum moderního umění v New Yorku a Paříži; 
Art Institute Chicago; Ermitáž muzeum, St. Petersburg, Národní galerie 
v Praze atd.. Vlaminckova díla se dnes prodávají i za desítky milionů 
dolarů; například jeho olej Paysage de Banlieu se prodal v New Yorku  
5. 5. 2011 za 22,5 milionu dolarů. 

EVIDENČNÍ KARTA SBÍRKY F. ČEŘOVSKÉHO / 
CARD OF COLLECTION OF F. CEROVSKY

Vyvolávací / Prodejní cena: 4.200.000 Kč
Odhadní cena: 5.000.000–10.000.000 Kč

VĚNOVÁNÍ AUTORA KNIHY F. DVOŘÁKA F. ČEŘOVSKÉMU / 
THE AUTOR´S DEDICATION TO F. CEROVSKY

Obraz La Maison Grise pochází z nejvýznamnější sbírky (spolu se sbírkou Dr. Vincence 
Kramáře) předválečného Československa. V této sbírce byla zastoupena díla například 
Pabla Picassa, Georgese Braque, Raoula Dufy, Toyen a mnoha dalších velikánů světové 
malby.
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DE VLAMINCK MAURICE                       
(1876 Paříž – 1958 Rueil-la-Gadelière)     
LA MAISON GRISE
1914
oil on canvas
65 x 81 cm
signed and dated lower left: “Vlaminck 1914”
Verso old labels, registration and exhibition stamps of the National Gallery in Prague 
and the French customs office. Verso also other old labels:
– Galerie Simon, 29 Rue d´Astorg, Paris
– Umelecka beseda 1934  
– National Gallery in Prague, registration number O 9259 
– National Gallery in Prague, exhibition „French Art of the 19th and 20th Century 
   in Belgrade, 1971 
– Galerie Nationale de Prague, exhibition Sofia, 1978 

Provenance:
– Gallery Simon, 29 Rue d´Astorg, Paris, no. 7688
– Dr. Vaclav Nebesky
– purchased in the 1930s by lawyer and collector JUDr. Frantisek Cerovsky, street
   Kralovska trida 25, Prague X. for the price of 10,000 Czechoslovak crowns 
   (verso old stamps “„Dra. Cerovsky Collection Prague“)
– confiscated by the Czechoslovak state at the turn of the 1950s and 1960s 
   and included in the collections of the National Gallery in Prague (registration 
   number in NG Praha O 9259)
– in 1992 returned to the heirs of JUDr. Frantisek Cerovsky as part of the 
   so-called out-of-court rehabilitation
– the painting was included in the auction directly by the family 
   of JUDr. Frantisek Cerovsky

Publicated:
– Life 1934 (XII. year, page 53)
– Catalogue to the 1945 Pos Exhibition
– Cultural Politics 31/12/1945
– F. Dvorak Maler Unseres Jahrhunderts – Pariser Schule, published by Artia 1959, 
   reproduced full-page under no. 45

Exhibited:
– The Czech artists‘ forum (Alsova sin from 16 December 1933 to 12 January 1934,
   under cat. number 21)
– Pos Gallery Modern Western Art no. cat. 39 (November 1945) 
– Exhibition French Art of the 19th and 20th Century from the Collections 
   of the National Gallery in Prague“, Belgrade (1971)
– Exhibition of Art from the National Gallery in Prague, Sofia (1978)

Consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, Professor Jaromir Zemina, 
Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.

The painting La Maison Grise comes from the most important collec-
tion (together with the collection of Dr Vincenc Kramar) of pre-war 
Czechoslovakia. Works by Pablo Picasso, Georges Braque, Raoul Dufy, 
Toyen and many other greats of world painting were represented in this  
collection.

The painter Maurice de Vlaminck was born to a French mother and 
Flemish father in 1876 in Paris. He was enraptured with color from a 
young age and although he enrolled in some drawing classes, he was 
largely self-taught and proudly rejected the system of the academy. 
His artistic career launched at the age of 23, after a chance encounter 
with the painter André Derain who became his lifelong friend.
Vlaminck cultivated a Fauvist style of short, choppy brushstrokes, 
which emphasized coloristic dynamism and his exploration of the 
expressive nature of color set him in line with other Fauvists including 
Derain, Henri Matisse, and Raoul Dufy. Vincent van Gogh’s application 
of paint, expressive use of color, and his psychological exploration of 
his sitters were indelibly influential to Vlaminck. He experimented with 
technique, applying unmixed paint in daubs directly from the tube 
onto the canvas, and venturing outside of the conventions of realistic 
representation in favor of the liberation of color, a step in modern art 
development toward abstraction.
As the popularity of Fauvism began to wane, Vlaminck leaned towards 
Cubism.
Vlaminck pursued other careers before becoming a painter, largely 
to maintain other sources of income. When the major art dealer of 
the period Ambroise Vollard purchased Vlaminck’s entire stock of 
paintings in 1906, the artist was finally able to devote himself entirely 
to painting. His works are included in the permanent collections of 
major museums and galleries around the world including the Museum 
of Modern Art, New York, and Paris; the Art Institute of Chicago; the 
Hermitage Museum, St. Petersburg etc. As a major modernist master, 
his works sell for tens of millions of dollars; his oil Paysage de Banlieu 
sold for $ 22.5 million at New York on 05. 05. 2011.

ŠTÍTKY NA ZADNÍ STRANĚ OBRAZU / VERSO OLD EXHIBITION LABELS

Starting / Selling price: 168 000 EUR
Estimate: 200 000–400 000 EUR

DETAIL SIGNATURY /DETAIL OF SIGNATURE
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34
BEZ NÁZVU I. 
1976
barevná akvatinta na ručním japonském perleťovém papíře
44 x 33 cm 
signováno vpravo dole tužkou rukou autora: Miró. 
číslováno vlevo dole

Vystavováno:
– Joan Miró. Práce na papíře, Výstavní síň Adolf Loos Apartment and Gallery 
   v Mánesu, Praha, 14. 1. – 6. 2. 2020

Publikováno:
– Rosa Maria Malet, Joan Miró. Au-delà de la peinture, Fondation Maeght, 
   Saint-Paul de Vence, 2019 

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 140.000 Kč
Odhadní cena: 200.000–250.000 Kč

(Starting / Selling price: 5 600 EUR)
(Estimate: 8 000–10 000 EUR)

MIRÓ JOAN                       
(1893 Barcelona – 1983 Palma de Mallorca) 

Katalánský malíř Joan Miró byl předním lídrem evropské 
avantgardy. Se svými abstraktními motivy se stal jedním 
z nejoriginálnějších a nejúspěšnějších umělců 20. století. 
Jeho tvořivost sahala od malířství, přes sochařství, až po 
tvorbu keramiky. Litografie u něho zaujala v 50. letech 20. 
století důležité místo. Tato metoda mu umožňovala po-
nechat své spontánnosti. Jeho malby a grafiky jsou plné 
napětí a fantazie. Umělcovy formy ústí do černé linie na 
pozadí pestrých barev, geometrických tvarů, ve kterých 
shledáváme stylizované ztvárnění zvířat, lidí či nebes-
kých těles. Výsledkem byla kaligrafická čistota, ve své 
skladebné podstatě nacházíme archetypický vztah písma 
a obrazců. Tyto grafiky jsou inspirované hudbou jednoho 
z nejvýraznějších osobností poválečné hudby, francouz-
ského skladatele Pierra Bouleze a jeho skladbou nazvanou 
Kladivo bez pána. 

35
BEZ NÁZVU II. 
1976
barevná akvatinta na ručním japonském perleťovém papíře
44 x 33 cm 
signováno vpravo dole tužkou rukou autora: Miró. 
číslováno vlevo dole

Vystavováno:
– Joan Miró. Práce na papíře, Výstavní síň Adolf Loos Apartment and Gallery 
   v Mánesu, Praha, 14. 1.– 6. 2. 2020

Publikováno:
– Rosa Maria Malet, Joan Miró. Au-delà de la peinture, Fondation Maeght, 
   Saint-Paul de Vence, 2019 

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 140.000 Kč
Odhadní cena: 200.000–250.000 Kč

(Starting / Selling price: 5 600 EUR)
(Estimate: 8 000–10 000 EUR)
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Moore‘s work represents a real revolution in English modern 
sculpture, which until then had been essentially a captive of 
academism. Moore reflected the important wave of neo-primi-
tivism that had risen in the leading Parisian studios as early as 
the first decade of the last century and was the common ground 
for the birth of many modern arts, including Cubism. His themes 
are quite traditional but seen in an unconventional way. Moore‘s 
first sculptures did not exceed fifty centimeters, yet they looked 
monumental.

36
TILSON JOE
(1928 Londýn)     
JAN PALACH: SUICIDE BY FIRE, JANUARY 1969
1970
koláž, sponky, sítotisk na J Green papíře č. 27/70
103 x 70,5 cm
signováno, datováno a číslováno tužkou vlevo nahoře: 27/70 Joe Tilson 1970

Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 90.000 Kč
Odhadní cena: 150.000–200.000 Kč

(Starting / Selling price: 3 600 EUR)
(Estimate: 6 000–8 000 EUR)
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37
MOORE HENRY                      
(1898 Castleford – 1986 Much Hadham)   
STOJÍCÍ MUŽ / STANDING MAN
1981
bronz (č. 3/9) / bronze (no. 3/9)
výška / height: 20,6 cm
signováno, číslováno a oraženo razítkem slévárny dole: Moore, 
3/9, Noack Berlin vytvořeno a odlito v bronzu roku 1981 v edici 9 odlitků 
plus jednoho autorského / signed Moore, numbered 3/9 and stamped with 
the foundry mark Noack Berlin conceived in 1981 and cast in bronze 
a numbered edition of 9 plus 1 artist´s proof

Provenience / Provenance:
– Christies Contemporary Art, Inc., New York,1985
– soukromá sbírka New York (od roku 1985) / private collection New York 
   (since 1985)
– Sotheby´s Impressionist & Modern Art Day Sale, New York  
   (15. 11. 2016, pol. č. 317, prodáno za USD 40 000 plus Import tax 
   a doprava – celkem za 1.240.000 Kč, faktura k dispozici) / Sotheby´s
   Impressionist & Modern Art Day Sale, New York
   (15. 11. 2016, lot. 317, sold for USD 40.000 plus Import 
   tax and shipping). Invoice enclosed.
– soukromá sbírka Praha / private collection, Prague

Literatura:
– Alan Bowness ed., Henry Moore, Complete Sculpture 1980–86, 
   vol. 6, London,1999, no. 844, reprodukováno na str. 48
– John Hedgecoe, Henry Moore, A Monumental Vision, London, 2005, 
   no. 712, reprodukováno na str. 247

Moorova tvorba představuje skutečný převrat v anglickém 
moderním sochařství, jež se do té doby pohybovalo v podstatě 
spíše v zajetí akademismu. Moore reflektoval důležitou vlnu no-
voprimitivismu, která se zvedla ve vůdčích pařížských ateliérech 
už v prvním desetiletí minulého století a byla společným zákla-
dem zrodu řady moderních uměleckých směrů včetně kubismu. 
Jeho témata jsou vlastně zcela tradiční, ale viděna nekonvenč-
ním způsobem. Moorovy první plastiky nepřesahovaly padesát 
centimetrů, přesto působily monumentálně.

Vyvolávací / Prodejní cena: 900.000 Kč
Odhadní cena: 1.000.000–1.200.000 Kč

(Starting / Selling price: 36 000 EUR)
(Estimate: 40 000–48 000 EUR)

Britský umělec Joe Tilson vytvořil tuto slavnou koláž  
v r. 1969–70 a věnoval ji právě Palachovu činu. Dle něj je 
nutné si připomínat Palachovu oběť nejen kvůli českoslo-
venské historii, ale také jako upomínku toho, že v mno-
ha zemích lidé stále musí bojovat o svobodu. Dílo vzniklo 
v nákladu jen sedmdesáti kusů a většina je ve sbírkách 
předních světových institucí. Jeden z nich vlastní například 
prestižní britská galerie Tate. V Česku ani na Slovensku do-
sud toto dílo nebylo veřejně vystavováno. 
Obrazy použité na pozadí koláže nepocházejí pouze z ob-
dobí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa  
v roce 1968, ale objevuje se na nich také motiv amerických 
pouličních protestů proti válce ve Vietnamu, jimiž se Tilson 
věnoval například ve své další koláži s názvem Vietnam 
Courier.
Jednu z číslovaných koláží obrazu Jan Palach – Suicide 
by Fire, January 1969 si nedávno vyvěsil ve své pražské 
rezidenci i britský velvyslanec Nick Archer. Obraz si nechal 
přivézt z Velké Británie, právě v období připomínkových akcí 
k 50. výročí sebeupálení Jana Palacha: “Objevil jsem ho  
v uměleckých sbírkách britské vlády více než před rokem. 
Ale trápilo se v úřadu ministerstva dopravy ve městě Derby. 
Měl jsem pocit, že má patřit sem, a po několika měsících 
vyjednávání  jsem ho dostal do Prahy právě včas k (Pala-
chovu) výročí. Vyvěsil jsem ho ve své rezidenci těsně před 
Vánoci,  Tilson se nezasazoval pouze o svobodu v této zemi, 
ale ukazoval solidaritu s lidmi z celého světa, kteří ve stej-
nou dobu jako Jan Palach bojovali za svobodu. A vytvořil 
tak pojítko mezi lokální snahou o prosazení univerzálních 
práv,“ popisuje velvyslanec Nick Archer.

V 60. letech minulého století patřil Joe Tilson mezi přední 
autory britského pop artu. Jeho první samostatná výsta-
va se uskutečnila v londýnské Marlborough Gallery v roce 
1962, již o dva roky později byla jeho díla vystavena na 
Benátském bienále. V dnešní době autor žije a pracuje  
v Londýně i Itálii. Od 90. let 20. století je členem britské 
Královské akademie. V roce 2002 mu Královská akademie 
umění v Londýně připravila velkou retrospektivní výstavu 
nazvanou Pop to Present (Od popu k současnosti).



AUKČNÍ KATALOG | AUCTION CATALOGUE58 59

Vyvolávací / Prodejní cena: 650.000 Kč
Odhadní cena: 700.000–1.000.000 Kč

(Starting / Selling price: 26 000 EUR)
(Estimate: 28 000–40 000 EUR)

André-Aimé-René Masson was a prominent French painter, graphic artist 
and sculptor. He studied with Constant Montaldo at the Académie Royale des 
Beaux-Arts in Brussels and with Paul Baudoüin at the École nationale supé-
rieure des beaux-arts in Paris. In World War I., he suffered severe injuries that 
affected the anti-war tuning of his work.
Based on cubism and surrealism, he used the technique of automatic dra-
wing, including sand figures. He was influenced by the books of the Marquis 
de Sade, who dealt with erotic themes and experimented with states of 
altered consciousness. His friends included Joan Miró, Juan Gris, Antonin 
Artaud, Georges Limbour, Louis Aragon, and Georges Bataille, whose books 
he illustrated. During the Spanish Civil War, he lived in Tossa de Mar and 
supported the Confederación Nacional del Trabajo.
The Nazis classified his work as „Entartete Kunst “. He was one of the oppo-
nents of the regime that Varian Fry helped emigrate to. During World War II, 
he lived in Martinique and the United States, where he became acquainted 
with the art of the natural peoples and stood at the birth of American abstract 
expressionism. He returned to France in 1945 and settled in Le Tholonet, a 
period of his work inspired by the Provencal landscape. In 1965, he painted 
the ceiling of the Théâtre de l‘Odéon in Paris. He created scenographies for 
the Théâtre Antoine and the Théâtre de l‘Atelier. In 1974, he published a book 
of recollections in the form of interviews with Gaëtan Picon. In collection of 
The Center Georges Pompidou is 94 of Masson‘s works.

38
MASSON ANDRÉ                      
(1886 Balagny sur Thérain,Oise – 1987 Paříž / Paris)   
FRÉRE ET SOEUR (DEUXIÉME TIRAGE)
BRATR A SESTRA
1942
patinovaný bronz (č. 1/3) / bronze with dark brown patina 
výška / height: 60 cm signováno iniciály, číslováno a popsáno/ signed 
by initials, numbered and inscribed: 1/3 AM DUECI F.BRUSTOLIN 
VERONA vytvořeno v roce 1942, odlito v počtu tří kusů v roce 1986 
pro Galleria Due Ci, Rome / conceived in 1942 and cast by Brustolin 
and executed in a edition of 3 for Galerie Due Ci, Rome, in 1986   

Provenience / Provenance:
– Galleria Due Ci, Rome,1986
– soukromá sbírka Itálie / private collection Italy
– Christies London, aukce: Impressionist and Modern Sale, 
   03. 03. 2017, pol. č. 50, prodáno za GBP 29.480 (plus doprava, 
   faktura přiložena) / Christies London, Impressionist and Modern 
   Art Evening Sale, March 3, 2017, lot 50, sold for GBP 29.480 
   (plus shipping, an invoice enclosed)
– soukromá sbírka Praha / private collection Prague

Literatura / Literature:
– R. Passeron, Andre Masson, Catalogue général des sculptures, 
   Turin, 1987, č. 13, strana 109-110, reprodukováno pod č. 54 / 
   no. 13, pp. 109-110, illustrated fig. 54

The Comité Masson potvrdil autenticitu tohoto díla. / The Comité 
Masson has confirmed the authenticity of this work.

André-Aimé-René Masson byl významný francouzský malíř, grafik a sochař.
Studoval u Constanta Montalda na Académie Royale des Beaux-Arts v Bru-
selu a u Paula Baudoüina na École nationale supérieure des beaux-arts  
v Paříži. V první světové válce utrpěl těžké zranění, které ovlivnilo protiválečné 
ladění jeho tvorby.
Vycházel z kubismu a surrealismu, využíval techniku automatické kres-
by včetně obrazců z písku. Ovlivnily ho knihy markýze de Sade, věnoval se 
erotickým tématům a experimentoval se stavy změněného vědomí. K jeho 
přátelům patřili Joan Miró, Juan Gris, Antonin Artaud, Georges Limbour, Louis 
Aragon a Georges Bataille, jehož knihy ilustroval. Přispíval do časopisů Mi-
notaure a Acéphale, počátkem třicátých let se však se surrealisty rozešel.  
V době španělské občanské války žil v Tossa de Mar a podporoval Confede-
ración Nacional del Trabajo.
Nacisté jeho tvorbu zařadili mezi tzv. „zvrhlé umění“. Patřil k odpůrcům 
režimu, kterým Varian Fry pomohl do emigrace. Za druhé světové války žil 
na Martiniku a ve Spojených státech, kde se seznámil s lokálním uměním pří-
rodních národů a stál u zrodu amerického abstraktního expresionismu. V roce 
1945 se vrátil do Francie a usadil se v Le Tholonetu, toto období jeho tvorby 
je inspirováno provensálskou krajinou. V roce 1965 vymaloval strop pařížské-
ho Théâtre de l‘Odéon. Vytvářel scénografie pro Théâtre Antoine a Théâtre  
de l‘Atelier. V roce 1974 vydal knihu vzpomínek ve formě rozhovorů s Gaëta-
nem Piconem. V Centre Georges Pompidou je uloženo 94 Massonových děl.
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39
KOPF MAX (MAXIM)                    
(1892 Vídeň – 1957 Vermont)  
TAHIŤANKY
olej na plátně 
51,5 x 41 cm 
signováno vpravo dole: Maxim Kopf

Provenience:
– významná zahraniční sbírka

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou  
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou,  
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem  
(spoluautorem publikace věnované také Maximu Kopfovi 
Mezi dvěma světy, vydal Adolf Loos Apartment  
and Gallery, 2021).
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 1.900.000 Kč
Odhadní cena: 2.500.000–3.000.000 Kč

(Starting / Selling price: 76 000 EUR)
(Estimate: 100 000–120 000 EUR)

V roce 1923 odjel Max Kopf poprvé mimo Evropu a vy-
dal se společně se svoji budoucí manželkou Mary Duras  
a drážďanskými přáteli, malíři Friedrichem Karlem Got-
schem, Fritzem Wilklerem a malířkou Hilde Goldschmidt 
nejprve do Spojených států amerických. Touha po objevo-
vání nových míst ho přivedla do pulzujícího velkoměsta New 
Yorku. Z New Yorku odcestoval na ostrovy Jižního Pacifiku. 
Kopfovy opakované pobyty na Tahity, Markézách, Hiva-Oa 
a Martiniku mají v jeho tvorbě přirozenou exotickou atmo-
sféru. Oceánské klima působilo jako harmonická a okouz-
lující oáza oproti rušnému světu velkoměst. Ve stínu Paula 
Gauguina si uchoval svoji kreslířskou jedinečnost a rukopis. 
Na svých akvarelech a malbách přiblížil evropskému publiku 
každodenní rutinu domorodých obyvatel a jejich příběhy lás-
ky. S místní komunitou si vytvořil vřelý až intimní vztah, kdy 
se skupina malíři otevřela a chovala se zcela přirozeně. Kopf 
v kmeni převzal roli pozorovatele a zapisovatele. Spontánně 
skicoval vše, co ho zaujalo, portrétoval místní ženy, jejich 
děti, kreslil akty a krajinu prozářenou sluncem. Výraznou 
barevností zobrazil bujnou vegetaci pralesů, jednotlivých 
palem a květin. Nového motivu se uchopil s velkým entusi-
asmem, bezstarostnou hravostí a skrze plátna se odráželo 
jeho vnitřní naplnění a uspokojení, kterého na výpravách 
docílil. V polovině dvacátých let, ve srovnání s dynamicky 
rozvinutou Evropou a Amerikou, působily ostrovy skutečně 
jako idylický ráj na zemi.
Kopf s velkou oblibou zobrazoval místní ženy, maloval akty 
plnoštíhlých postav a detailní portréty s lehkým erotickým 
nábojem. Tato vzácná plátna dosahují oslnivých kvalit. 
Jeho díla jsou zastoupená v mnoha významných galeriích 
a soukromých sbírkách v Praze, Paříží, Vídni, Drážďanech, 
ale i v New Yorku. 

40
PIESEN ROBERT                      
(1921 Jindřichův Hradec – 1977 Haifa)    
BIBLICKÝ HÁJ
akvarel na papíře
33 x 45 cm
signováno vpravo dole PIESEN

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,  
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 38.000 Kč
Odhadní cena: 50.000–60.000 Kč

(Starting / Selling price: 1 520 EUR)
(Estimate: 2 000–2 400 EUR)

61
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Vyvolávací / Prodejní cena: 50.000 Kč
Odhadní cena: 70.000–100.000 Kč

(Starting / Selling price: 2 000 EUR)
(Estimate: 2 800–4 000 EUR)

41
ČAPEK JOSEF              
(1887 Hronov – 1945 Bergen-Belsen)         
PEDROLINO 
1921
akvarel, běloba, tužka na papíře
27 x 19 cm 
značeno tužkou Čapkovou rukou: Pan Veverka Pedrolino. Zeyer: 
Stará historie 

Přiložen znalecký posudek uznávané expertky PhDr. Pavly 
Pečinkové, která mimo jiné k dílu uvádí:
„Ve dvacátých letech se Čapek uplatňoval také jako jevištní 
výtvarník a je uznáván jako představitel expresionistické scénogra-
fie. Vytvořil výpravy k několika desítkám divadelních her, především 
pro Národní divadlo a Divadlo na Královských Vinohradech v Praze. 
Jeho kostýmní návrhy mají osobitý výtvarných charakter. Předlože-
ná práce představuje kostýmní návrh k Zeyerově hře Stará historie, 
uvedené ve vinohradském divadle roku 1921.“

„Předložená práce patří do souboru Čapkových jevištních návrhů, 
který vytvořil ve dvacátých letech.“

Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou 
Murray HonFRIBA, Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.

Vyvolávací / Prodejní cena: 80.000 Kč
Odhadní cena: 100.000–150.000 Kč

(Starting / Selling price: 3 200 EUR)
(Estimate: 4 000–6 000 EUR)

42
FEIGL (FRIEDRICH) BEDŘICH              
(1884 Praha – 1965 Londýn)          
ČTYŘI AKTY 
olej na plátně
61,5 x 88 cm
signováno vlevo dole: Feigl
na blindrámu starý štítek: Friedrich Feigl, Four Nudes, oil on canvas

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem (spoluautorem publikace věnované také Bedřichu 
Feiglovi Mezi dvěma světy, vydal Adolf Loos Apartment and Gallery, 2021).
Přiloženo potvrzení autenticity.

Bedřich Feigl je znám především jako jeden z členů a zakladatelů 
avantgardní skupiny Osma, v níž působili mladí umělci českého, 
německého a židovského původu. Jeho dílo má mezinárodní pře-
sah, a přesto je umělcova osobnost veřejnosti málo známa. Spo-
lečně se svým bratrem, uznávaným galeristou Hugo Feiglem, se 
aktivně podílel na zviditelnění domácí kulturní a výtvarné scény, 
kterou pozvedl na evropskou úroveň. Jeho osobitá tvorba a čin-
nost zásadně přispěly k porozumění mezi národy žijícími v Pra-
ze, především pak k pochopení židovské kultury. Navazoval na 
židovské kořeny, opíral se o minulé a současné životy, znamenitě 
dokázal vylíčit dramatické napětí a mystickou atmosféru daných 
míst. Rozmanitá síť společenských a profesních vztahů mu zásad-
ně upevnila jeho dominantní postavení, dostal se k nejvlivnějším 
společenským kruhům a stal se tak oblíbeným a vyhledávaným 
umělcem. Jeho díla jsou součástí významných soukromých a ve-
řejných sbírek po celém světě.

ŠTÍTEK NA ZADNÍ STRANĚ OBRAZU
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43
KREMLIČKA RUDOLF                    
(1886 Kolín – 1932 Praha-Podolí)  
GENTLEMAN
kombinovaná technika na papíře
výřez pasparty: 18 x 16,5 cm
signováno vpravo dole: R. Kremlička

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray 
HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 35.000 Kč
Odhadní cena: 40.000–60.000 Kč

(Starting / Selling price: 1 400 EUR)
(Estimate: 1 600–2 400 EUR)

44
TICHÝ FRANTIŠEK                       
(1896 Praha – 1961 Praha)     
PAGANINI
1945
suchá jehla na papíře
50 x 33 cm
signováno a datováno vlevo dole: Tichý 45
vpravo dole: O. V. (osobní věnování)

Provenience:
– z pozůstalosti fotografa a výtvarného umělce Pavla Jasanského

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 20.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–40.000 Kč

(Starting / Selling price: 800 EUR)
(Estimate: 1 200–1 600 EUR)

45
TICHÝ FRANTIŠEK                       
(1896 Praha – 1961 Praha)     
CIRKUSOVÉ PŘEDSTAVENÍ
tuš, pero a akvarel na papíře
výřez pasparty: 36 x 26 cm
signováno a datováno vpravo dole: Tichý 38

Přiložena expertiza prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, který mimo jiné  
k dílu uvádí:
,,Rozhodujícím obdobím jeho tvůrčího vývoje byla léta 1931–1935, kdy 
žil ve Francii, převážně v Paříži. Tehdy se začal plně věnovat volné tvorbě, 
hlavně malbě, osobnostně vyzrál a vytvořil obrazy, které náleží k jeho 
dílům nejlepším. Náleží mezi ně výjevy ze světa artistů, s nimiž ho sblížil 
počáteční pobyt v Marseilli a tamní práce pro cirkus Pinder. V roce 1938 
Tichý se svou rodinou odjel z Paříže natrvalo do Prahy, ale k cirkuso-
vým námětům se nepřestal vracet, vždyť artisty pokládal za spřízněnce 
umělců, k jejichž vrcholným výkonům rovněž vede kromě talentu spousta 
námahy, trpělivosti a odříkání a k nimž patří i riziko nezdaru. O spojení 
Tichého tehdejší tvorby s pařížským údobím svědčí i tato krásná kresba, 
velmi jemná, jakoby chvějivá a světelná, kde obrysy tvarů nejsou souvislé, 
ale volně složené z drobných čárek, jež jako by se v prostoru vznášely.‘‘

Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 49.000 Kč
Odhadní cena: 60.000–80.000 Kč

(Starting / Selling price: 1 960 EUR)
(Estimate: 2 400–3 200 EUR)

46
TICHÝ FRANTIŠEK                       
(1896 Praha – 1961 Praha)     
V MANÉŽI
1946
suchá jehla na papíře
51 x 39,5 cm
signováno a datováno vlevo dole: Tichý 46.
vpravo dole věnování a přípis A. V. (autorský výtisk)

Provenience:
– z pozůstalosti fotografa a výtvarného umělce Pavla Jasanského

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 20.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–40.000 Kč

(Starting / Selling price: 800 EUR)
(Estimate: 1 200–1 600 EUR)
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47
ŠPÁLA VÁCLAV                      
(1885 Žlunice – 1946 Praha)    
ZELENÁ HRUŠKA A JABLKO NA KARPOVÉ DECE (ZÁTIŠÍ) 
1936
olej na lepence
16 x 20 cm 
signováno a datováno vlevo nahoře: VŠ / 36
vzadu tužkou: 973 16-20
uvedeno v soupisu díla Václava Špály na str. 92 pod číslem 973 

Provenience:
– první majitel obrazu, paní Klára Stará

Přiložen posudek prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, který mimo jiné k dílu uvádí: 
„V seznamu svých maleb, který si Špála velmi pečlivě psal po dvacet let, zazna-
menal si roku 1936 třicet zátiší s ovocem, z toho čtrnáct s různým množstvím 
zelených hrušek a různobarevných jablek. U pořadového čísla 973 jsem našel 
tyto údaje: 8. 12. 1936 / olej / Zelená hruška a jablko, na karp. dece, vzadu 
mraky/ 16x20/ pí Stará, Báň. H. Obraz představuje tu fázi kubismu, kdy celistvost 
přírodních útvarů narušoval jen málo, ale už je kubizoval, to znamená zjednodu-
šoval a geometrizoval. Kolorit zde omezil na dvě barvy, hněď a modř, a tím dosáhl 
podivuhodné velkoleposti“. 

Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.

Vyvolávací / Prodejní cena: 120.000 Kč
Odhadní cena: 200.000–300.000 Kč

(Starting / Selling price: 4 800 EUR)
(Estimate: 8 000–12 000 EUR)

Václav Špála, český malíř, který stál u zrodu tuzemského 
moderního umění. Pro svou ranou tvorbu hledal inspiraci 
u zahraničních umělců, velmi blízký mu byl francouzský 
malíř Paul Cézanne. Postupně se Špála dopracoval ke 
svému osobitému stylu malby, ve které pracoval s prv-
ky fauvismu a kubismu. Rovněž si pro své dílo vytvořil 
charakteristický kolorit. Špála nejčastěji používal různé 
odstíny modré, červené a zelené barvy. Zprvu se ma-
líř věnoval zejména figurální tématice, posléze věnoval 
pozornost krajinomalbě a po roce 1930 začal vytvářet 
obrazy, na kterých se objevují kytice a zátiší.  

ZADNÍ STRANA OBRAZU

48
ŠTORCH-MARIEN OTAKAR A ŠÍMA JOSEF                      
(1897 Vodňany – 1974 Praha) a (1891 Jaroměř – 1971 Paříž)    
VENUŠE S ČERVENOU PARUKOU
KNIHA SE ČTRNÁCTI KRESBAMI JOSEFA ŠÍMY
1925
Tento výtisk má číslo 421
vzadu knihy uvedeno: Mysterium / Revue o čtrnácti zastaveních, vydal k Vánocům roku 
1925 autor v úpravě V. H. Brunnera na papíře Ullersdorf v 600 číslovaných výtiscích,
z nichž prvních třicet je ručně kolorováno Josefem Šímou a podepsáno autorem. Typem 
Walbaum, vytiskl mistr tiskař František Obzina ve Vyškově na Moravě.

Vyvolávací / Prodejní cena: 20.000 Kč
Odhadní cena: 40.000–60.000 Kč

(Starting / Selling price: 800 EUR)
(Estimate: 1 600–2 400 EUR)



AUKČNÍ KATALOG | AUCTION CATALOGUE68

49
ZRZAVÝ JAN                       
(1890 Okrouhlice – 1977 Praha)     
HLAVA S MODROU ROUŠKOU
voskové křídy, pastely, papír
výřez pasparty: 23,5 x 17 cm
signováno vpravo dole: Jan Zrzavý
popsáno vlevo dole: Hlava s modrou rouškou

Přiložena expertiza prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, který mimo jiné k dílu uvádí:
„Tato barevná kresba patří k těm, jež vznikly v šedesátých a sedmdesátých 
letech, kdy po roce 1963 Zrzavý už nepoužíval olejových a temperových barev 
a kreslil-maloval křídami a pastely. Hlava s modrou rouškou po mém soudu 
vznikla v první polovině sedmdesátých let a může být pokládána za hlavu 
některé ženské postavy biblické.“
Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 95.000 Kč
Odhadní cena: 120.000–150.000 Kč

(Starting / Selling price: 3 800 EUR)
(Estimate: 4 800–6 000 EUR)

Přiložena expertiza prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, který mimo 
jiné k dílu uvádí:
„Jeden z námětů, k nimž Zrzavého inspirovaly jeho pobyty 
v Itálii, byla proslulá Via Appia nedaleko Říma, cesta lemovaná 
zbytky starověkých staveb, cypřiši a piniemi. První takový  
obraz vznikl roku 1934 – Zrzavý si na něj zapsal i den 
27. 6. – a do roku 1936 přibývaly další: v soupise umělcovy 
tvorby, který je součástí velké monografie Dílo Jana Zrzavého 
1906–1940, vydané roku 1941, se jmenovitě uvádí Via Appia, 
Via Appia II, Via Appia VI (Hroby na Via Appia), Večer na Via 
Appia a Via Appia za jitra, a je tam zmínka o dalších sedmi 
obrazech, které nejsou jmenovány. O Zrzavého zaujetí tímto 
námětem svědčí to, že se k němu vracel i po 2. světové válce. 
Posuzovaný obraz náleží k modifikacím tohoto námětu, které 
namaloval způsobem, jejž začal používat v Bretani v letech 
1934–1935, kdy vznikly např. obrazy Pole na Ile de Sein  
a Ulička v Locronanu I. Tehdy zdůrazňoval hmotnost zobraze-
ných věcí víc než předtím, maloval méně jemně, hutněji,  
a malbu doplňoval rytím do barevné pasty. Tak je to i v posu-
zovaném obraze. Pokud jde o jeho kolorit, významně se v něm 
uplatňuje neobvykle intenzivní zeleň.“

Přiložena restaurátorská zpráva ze dne 20. 10. 2005.

Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou  
Murray HonFRIBA, PhDr. Karlem Srpem,  
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.

ZADNÍ STRANA OBRAZU

DETAIL SIGNATURY

50
ZRZAVÝ JAN                       
(1890 Okrouhlice – 1977 Praha)     
VIA APPIA
1936
olejová tempera na dřevěném panelu
27 x 35 cm
signováno a datováno vpravo dole: Zrzavý 36
vzadu autorovou rukou perem: Jan Zrzavý, Via Appia 36, cena 3.000 Kč
štítek z výstavy umělecké besedy, Obecní dům, Praha 1938
dále razítko: „vystaveno v Galerii Dra Feigla, v r. 1936“

Provenience:
– významná soukromá sbírka

Vystavováno:
– Galerie Dra. Feigla, Praha 1936
– Umělecká beseda, Obecní dům hl. m. Prahy (4. 4. – 3. 5. 1999, č. kat. 14)

Vyvolávací / Prodejní cena: 1.900.000 Kč
Odhadní cena: 3.000.000–5.000.000 Kč

(Starting / Selling price: 76 000 EUR)
(Estimate: 120 000–200 000 EUR)

69
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51
DCERA VELKOMĚSTA NA PLOCHÉ DRÁZE
1950
tuš na papíře
22 x 15,2 cm
signováno a datováno vpravo dole: Kamil Lhoták 50

Provenience:
– významná pražská sbírka

Přiloženo potvrzení autenticity Kamila Lhotáka ml., 
držitele autorských práv a syna autora.
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem.

Vyvolávací / Prodejní cena: 18.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–40.000 Kč

(Starting / Selling price: 720 EUR)
(Estimate: 1 200–1 600 EUR)

52
KRAJINA S MOTOCYKLEM
1942
tužka na papíře
15 x 20,2 cm
signováno a datováno vlevo dole: Kamil Lhoták 42

Provenience:
– významná pražská sbírka

Přiloženo potvrzení autenticity Kamila Lhotáka ml., 
držitele autorských práv a syna autora.
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem.

Vyvolávací / Prodejní cena: 18.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–40.000 Kč

(Starting / Selling price: 720 EUR)
(Estimate: 1 200–1 600 EUR)

LHOTÁK KAMIL                     
(1912 Praha – 1990 Praha) 

53
VIDĚNÍ PĚT NEDĚL V BALONĚ
1942
tužka na papíře
15 x 21 cm
signováno a datováno vlevo dole: Kamil Lhoták 42

Provenience:
– významná pražská sbírka

Přiloženo potvrzení autenticity Kamila Lhotáka ml., 
držitele autorských práv a syna autora.
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem.

Vyvolávací / Prodejní cena: 15.000 Kč
Odhadní cena: 20.000–30.000 Kč

(Starting / Selling price: 600 EUR)
(Estimate: 800–1 200 EUR)

54
ZAHRADA STROJ
1945
tuš na papíře
15 x 19,3 cm
signováno a datováno vpravo dole: Kamil Lhoták 45

Provenience:
– významná pražská sbírka

Přiloženo potvrzení autenticity Kamila Lhotáka ml., 
držitele autorských práv a syna autora.
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem.

Vyvolávací / Prodejní cena: 15.000 Kč
Odhadní cena: 20.000–30.000 Kč

(Starting / Selling price: 600 EUR)
(Estimate: 800–1 200 EUR)
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55
JAN PALACH
1979 
olej na sololitu
35 x 22 cm
signováno a datováno vpravo nahoře: F. Gross 79

Provenience:
– z pozůstalosti fotografa a výtvarného umělce Pavla Jasanského

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 40.000 Kč
Odhadní cena: 50.000–70.000 Kč

(Starting / Selling price: 1 600 EUR)
(Estimate: 2 000–2 800 EUR)

56
PERIFERIE – PLYNOJEM
1943 
kombinovaná technika na papíře
výřez pasparty: 26 x 35 cm
signováno a datováno vpravo dole: F. Gross 43

Provenience:
– významná pražská sbírka

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou 
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 25.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–40.000 Kč

(Starting / Selling price: 1 000 EUR)
(Estimate: 1 200–1 600 EUR)

GROSS FRANTIŠEK                
(1909 Nová Paka – 1985 Praha) 

Dílo pochází z nejvýznamnějšího období malíře; aktivní činnosti Skupiny 42.

57
INDUSTRIÁLNÍ KRAJINA 
1965 
olej na sololitu 
70 x 100 cm 
signováno a datováno vpravo dole: F. Gross 65

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 90.000 Kč
Odhadní cena: 120.000–180.000 Kč

(Starting / Selling price: 3 600 EUR)
(Estimate: 4 800–7 200 EUR)

František Gross , český malíř a grafik, byl v letech 1942 až 1948 členem významné umělecké Skupiny 42. 
Ve 40. letech začal vytvářet obrazy groteskně fantaskních postav – strojů, tyto náměty postupně neustále 
rozvíjel. Celá výtvarná tvorba Františka Grosse je plná námětů různorodých absurdních mechanismů, ve 
kterých přetvářel své dojmy z moderní městské civilizace. 
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58
MATAL BOHUMÍR                       
(1922 Brno – 1988 Doubravník)   
POSTAVA
1950
olej na plátně, podloženo kartonem
30 x 20,5 cm
signováno vlevo dole: MATAL
signováno, datováno a popsáno vzadu: 
MATAL 1950 POSTAVA.

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou 
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 75.000 Kč
Odhadní cena: 100.000–150.000 Kč

(Starting / Selling price: 3 000 EUR)
(Estimate: 4 000–6 000 EUR)

Vzácně se vyskytující malba z roku 1950 výrazné postavy Skupiny 42 a skupiny Brno 57.

ZADNÍ STRANA OBRAZU

59
SMETANA JAN                      
(1918 Smíchov – 1998 Praha)    
MĚSTSKÁ PERIFERIE
1945
kombinovaná technika na papíře
výřez pasparty: 27,5 x 44 cm
signováno a datováno vpravo dole: Smetana 45

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou 
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 35.000 Kč
Odhadní cena: 40.000–50.000 Kč

(Starting / Selling price: 1 400 EUR)
(Estimate: 1 600–2 000 EUR)

60
HUDEČEK FRANTIŠEK                  
(1909 Němčice – 1990 Praha)
NOČNÍ CHODEC 
40. léta 20. století 
tuš na papíře
výřez pasparty: 24,5 x 19 cm
signováno vpravo dole: Fr Hudeček

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou 
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 10.000 Kč
Odhadní cena: 15.000–25.000 Kč

(Starting / Selling price: 400 EUR)
(Estimate: 600–1 000 EUR)

Dílo pochází z nejvýznamnějšího období malíře; aktivní činnosti proslulé Skupiny 42.
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61
ŠTYRSKÝ JINDŘICH                       
(1899 Dolní Čermná – 1942 Praha)     
NEDĚLE NA PŘEDMĚSTÍ / SUNDAY IN THE SUBURBS 
1932
koláž na papíře / collage on paper
24 x 17,8 cm 
vzadu štítky z výstav / verso exhibiton label
signováno a datováno vpravo dole / signed and dated lower right
Štyrský 1932

Provenience / Provenance: 
– ze sbírky jednoho z nejvýznamnějších pařížských sběratelů surrealismu 
   Jean Paul Kahna a jeho ženy Genevieve / from the collection of Jean Paul
   Kahn, one of the most important collectors of surrealism in Paris

Vystavováno / Exhibited:
– Erotisme et surréalisme en Tchécoslovaque, Galerie 1900–2000,  
   Paříž, 1993 
– El Jardin d`Eros, Centro cultural Tecla Sala, Barcelona, 1999

Publikováno/ Publicated:
– Erotisme et surréalisme en Tchécoslovaque, Galerie 1900–2000, Paříž,
   1993, reprodukováno v katalogu obr. 19
– El Jardin d`Eros, Barcelóna, Centro cultural Tecla Sala, Barcelona, 1999, 
   reprodukováno v katalogu na str. 95

Vyvolávací / Prodejní cena: 1.000.000 Kč
Odhadní cena: 1.500.000–2.000.000 Kč

(Starting / Selling price: 40 000 EUR)
(Estimate: 60 000–80 000 EUR)

ŠTÍTKY NA ZADNÍ STRANĚ OBRAZU
VERSO EXHIBITION LABELS

Expertise by Dr Karel Srp enclosed:
„The collage belongs to a set of unique erotic collages that Styrsky dealt 
with in 1932-1933 in connection with the two editions he managed: the 
Erotic Review and Edition 69. In both cases, these are unique publishing 
ventures, the original editions of which are very difficult to find and are 
now distributed mainly in reprints. It has long been unknown, however, 
where the original proofs are, which did not end up in Toyen's possession, 
but apparently remained with one of the printers who emigrated abroad 
with them. Most of them were brought by their owner to the Marcel Fleiss 
Gallery in 1993, which held its first solo exhibition of them in November 
of that year. The exhibition included this collage by Jindrich Styrsky, which 
was also printed for the first time in its catalogue (Erotisme et surréalisme 
en Tchécoslovaque. Galerie 1900–2000, November 1993, pic. 19). The 
original collage served as the subject of a printed supplement to the 1933 
deluxe edition of Erotic Review for issues 1-28. It was acquired by Jean 
Paul Kahn, from whom it originated, for his collection from the exhibition at 
Galerie 1900-2000. The collage was exhibited and reproduced in a catalo-
gue devoted to eroticism in art, El Jardin d`Eros, Barcelona, Centro cultural 
Tecla Sala 1999 (page 95). 
The collage should be seen not only from the erotic side, but especially 
from the thematic side. Indeed, Styrsky chose a “rural” motif as his setting, 
alluding to contemporary exhibitions of social photography, of which there 
were several in the early 1930s. He set the erotic scene in a setting that 
did not appear much in his work, which is exceptional for him. He combined 
contemporary photography with figurative imagery, probably dating from the 
nineteenth and twentieth centuries. By blending the two themes, he created 
a powerfully poetic work that transcended its time, with which it was 
strongly associated. Around 1930, the interest of the Parisian Surrealists 
and Prague artists, who were just about to establish the Surrealist Group, 
peaked in the so-called taboo subjects, which could only be accessible to  
a narrow class of sub-scribes.”
It is an autonomous collage that is only loosely related to the set of collages 
Emilie Comes to Me in a Dream, published in 1933, which greatly expands 
the understanding of Štyrský's work during his radical period, when he 
created a new morphology, with which he attracted attention at the Poetry 
1932 exhibition in the same year the collage was created.”

Consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, Professor Jaromir 
Zemina, Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.

Přiložena expertiza uznávaného znalce autora PhDr. Karla Srpa, 
který mimo jiné uvádí:
„Koláž patří do souboru jedinečných erotických koláží, jimiž se Štyrský zabýval 
v letech 1932–1933 v souvislosti se dvěma edicemi, které řídil: Erotickou 
revue a Edici 69. V obou případech jde o unikátní nakladatelské počiny, jejichž 
původní vydání jsou velmi obtížně dostupná a dnes se rozšiřují zejména 
v reprintech. Dlouho nebylo známé, kde však jsou původní předlohy, které 
neskončily v majetku Toyen, ale zůstaly zřejmě u jednoho z tiskařů, který s nimi 
emigroval do zahraničí. Většinu z nich jejich majitel donesl v roce 1993 do 
galerie Marcela Fleisse, která z nich v listopadu téhož roku uspořádala prvou 
samostatnou výstavu. Na výstavě se objevila i tato koláž Jindřicha Štyrského, 
která byla rovněž poprvé otištěna v jejím katalogu (Erotisme et surréalisme 
en Tchécoslovaque. Galerie 1900–2000, listopad 1993, obr. 19). Originální 
koláž sloužila za předlohu tištěné přílohy do luxusního vydání Erotické revue 
1933 k výtiskům číslo 1-28. Z výstavy v Galerii 1900–2000 ji získal do své 
sbírky Jean Paul Kahn, od nějž pochází. Koláž byla vystavena a reprodukována 
v katalogu, věnovanému erotice v umění El Jardin d`Eros, Barcelóna, Centro 
cultural Tecla Sala 1999 (s. 95). 
Koláž je třeba vidět nejen ze stránky erotické, ale zejména tematické. Štyrský si 
totiž za dějiště zvolil „venkovský“ motiv, kterým narážel na dobové výstavy soci-
ální fotografie, jichž na počátku třicátých let proběhlo několik. Erotickou scénu 
zasadil do prostředí, které se v jeho práci příliš neobjevovalo, jež je pro něj 
výjimečné. Spojil soudobý snímek s figurálním výjevem, pocházejícím nejspíše 
z přelomu devatenáctého a dvacátého století. Prolnutím dvou námětů vytvořil 
silně poetické dílo, přesahující svou dobu, s níž bylo silně spjato. Kolem roku 
1930 vrcholil zájem pařížských surrealistů a pražských umělců, kteří se teprve 
chystali ustavit Skupinu surrealistů, o tzv. tabuizované náměty, které mohly být 
přístupné jen pro úzkou vrstvu subskribentů.
Jde o autonomní koláž, která se jen volně pojí k souboru koláží Emilie přichází 
ke mně ve snu, vydanému v roce 1933, jež výrazně rozšiřuje poznání Štyrského 
tvorby v jeho radikálním období, kdy si vytvářel nové tvarosloví, s nímž se ve 
stejném roce, kdy koláž vznikla, zaujal na výstavě Poezie 1932.“

Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem 
Lekešem.
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63
TIKAL VÁCLAV                       
(1906 Ptenín – 1965 Praha)     
ODPOUTANÁ
1945
tuš na papíře
výřez pasparty: 30,5 x 18,5 cm
signováno a datováno vpravo dole: V Tikal 45

Provenience:
– významná pražská sbírka

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou 
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 30.000 Kč
Odhadní cena: 40.000–50.000 Kč

(Starting / Selling price: 1 200 EUR)
(Estimate: 1 600–2 000 EUR)

Vyvolávací / Prodejní cena: 28.000 Kč
Odhadní cena: 40.000–60.000 Kč

(Starting / Selling price: 1 120 EUR)
(Estimate: 1 600–2 400 EUR)

62
BĚHOUNEK JIŘÍ             
(1929 Praha – 2005 Praha)        
SURREALISTICKÝ MOTIV
olej na plátně
69 x 44 cm
signováno vpravo dole: BĚHOUNEK

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou 
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Malíř, grafik a ilustrátor Jiří Běhounek studoval na VŠUP 
v Praze u profesora Františka Muziky. Z díla F. Muziky i ve 
své tvorbě vycházel. Získal mnohá ocenění za svoji ilustrační 
a grafickou tvorbu.

Vyvolávací / Prodejní cena: 48.000 Kč
Odhadní cena: 70.000–100.000 Kč

(Starting / Selling price: 1 920 EUR)
(Estimate: 2 800–4 000 EUR)

64
BOUDNÍK VLADIMÍR             
(1924 Praha – 1968 Praha)        
BEZ NÁZVU
1967
strukturální grafika
43 x 56 cm
signováno a datováno dole uprostřed: 
Vladimír Boudník 1967

Provenience:
– z pozůstalosti fotografa a výtvarného umělce 
   Pavla Jasanského

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou 
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

65
ISTLER JOSEF                  
(1919 Praha – 2000 Praha)
HLAVA (OBJEKT)
kombinovaná technika a olej na kartonu
63 x 45 cm
signováno vpravo dole: ISTLER

Provenience:
– významná pražská sbírka

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou 
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 35.000 Kč
Odhadní cena: 50.000–70.000 Kč

(Starting / Selling price: 1 400 EUR)
(Estimate: 2 000–2 800 EUR)

DETAIL SIGNATURY
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66
TOYEN (MARIE ČERMÍNOVÁ)                      
(1902 Praha – 1980 Paříž)     
VIDÍM, ŽE MÁ BÍLÁ STRÁNKA ZAZELENALA 
(JE M´APERCOIS QUE MA PAGE BLANCHE EST DEVENUE VERTE)
1951
olej na plátně 
43,5 x 66,5 cm
signováno a datováno vpravo dole: TOYEN 51
vzadu je rukou Toyen vytvořena olejová studie 
na blind rámu rukou Toyen je název obrazu a datace: 
“Je m´apercois que ma page blanche est devenue verte 1951“

Provenience:
– sbírka malířky Toyen 
– významná soukromá sbírka 

Vystavováno: 
– Surrealistische Malerei in Europa / Peinture surréaliste en Europe, Saarlandmuseum,
   Saarbrücken (Sarrebruck), 14. 6. – 6. 7. 1952, č. 91 výstavního katalogu.

O významu díla pro Toyen svědčí fakt, že název obrazu byl použit 
i na parte malířky (k dispozici).

Přiložena expertiza uznávaného znalce díla Toyen PhDr. Karla Srpa,
který k dílu mimo jiné uvádí:
„Je s podivem, že tento významný obraz z raného pařížského období Toyen zůstával dlouho 
v soukromé sbírce a dosud unikal větší pozornosti. Je to škoda, neboť jde o dílo, které je 
důležité jak svým námětem, tak svým názvem, stejně jako dobou, ve které vzniklo. Pochází 
z nejspekulativnějších let autorky, kdy si novým způsobem osvojovala přírodní svět, jenž se 
zde dostal do centra dění již v radikálním kompozičním rozvrhu, zdůrazňujících střed jako 
východisko do všech stran se rozbíhajících, více než třiceti vegetativních zelených paprsků, 
do jejichž lomů zasahují náznaky křídel hmyzu, zde nejspíše zelených lučních kobylek nebo 
kudlanek, které surrealisty přitahovaly od počátku třicátých let, proměňujících se v přízraky. 
Toyen se z hlediska tvarového počátkem padesátých let zabývala lomem plochy, měnící 
se v krystal. Právě z hran se uvolňují zárodky, které jsou patrné i na tomto obraze, jichž je 
celkem sedm: tři jsou úzké, modré, zbývající širší, dva žluto hnědé, tři červené. Toyen skvě-
lým způsobem vyjádřila pohled do nitra, které se před námi rozevírá, jako vhled do středu 
květu nebo doprostřed lámajícího se slunečního paprsku, jehož rozklad si volně přizpůsobila 
vlastním uměleckým zájmům. Zelená jako barva, nacházející se uprostřed duhového spektra, 
vytvořila podklad celého obrazu, jenž byl podložím dalších barev. Z hlediska průběhu vnímání 
i symbolického vyznění vyjádřila Toyen v tomto obraze novým způsobem své hlavní téma 
úzkosti, vyvolané zde rozevřením značného množství hran, které se chystají pohled pohltit.

Obraz pochází z roku 1951, to je třeba mít na paměti, tj. z období, kdy se zabývala silně pod 
vlivem Bretona hermetismem a odkazy na alchymii, které se v její práci právě tehdy výrazně 
projevily. Zelená barva totiž může volně odkazovat k vitriolu, konkrétně k vitriolu železa, nabý-
vajícímu podoby jasně zelených hranolů. Název obrazu vyjadřuje proměnu, ovšem opačnou, 
než když necháme zelený vitriol na vzduchu, kdy světlá, a někdy nabývá až světle bílého 
zabarvení, sleduje pohyb od bílé k zelené. I když není zřejmé jednoznačně, kdo byl jeho auto-
rem, lze se domnívat, že pocházel bud přímo od André Bretona či od Jindřicha Heislera nebo 
Georgese Goldfayna, jenž se právě v roce 1951 přidal k skupině pařížských surrealistů, a pro 
Toyen názvy vymýšlel. Na počátku padesátých let jako ukazuje katalog samostatné výstavy 
Toyen z roku 1953 v galerii l´Etoille scellée spolupracovala s celou řadou básníků, kteří pro 
ni vymýšleli názvy.  

Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem. 
Přiložena expertiza prof. PhDr. Františka Dvořáka ze dne 12. 5. 1998.

Vyvolávací / Prodejní cena: 6.000.000 Kč
Odhadní cena: 12.000.000–18.000.000 Kč

PARTE TOYEN S NÁZVEM OBRAZU / FUNERAL NOTICE OF TOYEN
WITH THE NAME OF THE PAINTING

Jedná se o první aukční prodej tohoto zásadního díla Toyen.
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TOYEN                       
(1902 Prague – 1980 Paris)     
JE M´APERCOIS QUE MA PAGE BLANCHE EST DEVENUE VERTE
1951
oil on canvas
43,5 x 66,5 cm
signed and dated lower right: TOYEN 51
verso an oil study by Toyen‘s
inscribed and dated by Toyen’s hand on blind frame: 
‘Je m´apercois que ma page blanche est devenue verte 1951’

Provenance:
– private collection of Toyen
– significant private collection

Exhibited:
– Surrealistische Malerei in Europa / Peinture surréaliste en Europe, 
   Saarlandmuseum, Saarbrücken (Sarrebruck), 14. 6. – 6. 7. 1952, no. 91 
   exhibition catalogue.

The importance of the work for Toyen is evidenced by the fact that the name  
of the painting was also used on the funeral notice of the painter.

An expert’s report written by the recognized expert on Toyen’s work and art historian 
Dr Karel Srp enclosed. Dr Srp remarked:
“It is surprising that this important work from Toyen’s early Parisian period has re-
mained in private hands for so long and thus escaped much attention. This is a great 
shame as it is a painting that is important both for its subject matter and its title, as 
well as the period in which it was made. It comes from the artist’s most experimental 
years when she was embracing the natural world in a new way. Nature takes centre 
stage here in a radical compositional layout that emphasises it as the starting point 
of the work, with more than thirty green rays running out of it. Hints of insect wings, 
most likely those of green grasshoppers or praying mantises, are perceptible in the 
refractions of the green rays. These insects and their phantom-like transformations 
have intrigued the Surrealists since the 1930s. 
In the early 1950s, Toyen was interested in the fracturing of surfaces, effectively 
turning them into crystals. Here, it is in the edges of the painting that one can see 
this happening in and a total of seven instances can be pinpointed - three of these 
refractions are thin and blue, with the remainder being thicker; two yellowish brown, 
and three red. Toyen allows us to glimpse into the inner world that unfolds in front of 
us, almost like a flower touched by the ray of sun. Green, the colour that is in the mi-
ddle of the rainbow spectrum, is selected carefully as the background against which 
other colours are layered. From both a perceptive and symbolic perspective, Toyen 
tackled her main recurring theme of anxiety in a new way in this work, evoked by the 
unfolding of a considerable number of edges that are about to engulf one’s gaze.”

This painting dates to 1951, which should be remembered as a period when Toyen 
was heavily influenced by Breton’s hermeticism and references to alchemy. Both fe-
atures prominently in her works created during this period. In fact, the use of green 
color may loosely refer to vitriol, specifically iron vitriol, which can gain the form of 
bright green prisms. The title of the painting is related to its visual change in reverse. 
Rather than capturing its transformation when left in open air and turning lighter, it 
follows its transition from white back to green. It is unclear who came up with the title 
for this work, but we can assume it was André Breton, Jindrich Heisler, or Georges 
Goldfayn, who just joined the group of French surrealists in 1951 and titled several 
Toyen’s works. As explained by the catalogue accompanying Toyen’s 1953 solo exhi-
bition at Galerie l´Etoille scellée, Toyen collaborated with several poets when creating 
titles for her paintings in the 1950s. 

Consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, 
Professor Jaromir Zemina, Dr Jiri Machalicky, and Vladimir Lekes.
Expertise by Professor Frantisek Dvorak from 12th May 1998 attached.

Starting / Selling price: 240 000 EUR
Estimate: 480 000–720 000 EUR

This is the first time this important work
is being offered at a public auction. 

DETAIL SIGNATURY / DETAIL OF  
SIGNATURE

ZADNÍ STRANA OBRAZU / VERSO AN OIL STUDY BY TOYEN WITH HER HAND MADE 
INSCRIPTION ON THE BLIND FRAME

83
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TOYEN                       
(1902 Prague – 1980 Paříž / Paris)     
BEZ NÁZVU / UNTITLED
1953
koláž, tužka, kvaš, pohlednice / collage, pencil, gouache, postcard
8,7 x 13,6 cm
signováno vpravo dole: T / signed lower right: T

Provenience / Provenance:
– ze sbírky jednoho z nejvýznamnějších pařížských sběratelů surrealismu 
   Jean Paul Kahna a jeho paní Genevieve / The collection of Jean Paul Kahn 
   and his wife Genevieve. Paul Kahn was one of the most important collectors 
   of Surrealist art in Paris.

Vyvolávací / Prodejní cena: 980.000 Kč
Odhadní cena: 1.200.000–1.500.000 Kč

(Starting / Selling price: 39 200 EUR)
(Estimate: 48 000–60 000 EUR)

Přiložena expertiza uznávaného znalce díla Toyen PhDr. Karla Srpa, 
který k dílu mimo jiné uvádí:
„V obálce, adresované André Bretonovi a Jean Schusterovi do redakce surre-
alistického časopisu Médium, ve kterém Toyen otiskovala své příspěvky do 
anket, byla ukryta koláž na pohlednici, kterou zaslala Toyen Bretonovi nejspíše 
z některé ze svých cest po Francii. Koláž, uskutečněná na pohlednici, zachy-
cující zamrzlý jez, doplnila o množství jednotlivých prvků, které buď vlepila 
nebo dokreslila (např. žebřík v pozadí). Lze se domnívat, že složení jednotli-
vých motivů odpovídá jedné z rozšířených surrealistických her, jež obsahovaly 
skryté motivy, z nichž se dal vyčíst určitý děj, který si do něj interpret koláže 
vložil. Jde o významově otevřené dílo, vybízející diváka k rozehrání jeho vlastní 
představivosti. Na koláži se vyskytují tělesné fragmenty, dřevěná loďka, a hlav-
ně převrácené hodiny, které patřily k oblíbeným námětům Toyen, vyjadřujícím 
odkaz na čas, který je jiný než pozemský, čas ovládaný představivostí. Zasílání 
obdobných pohlednic patřilo od počátku dvacátých let k oblíbeným činnostem 
členů Devětsilu, stejně jako později členů surrealistické skupiny. Bylo znakem 
velkého uvolnění obrazivosti, jejich bezprostřednosti a vynalézavosti. Již hlavní 
motiv této koláže přitáhne pozornost: bosé nohy chodící po zmrzlém ledu, 
stejně jako uchvátí závěrečný, rukou nakreslený námět „spásy“, poskytnuté 
žebříkem, ústícím nejspíše v nebi. Upravované pohlednice koláží či nápisy 
náležely k nosným zdrojům surrealistického společenství, udržovaly 
a podporovaly vzájemná přátelství v existenciálně těžkých dobách.“

The expert’s report written by the renowned Toyen expert Dr Karel Srp 
is enclosed. Dr Srp remarks:
“There was a hidden collage on a postcard in an envelope Toyen sent 
from one of her trips to France to André Breton and Jean Schuster at the 
editorial office of the Surrealist magazine Medium. The collage, made on a 
postcard depicting a frozen weir, includes several pasted and hand drawn 
elements, for instance the ladder in the background. We can assume that 
the composition of interlocking individual subjects is one of the widespread 
Surrealist games, containing hidden motifs that allow the viewers to create 
a story in their minds. The meaning of the work is open and it is up to the 
viewer to play it out in his or her own imagination. In this collage, there are 
bodily fragments, a wooden boat, and importantly an inverted clock - one of 
Toyen‘s favorite subjects, a reference to time beyond perception, one cont-
rolled by the imagination. Sending similar postcards was one of the favorite 
activities of members of the artistic group Devětsil, as well as later members 
of the Surrealist group from the early 1920s onwards. It was their way of 
releasing imagination, and allowing for spontaneity and inventiveness. The 
bare feet as the main subject of this collage are striking, as is the hand-
-drawn theme of “salvation”, indicated by the ladder, most likely reaching 
to heaven. Edited collage postcards and inscriptions were important in the 
Surrealist community, maintaining and fostering mutual friendships within 
during existentially difficult times.”

OBÁLKA ADRESOVANÁ ANDRE BRETONOVI / ENVELOPE 
ADDRESSED TO ANDRE BRETON  

ZADNÍ STRANA POHLEDNICE / VERSO OF THE POSTCARD

Obdobných pohlednic se od Toyen nedochovalo velké množství, jde o výjimečnou ukázku.

There are very few similar postcards by Toyen, this is an exceptional and one of a kind example.
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PELC ANTONÍN                      
(1895 Lišany – 1967 Praha)    
PŘI ŽEHLENÍ 
1959
olejová tempera, lepenka, dřevo 
63 x 88 cm
signováno a datováno vlevo dole: Pelc 59

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 110.000 Kč
Odhadní cena: 150.000–250.000 Kč

(Starting / Selling price: 4 400 EUR)
(Estimate: 6 000–10 000 EUR)

Antonín Pelc, český karikaturista, ilustrátor a malíř. V le-
tech 1913–1918 studoval na Akademii výtvarných umění 
v Praze u profesorů Vlaho Bukovace a Maxmiliána Pirnera. 
Následně se ve 20. letech 20. století prosadil jako politický 
karikaturista. Pozdější tvorba Antonína Pelce byla ovlivněna 
pozdní fází kubismu.

70
ASTRÁLNÍ KRAJINA
1929
akvarel na papíře
výřez pasparty: 51,5 x 41 cm
signováno a datováno vpravo dole: iniciály autora s datací: KJ 1929.

Provenience:
– pozůstalost Jana Konůpka (obraz do aukce zařadila rodina)  

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 15.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–50.000 Kč

(Starting / Selling price: 600 EUR)
(Estimate: 1 200–2 000 EUR)

69
ZÁTIŠÍ S KARTAMI
olej na lepence
32 x 27 cm
signováno vzadu: Konůpek
vzadu č. 37

Provenience:
– pozůstalost Jana Konůpka (obraz do aukce zařadila rodina)  

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 20.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–50.000 Kč

(Starting / Selling price: 800 EUR)
(Estimate: 1 200–2 000 EUR)

SIGNATURA NA ZADNÍ STRANĚ

KONŮPEK JAN                   
(1883 Mladá Boleslav – 1950 Praha) 
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WACHSMAN ALOIS                       
(1898 Praha – 1942 Jičín)     
FIGURA (STOJÍCÍ NAHÁ ŽENA)
1930
olej na lepence
41 x 32 cm
vzadu pozůstalostní razítko malíře, dále razítko
„Vystaveno v Mánesu 1947“

Provenience:
– významná soukromá sbírka

Vystavováno:
– Mánes Praha 1947, vystaveno č. kat. 23
– Galerie Longa, Výstava Aloise Wachsmana 
   (16. 11.– 5. 12. 1999, č. kat. 15)

Přiložena expertiza prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, který mimo jiné 
k dílu uvádí:
„Wachsman, architekt a malíř, byl jeden z našich neosobitějších  
a vnitřně nejsvobodnějších moderních výtvarníků meziválečné doby, 
ale dosud se mu nedostalo proslulosti, kterou zasluhuje. Vývoj jeho 
tvorby plně souzněl s obecnými proměnami českého moderního 
umění, aniž pozbýval svéráznosti, a nikdy nebyl zatížen ortodoxií  
a dogmatismem. Svědčí o tom i posuzovaný obraz. Vznikl v údobí, 
kdy Wachsman tvořil v duchu Picassova imaginativního kubismu 
z konce dvacátých let, podobně jako jeho druh ze spolku Mánes 
Filla. Linie, nakreslené černě, jsou měkké, kolorit je světlý, barevný 
nános většinou řídký, celek vzbuzuje pocit lehkosti, k němuž přispí-
vají plochy....“
Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou 
Murray HonFRIBA, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.

Vyvolávací / Prodejní cena: 1.200.000 Kč
Odhadní cena: 1.500.000–2.000.000 Kč

(Starting / Selling price: 48 000 EUR)
(Estimate: 60 000–80 000 EUR)

Alois Wachsman byl český malíř, scénograf a architekt. Roku 1920 byl jedním ze 
zakladatelů skupiny Devětsil a od roku 1923 byl členem Spolku výtvarných umělců 
Mánes. V letech 1927–1930 spolupracoval s Josefem Gočárem na návrhu kostela 
svatého Václava v Praze Vršovicích.

ŠTÍTKY NA ZADNÍ STRANĚ

POZŮSTALOSTNÍ RAZÍTKO

89
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KOMÁREK VLADIMÍR                   
(1928 Hořensko u Semil – 2002 Jilemnice) 
DOMY
1974
olej na plátně
70 x 90 cm
signováno a datováno vpravo dole: V. Komárek 74
vzadu starý štítek: Vladimír Komárek Slana u Semil č. 41017

Provenience:
– z pozůstalosti fotografa a výtvarného umělce Pavla Jasanského

Vyvolávací / Prodejní cena: 60.000 Kč
Odhadní cena: 70.000–100.000 Kč

(Starting / Selling price: 2 400 EUR)
(Estimate: 2 800–4 000 EUR)

Vyvolávací / Prodejní cena: 15.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–50.000 Kč

(Starting / Selling price: 600 EUR)
(Estimate: 1 200–2 000 EUR)

73
BOŠTÍK VÁCLAV             
(1913 Horní Újezd – 2005 Praha)        
BEZ NÁZVU
kombinovaná technika na papíře
15 x 10,5 cm
signováno dole uprostřed: Boštík

Provenience:
– z pozůstalosti fotografa a výtvarného umělce Pavla Jasanského

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vzácně se vyskytující dílo autora, na trhu 
s uměním, ze 70. let 20. století. 

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

74
KOLÁŘ JIŘÍ                   
(1914 Protivín – 2002 Praha) 
ZPÍVAJÍCÍ DÍVKA
1975
reliéfní chiasmáž a koláž na desce
101,5 x 71,5 cm
signováno a datováno vpravo dole: JK 75
dále signováno, datováno a popsáno vzadu: JIŘÍ KOLÁŘ 75 ZPÍVAJÍCÍ DÍVKA

Provenience:
– ze sbírky Běly a Jiřího Kolářových

Posouzeno a konzultováno panem Martinem Helclem, synovcem Jiřího Koláře
a držitelem autorských práv malíře.
Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.
Přiložen certifikát ze dne 7. 2. 2022.

Vyvolávací / Prodejní cena: 220.000 Kč
Odhadní cena: 250.000–350.000 Kč

(Starting / Selling price: 8 800 EUR)
(Estimate: 10 000–14 000 EUR)

Jiří Kolář byl populární český výtvarník a autor experimentální a vizuální poezie, 
který spoluzaložil Skupinu 42. V 50. letech podněcoval českou neoficiální lite-
raturu, posléze se věnoval výtvarné tvorbě, ve které dosáhl světového věhlasu. 
Od 80. let žil se svou manželkou Bělou v emigraci v Paříži. Po sametové revoluci 
Kolářovi obnovili styky s domovem a jezdili do Čech na návštěvy. V roce 1990 
byla z iniciativy Jiřího Koláře, Václava Havla a Theodora Pištěka založena Cena 
Jindřicha Chalupeckého na památku významného teoretika.

Tvorba Jiřího Koláře je na umělecké scéně zcela mimořádná a autenticky ojedi-
nělá. Z básníka se transformoval ve výtvarníka, slovu dal trojrozměrnou podobu 
a všední objekty měnil v báseň. Od 60. let se programově zabýval koláží, využíval 
a později nově rozvíjel její modifikované principy (chiasmáže, muchláže) a záro-
veň objevil techniku roláže. Kolář je dnes obecně považován za klasika koláže, 
žánru, jehož vznik souvisí s počátky moderního umění. Autorova věčná touha 
objevovat a experimentovat přinášela nové tvůrčí postupy. Kolář však dokázal 
tento žánr inovovat a vytvořit z něj svébytnou výtvarnou disciplínu.

DETAIL SIGNATURY POPIS NA ZADNÍ STRANĚ
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76
U KOSTELA
1960
kvaš, akvarel, papír
výřez pasparty: 42 x 55 cm
signováno a datováno vpravo dole: Josef Jíra 1960
vpravo dole věnování: „Panu Žežulkovi k Vánocům 60“

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou  
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 18.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–40.000 Kč

(Starting / Selling price: 720 EUR)
(Estimate: 1 200–1 600 EUR)

75
KRAJINA
1973
kvaš, akvarel, papír
výřez pasparty: 31 x 39,5 cm
signováno a datováno vpravo dole: Josef Jíra 73.
vzadu věnování

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou  
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 18.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–40.000 Kč

(Starting / Selling price: 720 EUR)
(Estimate: 1 200–1 600 EUR)

JÍRA JOSEF                   
(1929 Turnov – 2005 Malá Skála)

77
ALEKSIN
1984
olej a koláž na plátně
60 x 70 cm
signováno a datováno vpravo dole: J. Jíra 84
signováno, datováno a popsáno vzadu
na blindrámu starý štítek Českého fondu 
výtvarných umění Karlovy Vary

Provenience:
– významná pražská sbírka

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 110.000 Kč
Odhadní cena: 150.000–250.000 Kč

(Starting / Selling price: 4 400 EUR)
(Estimate: 6 000–10 000 EUR)

POPIS A ŠTÍTEK NA ZADNÍ 
STRANĚ OBRAZU
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79
NEPRAŠ KAREL                       
(1932 Praha – 2002 Praha)    
DVA PSI SI NĚCO MEZI SEBOU POVÍDAJÍ 
1963
suchá jehla na papíře (č. 26/40)
51,5 x 69 cm
signováno a datováno vpravo dole: Karel Nepraš 1963.

Provenience:
– z pozůstalosti fotografa a výtvarného umělce Pavla Jasanského

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 10.000 Kč
Odhadní cena: 20.000–30.000 Kč

(Starting / Selling price: 400 EUR)
(Estimate: 800–1 200 EUR)

78
REYNEK BOHUSLAV                      
(1892 Lípa – 1971 Petrkov, Lípa)    
POSTAVA SE DŽBÁNEM A HOLÍ
suchá jehla na papíře
18,5 x 13,5 cm
signováno vpravo dole: Reynek

Provenience:
– z pozůstalosti fotografa a výtvarného umělce Pavla Jasanského

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 30.000 Kč
Odhadní cena: 50.000–100.000 Kč

(Starting / Selling price: 1 200 EUR)
(Estimate: 2 000–4 000 EUR)

80
HAVRÁNEK BEDŘICH                
(1821 Praha – 1899 Praha)           
OKOLÍ CHIEMSKÉHO JEZERA
olej na lepence
14 x 18 cm
signováno vlevo dole: Hawranek 
vzadu číslo: 18 

Provenience:
– sbírka významného pražského sběratele a bankéře – prokuristy Živnobanky Praha 
   Bohuslava Duška  
– sbírka rodiny Bohuslava Duška 

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 60.000 Kč
Odhadní cena: 120.000–160.000 Kč

(Starting / Selling price: 2 400 EUR)
(Estimate: 4 800–6 400 EUR)
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81
KRAJINA S POTOKEM
akvarel na papíře
25 x 33 cm
signováno vlevo dole: J. Mařák

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou 
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 18.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–40.000 Kč

(Starting / Selling price: 720 EUR)
(Estimate: 1 200–1 600 EUR)

82
KRAJINA SE STAVENÍM
tužka na papíře
výřez pasparty: 26,5 x 21 cm
signováno vpravo dole: Julius Mařák

Provenience:
– soukromá sbírka Švédsko

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou 
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 25.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–40.000 Kč

(Starting / Selling price: 1 000 EUR)
(Estimate: 1 200–1 600 EUR)

MAŘÁK JULIUS                     
(1832 Litomyšl – 1899 Praha) 

83
ULLMANN JOSEF                         
(1870 Nekmíř – 1922 Praha)     
ZIMNÍ VENKOVSKÁ SCENÉRIE
olej na lepence
49 x 69 cm 
signováno vlevo dole: Josef Ullmann

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou 
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem. 
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 35.000 Kč
Odhadní cena: 50.000–70.000 Kč

(Starting / Selling price: 1 400 EUR)
(Estimate: 2 000–2 800 EUR)

Vyvolávací / Prodejní cena: 20.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–50.000 Kč

(Starting / Selling price: 800 EUR)
(Estimate: 1 200–2 000 EUR)

84
BUBENÍČEK OTA             
(1871 Uhříněves u Prahy – 1962 Mladá Vožice)        
MORAVSKÁ SVRATKA
1919
olej na lepence
35,5 x 50 cm
signováno a datováno vlevo dole: O. Bubeníček 19.

Představitel Mařákovy krajinářské školy.

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou 
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.
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86
HONSA JAN                 
(1876 Tisová u Vysokého Mýta – 1937 Polička)            
KRAJINA S CHALUPAMI
olej a kombinovaná technika na lepence
22,5 x 34,5 cm
signováno vpravo dole: J. Honsa

Představitel Mařákovy krajinářské školy.

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou 
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 17.000 Kč
Odhadní cena: 20.000–30.000 Kč

(Starting / Selling price: 680 EUR)
(Estimate: 800–1 200 EUR)

85
PANUŠKA JAROSLAV                      
(1872 Hořovice – 1958 Kochánov, Světlá nad Sázavou)   
KAMENNÁ TROUBA POD LIPNICÍ
olejová tempera na kartonu
33 x 50 cm
signováno vpravo dole: PANUŠKA
popsáno vzadu: Kamenná trouba pod Lipnicí, J. Panuška

Představitel Mařákovy krajinářské školy.

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,  
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 18.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–40.000 Kč

(Starting / Selling price: 720 EUR)
(Estimate: 1 200–1 600 EUR)

87
KAVÁN FRANTIŠEK                   
(1866 Víchovská Lhota u Jilemnice – 1941 Libuň) 
KRAJINA U HLINSKA
olej na lepence
41 x 52 cm
signováno vpravo dole: Kaván

Představitel Mařákovy krajinářské školy.

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
PhDr. Michaelem Zachařem (uznávaným znalcem díla F. Kavána), 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem. 
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 48.000 Kč
Odhadní cena: 60.000–80.000 Kč

(Starting / Selling price: 1 920 EUR)
(Estimate: 2 400–3 200 EUR)

Vyvolávací / Prodejní cena: 14.000 Kč
Odhadní cena: 20.000–30.000 Kč

(Starting / Selling price: 560 EUR)
(Estimate: 800–1 200 EUR)

88
ENGELMÜLLER FERDINAND              
(1867 Praha-Nové Město – 1924 Praha-Hradčany)          
POHLED NA PRAŽSKÝ HRAD 
kombinovaná technika na papíře
výřez pasparty: 40 x 29 cm
signováno vlevo dole: F. Engelmüller

Představitel Mařákovy krajinářské školy.

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou 
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou,
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

POPIS NA ZADNÍ STRANĚ OBRAZU
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Vyvolávací / Prodejní cena: 19.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–40.000 Kč

(Starting / Selling price: 760 EUR)
(Estimate: 1 200–1 600 EUR)

90
DVOŘÁK-BRUNNER FRANTIŠEK              
(1862 Přelouč – 1927 Praha)          
DÁMA NA PROCHÁZCE 
olej, plátno, lepenka
výřez pasparty: 21 x 11,5 cm
signováno vlevo dole: Fr. Dvořák
vzadu: „Expertiza. autor: Fr. Dvořák, materiál: olej na lepence, 
námět: dáma jde lesní cestou, formát: 11 x 21 cm na výšku, 
potvrzuji pravost. Fr. Sembdner, v Praze, dne 16. II. 1944“.

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem. 
Přiloženo potvrzení autenticity.

89
SLAVÍČEK JAN                      
(1900 Praha – 1970 Praha)    
PRAHA Z HRADČAN
1930
olej, plátno, lepenka
29,5 x 39,5 cm
signováno vlevo dole: J. Slavíček
vzadu dále: Jan Slavíček Praha z Hradčan 
olej, plátno
vzadu razítko: zasloužilý umělec, 
laureát státní ceny Jan Slavíček

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou 
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 48.000 Kč
Odhadní cena: 60.000–80.000 Kč

(Starting / Selling price: 1 920 EUR)
(Estimate: 2 400–3 200 EUR)

POPIS A RAZÍTKO NA ZADNÍ STRANĚ OBRAZU

POPIS A RAZÍTKO NA ZADNÍ STRANĚ OBRAZU

91
HOLÝ MILOSLAV                 
(1897 Praha – 1974 Praha)            
VIADUKT V HLUBOČEPÍCH
1928
olej na plátně
71 x 71 cm
signováno a datováno vlevo dole: M. Holý 28
vzadu č. 143 a starý štítek 

Obraz je uveden v Soupisu díla malíře pod č. 143.

Posouzeno a konzultováno akad. mal. Tomášem Bergerem (vnuk malíře a držitel 
autorských práv), Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem 
Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 95.000 Kč
Odhadní cena: 150.000–200.000 Kč

(Starting / Selling price: 3 800 EUR)
(Estimate: 6 000–8 000 EUR)ZADNÍ STRANA OBRAZU
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92
RABAS VÁCLAV                      
(1885 Krušovice – 1954 Praha)    
JARNÍ KRAJINA
1930
(na rubu studie krajiny)
olej na plátně
62 x 94 cm
signováno a datováno vpravo dole: Rabas 30
vzadu starý výstavní štítek

Provenience:
– významná pražská sbírka

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 75.000 Kč
Odhadní cena: 80.000–120.000 Kč

(Starting / Selling price: 3 000 EUR)
(Estimate: 3 200–4 800 EUR)

ZADNÍ STRANA OBRAZU

Vyvolávací / Prodejní cena: 24.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–40.000 Kč

(Starting / Selling price: 960 EUR)
(Estimate: 1 200–1 600 EUR)

93
HANS VON AACHEN
2007
barevná litografie
38 x 49 cm
signováno vpravo dole: A Born
číslováno vlevo dole 69 / 86

Autenticita díla ověřena paní Emmou Bornovou, manželkou 
Adolfa Borna a držitelkou autorských práv malíře.
Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou 
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 24.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–40.000 Kč

(Starting / Selling price: 960 EUR)
(Estimate: 1 200–1 600 EUR)

94
SULTÁN SELIM SE UČÍ BRUSLIT POD 
DOHLEDEM HOLANDSKÝCH TRENÉRŮ
2010
barevná litografie
38 x 49 cm
signováno vpravo dole: A Born
číslováno vlevo dole 41 / 85

Autenticita díla ověřena paní Emmou Bornovou, manželkou 
Adolfa Borna a držitelkou autorských práv malíře.
Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou 
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

BORN ADOLF             
(1930 České Velenice – 2016 Praha) 
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95
KOLÍNSKÁ JITKA                   
(1930 Praha – 1992 Praha) 
KVĚTINOVÉ ZÁTIŠÍ
1970
koláž na lepence
48,5 x 38 cm
signováno a datováno vlevo dole: Kolínská 70.

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 30.000 Kč
Odhadní cena: 40.000–60.000 Kč

(Starting / Selling price: 1 200 EUR)
(Estimate: 1 600–2 400 EUR)

96
ŠÁROVEC MARTIN                      
(1977 Praha)    
VYŠEHRAD
2015
olej na dřevě
44 x 74,5 cm
signováno, datováno a popsáno vzadu

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.

Vyvolávací / Prodejní cena: 20.000 Kč
Odhadní cena: 40.000–60.000 Kč

(Starting / Selling price: 800 EUR)
(Estimate: 1 600–2 400 EUR)

ZADNÍ STRANA OBRAZU

97
PAŠTÉKA MILAN                      
(1931 Trenčín – 1998 Voznica)    
SEDÍCÍ ŽENA
1974
olej na plátně
50 x 70 cm
signováno a datováno vpravo nahoře: Paštéka 74
vzadu staré výstavní razítko

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.
 

Vyvolávací / Prodejní cena: 280.000 Kč
Odhadní cena: 300.000–400.000 Kč

(Starting / Selling price: 11 200 EUR)
(Estimate: 12 000–16 000 EUR)

Milan Paštéka studoval na Vysoké škole výtvarných umě-
ní v Bratislavě u prof. Želibského. Podnikl studijní cesty do 
Rakouska, Itálie a Francie. Malíř a grafik, kolorista, který 
se věnoval figurální tvorbě, zátiším, ale i krajinomalbě. Za-
kládající člen skupiny Mikuláše Galandy.
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98
BEZ NÁZVU
1990
mix media na dřevěném panelu
70 x 96 cm
signováno a datováno vzadu: JANKOVIČ 90

Provenience:
– významná pražská sbírka

Posouzeno a konzultováno s Dr. Irenou Žantovskou 
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 49.000 Kč
Odhadní cena: 60.000–80.000 Kč

(Starting / Selling price: 1 960 EUR)
(Estimate: 2 400–3 200 EUR)

99
BEZ NÁZVU
1983
mix media na dřevěném panelu
79 x 69,5 cm
signováno a datováno dole uprostřed: Jankovič 83

Posouzeno a konzultováno s Dr. Irenou Žantovskou 
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 45.000 Kč
Odhadní cena: 60.000–80.000 Kč

(Starting / Selling price: 1 800 EUR)
(Estimate: 2 400–3 200 EUR)

JANKOVIČ JOZEF                   
(1937 Bratislava – 2017 Bratislava) 

SIGNATURA A DATACE NA 
ZADNÍ STRANĚ OBRAZU

100
SERPAN JAROSLAV                      
(1922 Karlštejn – 1976 Pyreneje)    
SCZUJLTNKFFK
1962
akryl a olej na plátně
162 x 130 cm
signováno vlevo dole: SERPAN
dále autorsky signováno, datováno a popsáno vzadu
s uvedením čísla soupisu 670

Vystavováno:
– Peintures de Serpan, Galerie Stadler, Paříž, květen 1963

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 170.000 Kč
Odhadní cena: 200.000–300.000 Kč

(Starting / Selling price: 6 800 EUR)
(Estimate: 8 000–12 000 EUR)

ZADNÍ STRANA OBRAZU
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101
ŠIMOTOVÁ ADRIENA                      
(1926 Praha – 2014 Praha)    
HLAVA
1997
kombinovaná technika, pigmentové barvy na ručním papíře
59 x 48 cm
signováno a datováno dole uprostřed: Adriena Šimotová 97

Provenience:
– významná pražská sbírka

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 120.000 Kč
Odhadní cena: 150.000–200.000 Kč

(Starting / Selling price: 4 800 EUR)
(Estimate: 6 000–8 000 EUR)

Adriena Šimotová, malířka, grafička a sochařka. Výrazná představitel-
ka generace šedesátých let. Se svým manželem, malířem Jiřím Johnem 
zakládali uměleckou skupinu UB 12. Rovněž členka uměleckého sesku-
pení malířů skupiny G7. Její dílo zastoupeno ve význačných sbírkách 
v Japonsku, USA, Francii, Švédsku a v mnoha českých státních a sou-
kromých sbírkách. 

102
JETELOVÁ MAGDALENA                   
(1946 Semily) 
BEZ NÁZVU 
2019
malba kouřem na plátně 
90 x 120 cm 
signováno a datováno vzadu: Magdalena Jetelová 2019 

Vyvolávací / Prodejní cena: 390.000 Kč
Odhadní cena: 400.000–600.000 Kč

(Starting / Selling price: 15 600 EUR)
(Estimate: 16 000–24 000 EUR)

Světově uznávaná česká umělkyně a autorka konceptuálních projektů Magdalena Jetelová vytvořila náročné 
prostorové instalace v mnoha prestižních muzeích a galeriích v Evropě, USA nebo Japonsku. Jetelová pracuje  
s velkolepým měřítkem, s prostorem, s nejrůznějšími materiály a nezáleží, v jakém místě světa se právě nachází. 
Její dílo mnohdy stojí mezi land artem, čistým konceptem, objektem a architekturou. 
Magdalena Jetelová je držitelkou mnoha světových ocenění za svou tvorbu, včetně nejvyššího ocenění Německé 
spolkové republiky a dále například ceny Lovise Corintha. Význam české konceptuální umělkyně potvrzují výstavy  
v Tate Modern v Londýně, Museum of Modern Art v New Yorku, Museum für angewandte Kunst ve Vídni a v dalších 
světově prestižních institucích. 

ZADNÍ STRANA OBRAZU
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103
NAD JEZEM U BŘEZNA
1958–1965
olej na plátně
30 x 40 cm
signováno a datováno vzadu: Zd Sýkora 58

Provenience:
– zakoupeno roku 2007 významným pražským sběratelem přímo v ateliéru
   Zdeňka Sýkory
– významná pražská sbírka

Vystavováno a reprodukováno:
– Galerie Zdeněk Sklenář, Zdeněk Sýkora – Moje příroda, reprodukováno 
   ve výstavním  katalogu (str. 81) s textem Lenky Sýkorové (str. 78)

Posouzeno a konzultováno s paní Lenkou Sýkorovou (držitelkou autorských práv 
malíře). Přiloženo potvrzení autenticity od Lenky Sýkorové, která k dílu uvádí:
„Donedávna neznámá fotografie, dar jednoho z účastníků plenérů lounského
výtvarného kroužku dokládá, že Zdeněk Sýkora nejen učil a korigoval, ale
mezi svými žáky vždy sám také maloval. Na fotografii sedí „na otevřené
pláni a slunce a vítr přicházejí ze všech stran“, maluje Nad jezem u Března,
1958–1965, jeden z oblíbených motivů na trase od Března do Pátku. Datace 
fotografie pomohla upřesnit rok vzniku obrazu rozmalovaného na stojanu.“

Vyvolávací / Prodejní cena: 190.000 Kč
Odhadní cena: 300.000–400.000 Kč

(Starting / Selling price: 7 600 EUR)
(Estimate: 12 000–16 000 EUR)

SÝKORA ZDENĚK                      
(1920 Louny – 2011 Louny)  

ZADNÍ STRANA OBRAZU SE SIGNATUROU

ZDENĚK SÝKORA MALUJE OBRAZ
NAD JEZEM U BŘEZNA

104
SKVRNY 
1994
olej a akryl na plátně
45 x 80 cm
signováno a datováno vzadu: Sýkora 1994

Publikováno:
– Zdeněk Sýkora – Moje příroda, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha 2020, texty: Lenka Sýkorová a Josef Pleskot, 
   celostránkově reprodukováno na str. 196 a 197
   Na fotografii Zdeňka Sýkory při práci v ateliéru (foto z roku 2002) je vidět část tohoto obrazu opřeného 
   za stojanem str. 189

Posouzeno a konzultováno s paní Lenkou Sýkorovou (držitelkou autorských práv malíře). 
Přiloženo potvrzení autenticity od Lenky Sýkorové, která k dílu uvádí: 
„Potvrzuji, že zde reprodukovaný obraz Skvrny, 1994, olej a akryl na plátně, 45 x 80 cm, je autentickým 
dílem malíře Zdeňka Sýkory (1920 Louny – 2011 Louny). V Archivu Lenky a Zdeňka Sýkorových v Lounech je 
veden pod označením F015 a je součástí soupisu díla Zdeňka Sýkory. Obraz byl prodán z ateliéru.“

Vyvolávací / Prodejní cena: 750.000 Kč
Odhadní cena: 1.000.000–1.500.000 Kč

(Starting / Selling price: 30 000 EUR)
(Estimate: 40 000–60 000 EUR)

ZADNÍ STRANA OBRAZU SE SIGNATUROU

ZDENĚK SÝKORA S OBRAZEM V ATELIÉRU
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105
SÝKORA ZDENĚK                      
(1920 Louny – 2011 Louny)    
LINIE Č. 63 
1995
serigrafie
59,5 x 59,5 cm 
signováno a datováno vpravo dole: Sýkora 95
číslováno vlevo dole 80/100

Publikováno:
– Lenka Sýkorová (ed.), Jaroslav Vančát, Zdeněk Sýkora: Grafika, Gallery 2008,  
   Praha, reprodukováno na str. 100-101, reprodukováno celostránkově 
   barevně na str. 101

Posouzeno a konzultováno s paní Lenkou Sýkorovou (držitelkou autorských práv malíře). 
Přiloženo potvrzení autenticity od Lenky Sýkorové, která k dílu uvádí: 
„Potvrzuji, že zde reprodukovaná barevná serigrafie Linie č. 63, 1995, 59,5 x 59,5 cm, tisk 
na papíře, je autentickým dílem malíře Zdeňka Sýkory (1920 Louny – 2011 Louny). V Archivu 
Lenky a Zdeňka Sýkorových v Lounech je vedena pod označením G047 a je součástí soupisu 
díla Zdeňka Sýkory v publikaci Grafika, vydané v nakladatelstvím Gallery v Praze roku 2008.“

Vyvolávací / Prodejní cena: 70.000 Kč
Odhadní cena: 100.000–150.000 Kč

(Starting / Selling price: 2 800 EUR)
(Estimate: 4 000–6 000 EUR) 106

MIRVALD VLADISLAV                       
(1921 Záluží, Litvínov – 2003 Louny)    
BIOLOGICKÁ A GEOMETRICKÁ STRUKTURA 
2001
olej na kartonu
42 x 29,7 cm
signováno, datováno a popsáno vzadu: Vl. Mirvald, 
Biologická a geometrická struktura, 2001

Provenience:
– významná pražská sbírka

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 80.000 Kč
Odhadní cena: 100.000–130.000 Kč

(Starting / Selling price: 3 200 EUR)
(Estimate: 4 000–5 200 EUR)

SIGNATURA A POPIS NA ZADNÍ STRANĚ OBRAZU
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108
PAPI JACQUES                      
(1966 Francie)    
BEZ NÁZVU
akryl na plátně 
165 x 150 cm 
signováno zboku na blindrámu: Jacques Papi 

Vyvolávací / Prodejní cena: 35.000 Kč
Odhadní cena: 70.000–100.000 Kč

(Starting / Selling price: 1 400 EUR)
(Estimate: 2 800–4 000 EUR)

Jacques Papi je představitelem současné korsické ab-
strakce. Papiho abstraktní poloha je však o něco blíže 
projevům jiného amerického umělce Richarda Prince, 
který také napodobil Pollockovu práci. Možná, že úplně 
nejblíže je obrazům Braco Dimitrijeviće. Jacques Papi 
svým příspěvkem rozšiřuje řady drippingových maleb  
a jako nový „Jack the Dripper“ ukazuje, že abstraktní 
tvorba je stále aktuální téma. Apropriace Pollocka je v Pa-
piho pojetí malířská reflexe autonomie tvorby. Malba jako 
akce nebo jako šamanský rituál, to jsou atributy Papiho 
Korsické abstrakce. Umělecká komunita na Korsice vní-
má Papiho jako reprezentanta gestické, akční malby, jako  
Pollockova následovníka.

Vyvolávací / Prodejní cena: 65.000 Kč
Odhadní cena: 80.000–120.000 Kč

(Starting / Selling price: 2 600 EUR)
(Estimate: 3 200–4 800 EUR)

107
EXNER IVAN              
(1960 Pardubice)          
ZÁTIŠÍ S HRUŠKAMI A MEANDREM
1995 
olejová tempera na sololitu
40 x 50 cm
signováno a datováno vzadu: IVAN EXNER 95

Vystavováno:
– S. V. U. Mánes, 2001

Publikováno:
– CONTRO CORRENTE (Nature morte), Contro 
   corrente / OBRAZY A KRESBY Z LET 1994–1998, 
   reprodukováno na listu č. 33 

Michael Rittstein, český výtvarník, jenž se svým výrazným výtvarným 
projevem řadí mezi významné představitele expresivní figurální malby. 
Pro Rittsteinova díla je signifikantní humor – groteska, jeho díla jsou 
vtipná až provokativní. Pro své náměty nechodí daleko, nebojí se čerpat 
inspiraci jak ze světa lidí, tak i ze světa zvířat. Dále je mistrem barevného 
koloritu a obdivuhodně pracuje s barvou samotnou. Jeho díla jsou často 
výrazně pastózní.  Obrazy Michaela Rittsteina nalezneme v řadě význam-
ných veřejných a soukromých sbírek po celém světě, například v Národní 
galerii v Praze, Centre G. Pompidou v Paříži či Albertině ve Vídni. 

109
RITTSTEIN MICHAEL                      
(1949 Praha)    
SKORO VE STÍNU 
2019
akryl na plátně
50,5 x 60,5 cm
signováno a datováno vpravo dole: M. RITTSTEIN 2019
dále signováno, datováno a popsáno vzadu na blindrámu: 
SKORO VE STÍNU M. RITTSTEIN 2019

Vyvolávací / Prodejní cena: 160.000 Kč
Odhadní cena: 200.000–300.000 Kč

(Starting / Selling price: 6 400 EUR)
(Estimate: 8 000–12 000 EUR)

SIGNATURA A POPIS NA ZADNÍ STRANĚ OBRAZU
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Vyvolávací / Prodejní cena: 1.600.000 Kč
Odhadní cena: 1.800.000–2.200.000 Kč

(Starting / Selling price: 64 000 EUR)
(Estimate: 72 000–88 000 EUR)

110
BEZ NÁZVU
2017 
akryl, pigment a mýdlové bubliny na plátně
145 x 205 cm
signováno vzadu: dokoupil 

DOKOUPIL GEORG JIŘÍ              
(1954 Krnov)          

Jiří Georg Dokoupil je umělcem českého původu, který se v roce 1954 narodil v Krnově. Od svého mladí vyrůstal v Kolíně 
nad Rýnem, nyní žije střídavě v Berlíně, Las Palmas a Rio de Janeiro. Je jednou z výrazných postav současné umělecké vlny 
v západní Evropě. Dokoupil v počátcích své tvorby uplatňoval naivistickou figurální malbu, později využíval expresivnějších 
forem. Znám je svým někdejším členstvím ve skupině malířů Mulheimer Freiheit, tvořících v Kolíně nad Rýnem. Vyvinul 
několik inovativních malířských technik. Proslavil se malbami svíčkami, kdy je plátno zavěšené nad autorem a on postupně 
tvoří obraz kouřem ze svíček, které užívá namísto štětců a barev. Opravdový věhlas mu zajistily jeho mýdlové bubliny. Jedná 
se o unikátní techniku, pokládající mýdlové bubliny přímo na plátno. Dokoupil měl řadu sólových výstav v mnoha institucích, 
mezi něž patří Museum van Hedendaagse Kunst v Antverpách, Centro Atlántico de Arte Moderno v Las Palmas, Centrální 
muzeum v Utrechtu a v Museum Moderner Kunst ve Vídni. 

Vyvolávací / Prodejní cena: 690.000 Kč
Odhadní cena: 800.000–1.200.000 Kč

(Starting / Selling price: 27 600 EUR)
(Estimate: 32 000–48 000 EUR)

111
BEZ NÁZVU 
akryl, pigment a mýdlové bubliny na plátně
100 x 100 cm 
signováno vzadu: dokoupil 

DETAIL SIGNATURY NA ZADNÍ STRANĚ 
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112
KINTERA KRIŠTOF                   
(1973 Praha) 
BEZ NÁZVU
2010
kombinovaná technika na kartonu
108 x 76 cm
signováno a datováno vzadu: Krištof Kintera 2010

Provenience:
– významná pražská sbírka

Vyvolávací / Prodejní cena: 55.000 Kč
Odhadní cena: 70.000–100.000 Kč

(Starting / Selling price: 2 200 EUR)
(Estimate: 2 800–4 000 EUR)

SIGNATURA A DATACE NA ZADNÍ STRANĚ 
OBRAZU

113
MARTINEC HYNEK                     
(1980 Broumov)   
EVERY GENERATION HAS ITS OWN REVOLUTION
2014
olej na plátně 
80 x 100 cm 
signováno, datováno a popsáno vzadu: HYNEK MARTINEC 2014, 
HYNEK MARTINEC, EVERY GENERATION HAS ITS OWN REVOLUTION, 
OIL ON CANVAS, 80 x 100 CM, LONDON 2014

Vystavováno:
– Every Minute You Are Closer To Death, 11. 09.–11. 10. 2014, Parafin, Londýn

Vyvolávací / Prodejní cena: 290.000 Kč
Odhadní cena: 400.000–500.000 Kč

(Starting / Selling price: 11 600 EUR)
(Estimate: 16 000–20 000 EUR)

Hynek Martinec vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění v ateliéru 
Zdeňka Berana. Během studií se účastnil zahraničních studijních pobytů, nej-
prve na Middlesex University v Londýně a následně na Cooper Union v New  
Yorku. Martinec se zabývá hyperrealistickou malbou, se kterou sklízí mezinárod-
ní úspěchy. V roce 2007 byl oceněn prestižní BP Young Artist Award, kterou mu 
udělila National Portrait Gallery v Londýně, o rok později získal i diváckou cenu 
BP Visitor Choice v National Scottish Portrait Gallery v Edinburghu. Účastnil se 
řady skupinových i samostatných výstav a jeho díla jsou součástí významných 
zahraničních sbírek.

ZADNÍ STRANA OBRAZU SE SIGNATUROU  
A POPISEM
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114
HAVEL VÁCLAV                
(1936 Praha – 2011 Vlčice-Hrádeček)           
BÍLÝ KŮŇ VE VESMÍRU
1982 
akryl na desce 
31 x 36 cm
signováno na těle bílého koně: Václav Havel (se symbolem srdce) 

Provenience:
– soukromá sbírka Ivan Racek, Praha
– soukromá sbírka Miroslav Kohl, Praha
– soukromá sbírka Miro Smolák, Praha
– Nadační fond Trebbia, Praha
– soukromá sbírka, Praha

Vystavováno:
– 1996, Galerie MIRO, Praha
– 2012, Galavečer Trebbia, Obecní dům, Praha

Publikováno:
ELLE, březen 1997; Večerník Praha, 18. 12. 1996; The Prague Tribune,  
únor 1997; Blesk, 19. 12. 1996; Lidové noviny, 14. 12. 1996; Právo, 31. 12. 1996;  
Maxi magazín pro ženy, 4/1997; MF Dnes, 31. 12. 1996; Chvilka pro tebe,  
5. 2. 1997; Story, 8. 1. 1997

Přiloženo potvrzení pravosti psané Václavem Havlem ze dne 3. 3. 2011.
Přiložen certifikát manželky a předsedkyně správní rady Nadace VIZE 97 
Mgr. Dagmar Havlové ze dne 3. března 2021.

Vyvolávací / Prodejní cena: 2.500.000 Kč
(Starting / Selling price: 100 000 EUR)

Jedná se s velkou pravděpodobností o jedinou olejomalbu, kterou vytvořil za svého života 
československý (1989–1992) a následně český (1993–2003) prezident Václav Havel.  

Neopakovatelná příležitost (nejen investiční) získat do sbírky dílo Václava Havla.
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1) Register at www.livebid.cz
2) Your participation in the auction 
    will be approved
3) Browse the online catalog 
    and enter limits
4) Participate in the auction from 
    your computer, phone or tablet

The course of the auction will be online 
transferred to your device. 
This will allow you to participate in the 
auction live, as if you were sitting right 
in the auction hall.
aloos.livebid.cz 
 

Adolf Loos Apartment and Gallery nabízí možnost 
dražit přes platformu www.livebid.cz.
Pokud se nemůžete nebo nechcete zůčastnit aukce 
osobně, můžete dražit on-line z pohodlí Vašeho domova. 

1) Zaregistrujte se na www.livebid.cz 
2) Vaše účast na aukci bude schválena 
3) Procházejte katalog online 
    a vkládejte limity 
4) Zúčastněte se aukce z počítače, 
    telefonu nebo tabletu 

Průběh aukce bude reálně přenášen 
do vašeho zařízení. Budete se tak moci
aukce zúčastnit živě, jako kdybyste seděli 
přímo v sále. 

Adolf Loos Apartment and Gallery now offers the 
opportunity to bid online through the platform 
www.livebid.cz.
If you cannot or do not want to participate in the 
auction in person, you can bid online from the 
comfort of your home.

NEMŮŽETE SE ZÚČASTNIT
AUKCE NA SÁLE?
DRAŽTE S NÁMI ONLINE.
CANNOT PARTICIPATE IN
THE AUCTION AT PRESENCE?
BID WITH US ONLINE. 

Adolf Loos Aparment and Gallery představuje 
nový informační web o umění expo58art.cz, který Vás 
informuje o současném umělecké scéně, výstavách, 

trhu s uměním a přináší rozhovory s umělci. Naše články 
jsou součástí Seznam Newsfeed, můžete je tak nalézt 

a číst přímo na Seznam.cz. 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu. 



Pokud se nemůžete zúčastnit aukce osobně, vyplněním 
formuláře můžete dát společnosti Adolf Loos Apartment 
and Gallery, s.r.o. pokyny, aby se vaším jménem ucházela 
o příslušnou položku. Tato služba je důvěrná a je k dispozici 
bez dalších poplatků. 

Obecné
Před aukcí:
Budeme se snažit o nákup položky dle vašeho výběru 
za nejnižší možnou cenu (v závislosti na vyvolávací ceně
a dalších nabídkách) a nikdy více, než je maximální částka, 
kterou určíte. 

Dříve obdržené nabídky budou mít přednost. Nabídky učiněné 
osobně písemnou formou v místě konání dražby musí být 
předloženy nejméně 2 hodiny před konáním aukce.

Pokud činíte nabídky prostřednictvím telefonu, doporučujeme 
předem určit maximální nabídku, kterou můžeme vaším jmé-
nem učinit v případě, že se nemůžeme dovolat. Naši zástupci 
jsou připraveni k provedení nabídky za vás.

Po aukci:
Úspěšní zájemci obdrží přehled popisující jejich nákup 
a dají pokyn pro platbu a odbavení zboží.

Vyplnění formuláře
Tento formulář by měl být použit na jednu aukci. Není-li již 
předvyplněn, uveďte číslo položky, autora díla a datum prodeje 
v horní části formuláře, 

Uveďte prosím maximální kupní cenu v dražbě, kterou jste
ochotni zaplatit za každou položku. Jiné pokyny k nákupu
nebo neomezené nabídky nebudou akceptovány. Nabídky
musí být číslovány ve stejném pořadí, které je uvedeno  
v katalogu.
Pokud jste si sjednali telefonní dražbu, prosím jasně 
určete telefonní číslo, na kterém jste k zastižení v době 
konání aukce, včetně kódu země. Zavoláme Vám ze sálu 
krátce před nabízenou položkou.

Podmínky pro zastupování v dražbě a telefonní prodej
Vezměte, prosím, na vědomí, že zastupování nepřítomných
a telefonní dražby jsou nabízeny jako doplňková služba 
bez poplatku. Takové nabídky jsou prováděny na riziko 
Adolf Loos Apartment and Gallery, proto nemůžeme přijmout 
odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí nabídky.

Všechny nabídky jsou předmětem dražebního řádu, který 
je součástí tohoto katalogu. Odměna dražebníka ve výši 
uvedené v dražebním řádu prodeje bude přidána ke kupní
ceně dosažené v dražbě jako součást celkové kupní ceny.
Nabídky budou uspokojeny za co nejnižší cenu tak, jak to
dovolí další nabídky a rezervace.

Platba na aukci
V případě, že jste úspěšní, platba je splatná ihned po 
prodeji, není-li dohodnuto předem jinak, nejpozději však do 
10 pracovních dnů po skončení aukce. Platba může být 
provedena bankovním převodem nebo v hotovosti (maximálně 
do ekvivalentu částky 10.000 EUR). Vydražiteli budou zaslány 
veškeré podrobnosti o jeho platbě. 

PRŮVODCE PRO NEPŘÍTOMNÉ A DRAŽITELE NA TELEFONU
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If you are unable to attend an auction in person, you may 
give Adolf Loos Apartment and Gallery instructions to bid on 
your behalf by completing the form overleaf. This service is 
confidential and available at no additional charge.

General 
Before Auction:
Please record accurately the lot numbers, descriptions and 
the top hammer price you are willing to pay for each lot. 
We will try to purchase the lot(s) of your choice for the lowest 
price possible and never for more than the maximum bid 
amount you indicate. 

“Buy” or unlimited bids will not be accepted. 
Alternative bids can be placed by using the word “OR” be-
tween lot numbers. Then if your bid on an early lot is success-
ful, we will not continue to bid on other lots for you. Or, if your 
early bids are unsuccessful, we will continue to execute bids 
for alternative lots until a bid is successful. 

Bids must be placed in the same order as in the catalogue.
Where appropriate, your bids will be rounded down to the 
nearest amount consistent with the auctioneer’s bidding 
increments.

Please place your bids as early as possible, as in the event 
of identical bids the earliest received will take precedence. 
Wherever possible, bids should be submitted at least twenty-
-four hours before the auction, but at the very latest two hours 
prior to the start of the auction. 

Telephone bidders are recommended to place a written fixed 
bid and provide us with bidding instructions to avoid disappo-
intment should we be unable to reach them. 
Please clearly specify the telephone number on which you 
may be reached at the time of the sale, including the country 
code. We will call you from the saleroom shortly before your 
lot is offered.

Please note that Buyer’s premium in the amount stated in the 
sale catalogue will be added to the hammer price as part of 
the total purchase price.

After Auction:
Successful bidders will receive an invoice detailing their 
purchases and giving instructions for payment and clearance 
of goods. Unsuccessful bidders will be advised. 
Payment is due immediately after the auction and upon 
receipt of the invoice, at the very latest within ten days of the 
auction. We accept payments via bank transfer or in cash up 
to the value of €10,000 or equivalent. 

GUIDE FOR ABSENTEE AND TELEPHONE BIDDERS 

GEORG JIŘÍ, DOKOUPIL GEORG, BEZ NÁZVU, (detail)



AUKČNÍ KATALOG | AUCTION CATALOGUE126 127

  DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
1. Po uzávěrce katalogu budou do aukce přijímána 
    pouze ta výtvarná díla, která mohou nabídku Adolf 
    Loos Apartment and Gallery obohatit. 
2. Vstupenkou na aukci je aukční katalog  
    (platí pro dvě osoby), který lze objednat či zakoupit 
    před aukcí.
3. Dražené předměty jsou nabízeny ve stavu, který 
    je adekvátní době jejich vzniku. Některá díla byla 
    na náklady prodávajícího 
    zrestaurována akademickými restaurátory, 
    drobná poškození odpovídající věku stáří 
   děl neuvádíme.
4. Nejnižší podání tvoří zpravidla 2/3 skutečné ceny díla.
5. Všechny umělecké předměty, které jsou v aukci, 
    byly pečlivě zkoumány, konzultovány a prověřeny 
    nejvýznamnějšími českými, případně zahraničními 
    experty, historiky umění a restaurátory. Na přání 
    vydražitele může nechat Adolf Loos Apartment 
    and Gallery vypracovat znalecké posudky od 
    jiných znalců na náklady vydražitele.

  IMPORTANT NOTICE
1. After the catalogue closing deadline, only those works 
    of art that can significantly enrich the auction held by 
    Adolf Loos Apartment and Gallery will be accepted 
    and offered for sale. 
2. This auction catalogue serves as a ticket for two to 
    the auction. It can be ordered in advance or bought 
    prior to the sale.
3. The artworks for sale are offered in a condition that 
    corresponds to their age and provenance. Some 
    artworks have been restored at the expense of their 
    Sellers. Minor wear and tear corresponding to the age 
    of the artworks is not listed in this catalogue. 
4. The starting bid corresponds to 2/3 of the actual 
    value of the artwork.
5. All the artworks offered for sale have been carefully 
    examined, consulted, and authenticated by the most 
    knowledgeable Czech or, where relevant, foreign art 
    experts, art historians, and restorers. On Buyer’s 
    request and at his cost, Adolf Loos Apartment and 
    Gallery can arrange for expert and authenticity 
    reports to be made. 
 
 

Nejdražší obraz vydražený v roce 2016 na aukci v ČR

František KUPKA: Série C I. (Protihodnoty), 1935
olej na dřevě, 55 × 60 cm
dosažená cena: 62.000.000 Kč 
Adolf Loos Apartment and Gallery, 26. 11. 2016

Aktuálně přijímáme do privátního a aukčního prodeje obrazy, plastiky, grafiky i kresby. 
V případě zájmu o prodej zajišťujeme odborné konzultace, znalecké posudky i odhady 

cen uměleckých děl. Neváhejte nás kontaktovat. 

Nejdražší obraz poválečného umění ČR 
a světový rekord malíře z jeho poválečné tvorby 

Oskar KOKOSCHKA: Žáby, 1968
olej na plátně, 61 × 92 cm
dosažená cena: 37.700.000 Kč 
Adolf Loos Apartment and Gallery, 26. 11. 2016 

Světový aukční rekord autora

Emil FILLA: Zátiší s knihou, 1914
olej na plátně, 30,7 × 25,4 cm
dosažená cena: 19.500.500 Kč 
Adolf Loos Apartment and Gallery, 10. 11. 2010

Historicky nejdražší fotografie vydražená 
na aukci v ČR

František DRTIKOL: The Bow, 1928
pigmentový tisk, 220 × 286 mm
dosažená cena: 2.220.000 Kč 
Adolf Loos Apartment and Gallery, 26. 4. 2015

Světový aukční rekord autora

Olbram ZOUBEK: Ifigenie, 1986
bronz, výška 200 cm
dosažená cena: 3.146.000 Kč 
Adolf Loos Apartment and Gallery, 28. 4. 2019

O našich úspěších nejlépe 
mluví výsledky našich aukcí:

Aukční rekord v České republice
Nejdražší umělecké dílo všech dob vydražené na aukci 
v ČR do roku 2019

Oskar KOKOSCHKA: Praha – Pohled 
z křížovnického kláštera, 1934
olej na plátně, 85 x 115 cm
dosažená cena: 78.487.500 Kč 
Adolf Loos Apartment and Gallery, 20. 10. 2019

TOYEN: La Dame de Pique 
(Piková dáma), 1926
olej na plátně, 92 x 65 cm
dosažená cena: 78.650.000 Kč
Adolf Loos Apartment and Gallery, 4. 10. 2020

PŘIJÍMÁME KVALITNÍ 
UMĚLECKÁ DÍLA 
DO NAŠÍ DALŠÍ 
PRESTIŽNÍ AUKCE 

Světový aukční rekord autorky

TOYEN: Cirkus, 1925
olej na plátně, 90 x 90 cm
dosažená cena: 79.557.500 Kč
Adolf Loos Apartment and Gallery, 18. 4. 2021

EMIL FILLA, BALETKA S KVĚTINAMI, (detail)
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ADOLF LOOS APARTMENT AND GALLERY VYDAL VE SPOLUPRÁCI 
S NÁRODNÍ GALERIÍ V PRAZE A RAKOUSKOU NÁRODNÍ GALERIÍ 

BELVEDERE PRVNÍ UCELENÝ SOUPIS OLEJOMALEB FRANTIŠKA KUPKY. 

SOUPIS BYL SCHVÁLEN DRŽITELEM AUTORSKÝCH PRÁV FRANTIŠKA KUPKY SPOLEČNOSTÍ SOCIÉTÉ DES AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES PARIS (ADAGP)

KNIHU SI MŮŽETE OBJEDNAT NA WEBU 
www.frankkupka.com

NEBO ZAKOUPIT V NAŠICH GALERIÍCH

ZBÝVÁ JEN POSLEDNÍCH PÁR KUSŮ.

129

Váš partner na trhu 
s poštovními známkami

Filatelie je již 160 let
tradiční sběratelský 
a investiční obor

ČESKOSLOVENSKO 1919,  
Znak 4 Koruny 
na žilkovaném papíru 
s převráceným přetiskem  
POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919,  
ex. Pytlíček, 
nejvzácnější československá 
známka vydražena 
za rekordní cenu,  
Aukce 56, 2018,  
prodáno za 9.300.000 Kč

TRINIDAD 1847, 
Lady Mc Leod 5c modrá, 

nepoužitá, ex. Ferrary;  
Aukce 37, 2012, 

prodáno za 1.760.000 Kč

MAURITIUS 1848, „POST PAID“ 2 Pence,  
vodorovná razítkovaná 3-páska s chybotiskem, 

ex. Kanai; přímý prodej, 2014, prodáno za 1.140.000 Kč

VELKÁ BRITÁNIE 1840, 
Penny Black,   
blok 6 nepoužitých známek,  
11. tisková deska, 
ex.  The  Chartwell Collection; 
Aukce 40, 2013
prodáno za  2.220.000 Kč

burda auction
aukční dům burdaLIVEBidding

www.burda-auction.com

inzerat_LOOS_unor2020.indd   1 12.02.20   11:18
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JUSTITZ ALFRÉD  
ŽENA PO KOUPELI 

Adolf Loos Apartment and Gallery
E | loos@aloos.cz
U Starého hřbitova 40/6
110 00 Praha 1 – Josefov

APARTMÁN NAVRŽENÝ ARCHITEKTEM  
ADOLFEM LOOSEM ROKU 1927, VE KTERÉM SÍDLÍ 
SPOLEČNOST ADOLF LOOS APARTMENT 
AND GALLERY, BYL VYBRÁN DO SÍTĚ 
NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SVĚTOVÝCH 
ARCHITEKTONICKÝCH NÁVRHŮ ICONIC HOUSES

www.iconichouses.org

Adolf Loos Apartment and Gallery v knize 
„150 Houses you need to visit before you die“

V  listopadu 2019 vyšla nová kniha o architektuře a designu 
s názvem „150 domů, které musíte vidět než zemřete“ od uzná-
vaného belgického autora Thijse Demeulemeestera a autorky 
Jacinthe Gigou. Apartmán navržený slavným architektem 
Adolfem Loosem se díky svému pokrokovému a sofistikovanému 
designu zařadil mezi 150 nejkrásnějších architektonických ikon 
na světě. Jedná se o velmi kvalitní příručku pro obdivovatele 
architektury a designu. 

vydal © Adolf Loos Apartment and Gallery, 2022 
text © Vladimír Lekeš, Julie Jaklová, 2022 
jazyková korektura Zdena Růžičková 
grafická úprava Lenka Jasanská
fotografie Lukáš Jasanský 

Mezi 
dvěma 
světy
Židovští malíři v Bohemii

Adolf Loos Apartment and Gallery

9 788027 098019
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Zatímco česká výtvarná scéna první republiky je dnes všeobecně známa a přinejmenším klasická 
moderna je probádanou oblastí, umění židovských autorů sledovaného období zůstává opomíjeno. 
Tato zajímavá publikace provádí životy několika znamenitých malířů židovského původu, často 
pocházejících z německy mluvících rodin, kteří měli zásadní vliv na utváření moderního malířství  
v Bohemii a téměř v celé Evropě. Působili v uměleckých avantgardách, aktivně podporovali židov-
skou kulturu a pozvedli domácí uměleckou scénu na evropskou úroveň. Jedná se o mimořádně 
kvalitní autory, jmenovitě – Emil Orlik (1870–1932), Alfréd Justitz (1879–1934), Eugen von Kahler 
(1882–1911), Georges Kars (1882–1945), Bedřich Feigl (1884–1965), Maxim Kopf (1892–1958)  
a Ludwig Blum (1891–1975). Jedinou výjimkou tvoří malíř Maxim Kopf, který nebyl židovského 
původu, z přirozeného charakteru uměleckého prostředí předválečné doby však vyplývá, že měl 
úzké vazby s židovskými umělci a intelektuály. Kniha je postavena na výběru děl, která byla sou-
částí meziválečných výstav českoněmeckého výtvarného umění doma i v zahraničí. Stěžejní část 
reprodukcí tvoří díla z významných soukromých sbírek. 

Knihu možno zakoupit v naší galerii a na e-shopu: www.aloos.cz/publikace

KNIŽNÍ NOVINKA NA TRHU: 
MEZI DVĚMA SVĚTY – ŽIDOVŠTÍ MALÍŘI V BOHEMII



Zmocnitel
Jméno a příjmení 
Ulice 
Obec                                                                                        PSČ 
Země
Datum narození                                Číslo OP/ pasu                            Platnost do 
Vydal                                                                                    Telefon
E-mail

Číslo položky Předmět Limitní cena v Kč v případě  
nedostupnosti (nepovinný údaj) 

PLNÁ MOC 
PRO ZASTUPOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ DRAŽBĚ 
PRO NEPŘÍTOMNÉ / DRAŽBA PO TELEFONU

tímto zmocňuji:
Adolf Loos Apartment and Gallery s. r. o. 
IČ: 285 19 213 se sídlem U Starého hřbitova 40/6, 110 00 Praha 1 – Josefov zapsaná v obchodním 
rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 147524 
aby mne zastupovala a vykonávala v mém zastoupení veškeré úkony při konání aukce – neveřejné dražbě 
konané dne 8. května 2022 v Praze a vydražila za mne movité věci – předměty dražby, které jsou výše spe-
cifikovány katalogovým číslem, názvem věci a vyvolávací cenou, za cenu, kterou určím telefonicky  
(viz dále).  
 Uvedením svého telefonního čísla dále výše uvedenou společnost výslovně zmocňuji k tomu, aby pro mne zajistila vydražení 
výše uvedených věcí – předmětů výše uvedené dražby, které jsou výše specifikovány katalogovým číslem, názvem věci  
a vyvolávací cenou, prostřednictvím dražby po telefonu tak, že po zahájení dražby se jí zavazuji udělovat prostřednictvím 
výše uvedeného telefonního čísla závazné, jasné a srozumitelné pokyny k jejímu postupu v rámci dražby, včetně, nikoliv však 
zejména, k výši ceny, za kterou má být výše specifikovaná věc pro mne vydražena. Výslovně prohlašuji, že výše uvedené 
telefonní číslo je mé a přijímám veškerou odpovědnost podle § 2894 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a v souladu s dražebním řá-
dem, za správnost a dostupnost uvedeného čísla a za úkony, které budou na základě telefonního hovoru provedeny. Udělením 
plné moci při dražbě po telefonu se rovněž zavazuji k zakoupení předmětu dražby, o který se v dražbě ucházím minimálně za 
vyvolávací cenu (a to i v případě nezájmu dalších dražitelů či nemožnosti se účastníkovi během dražby dovolat). Prohlašuji, 
že si jsem vědom, že telefonní hovor mezi mnou a výše uvedenou společností týkající se výše uvedené dražby může být 
nahráván a s touto skutečností souhlasím. 

Výslovně prohlašuji, že zmocněná společnost je oprávněna za sebe stanovit zástupce z řad zaměstnanců 
této společnosti, nebo osob jí zastupujících a udělit jim v rozsahu této plné moci plnou moc.   

V Praze dne:       Podpis:   

Prosím doručte plnou moc osobně na naši adresu Expo 58, Letenské sady 1500/80, 170 00 Praha 7, 
nebo zašlete na email: loos@aloos.cz

POWER OF ATTORNEY 
FOR REPRESENTATION AT AUCTION
ABSENTEE / TELEPHONE BIDS

Authoriser
First name, Surname 
Street 
City                                                                                 Postcode 
Country
ID number                                          Passport                                    Valid until 
Issued by                                                                        Telefon number
E-mail

Lot No. Item Top Limit of the Bid 
(optional) 

I hereby give:
Adolf Loos Apartment and Gallery s. r. o. 
ID No. 285 19 213 with its seat at U Starého hřbitova 40/6, 110 00 Praha 1 – Josefov entered in to represent 
me and engage in any legal transactions on my behalf during (invitation-only) auction held on May 8, 2022 at 
Prague and purchase for me certain movable assets – the items listed above by catalogue number, designation, and 
starting price – for such price as I shall determine over the phone (see further above).    
 Further, by communicating my phone number to the above-mentioned company, I expressly authorize it to procure on my 
behalf the purchase-by-auction of the items that are auctioned off in the above-mentioned auction and that are listed 
above by catalogue number, designation, and starting price, via telephone bidding, which entails that I shall, after the floor 
has been opened for bids, give binding, clear, and transparent instructions to the company via the phone number set out 
above as to how the company ought to proceed during the auction, including (but not limited to) the amount for which I am 
prepared to purchase the above items. I expressly represent and affirm that the phone number set out above is mine, and 
I accept any and all liability under Sec. 2894 et seq. of the Civil Code (Act No. 89/2012 Coll.) and under the Auction Rules 
for the correctness and accessibility of the number set out above, and for the actions performed based on the said phone 
conversation. I represent further that the maximum bid may, upon my orders, be exceeded. I affirm that I am aware of, and 
consent to, the fact that the phone conversation between myself and the above-mentioned company concerning the above-
-mentioned auction may be recorded. By signing the PoA for telephone bidding, the participant commits to purchase the 
lot at the minimum Starting Price as listed in the auction catalogue (even if there is no further interest from other auction 
participants or should we be unable to reach the participant over the phone during the auction).      

I hereby expressly affirm that the authorized company may appoint an agent from among its staff or its statutory 
representatives to act on its behalf, and to authorize them within the scope of the present power of attorney.  
  

Prague, on:      Signature:   

Please delivery the power of attorney personally to address Expo 58, Letenské sady 1500/80, 
170 00 Praha 7, or send it to email: loos@aloos.cz



PLNÁ MOC 
PRO ZASTUPOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ DRAŽBĚ 
PRO NEPŘÍTOMNÉ / PÍSEMNÝ LIMIT

Zmocnitel
Jméno a příjmení 
Ulice 
Obec                                                                                        PSČ 
Země
Datum narození                                Číslo OP/ pasu                            Platnost do 
Vydal                                                                                    Telefon
E-mail

Číslo položky Předmět Limitní cena v Kč  
(limitní cena nezahrnuje aukční přirážku) 

tímto zmocňuji:
Adolf Loos Apartment and Gallery s. r. o. 
IČ: 285 19 213 se sídlem U Starého hřbitova 40/6, 110 00 Praha 1 – Josefov zapsaná v obchodním 
rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 147524 
aby mne zastupovala a vykonávala v mém zastoupení veškeré úkony při konání aukce – neveřejné dražbě 
konané dne 8. května 2022 v Praze a vydražila za mne movité věci – předměty dražby, které jsou výše 
specifikovány katalogovým číslem, názvem věci a vyvolávací cenou za výše uvedenou limitní cenu.   
 
Uvedená limitní cena u každého výše specifikovaného předmětu dražby je konečnou příklepovou cenou, do které je zmocně-
nec oprávněn zvyšovat jednotlivé příhozy na požadovanou věc. Při rovnosti (stejné cenové hladině) podaných limitů účastníky 
dražby na stejnou položku dražby je rozhodujícím dřívější podání písemného limitu. Beru na vědomí, že po udělení příklepu 
mému podání učiněnému v rámci určené limitní ceny jsem dle aukčního řádu Adolf Loos Apartment and Gallery s. r. o., s jehož 
aktuálním zněním jsem se seznámil, považován za vydražitele se všemi právy a povinnostmi vydražitele. 

Výslovně prohlašuji, že zmocněná společnost je oprávněna za sebe stanovit zástupce z řad zaměstnanců 
této společnosti, nebo osob jí zastupujících a udělit jim v rozsahu této plné moci plnou moc.      

V Praze dne, čas:       Podpis:   

Prosím doručte plnou moc osobně na naši adresu Expo 58, Letenské sady 1500/80, 170 00 Praha 7, 
nebo zašlete na email: loos@aloos.cz

POWER OF ATTORNEY 
FOR REPRESENTATION AT AUCTION
ABSENTEE / MAXIMUM BID

Authoriser
First name, Surname 
Street 
City                                                                                 Postcode 
Country
ID number                                          Passport                                    Valid until 
Issued by                                                                        Telefon number
E-mail

Lot No. Item Top Limit of the Bid 
(doesn’t include extra auction charge) 

I hereby give:
Adolf Loos Apartment and Gallery s. r. o. 
ID No. 285 19 213 with its seat at U Starého hřbitova 40/6, 110 00 Praha 1 – Josefov entered in  
to represent me and engage in any legal transactions on my behalf during (invitation-only) auction held on  
May 8, 2022 at Prague and purchase for me certain movable assets, listed above by catalogue number, 
designation, and starting price, for the maximum bid set out above.     
 
The maximum bid listed for each of the auctioned items above is the final hammer price up to which the authorized agent 
may raise individual bids for the item sought. I acknowledge that if an item is awarded to me based on a bid of mine up to 
the predefined maximum bid, I am considered the successful bidder-buyer within the meaning of the Auction Rules of Adolf 
Loos Apartment and Gallery s. r. o. (with the current wording of which I am familiar), with all the rights and obligations that 
this entails.      

I hereby expressly affirm that the authorized company may appoint an agent from among its staff or its 
statutory representatives to act on its behalf, and to authorize them within the scope of the present power 
of attorney.  
   

Prague, time:      Signature:   

Please delivery the power of attorney personally to address Expo 58, Letenské sady 1500/80, 
170 00 Praha 7, or send it to email: loos@aloos.cz



JINDŘICH ŠTYRSKÝ, NEDĚLE NA PŘEDMĚSTÍ / SUNDAY IN THE SUBURBS, (detail)




