
ŠÍMA JOSEF
Le ciel de pierre (Kamenné nebe) 
(detail) 
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BARTUSZOVÁ MARIA
Bez názvu / Untitled 
(detail) 

19  03  23

VÝBĚROVÁ AUKCE
MODERNÍHO A SOUČASNÉHO UMĚNÍ

EVENING SALE PRAGUE
MODERN AND CONTEMPORARY ART

BARTUSZOVÁ MARIA

(1936 Praha – 1996 Košice)



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 / PRAGUE 7 

18. ÚNOR—19. BŘEZEN 2023: 10:00—18:00 HODIN 
19. BŘEZNA 2023: 10:00—15:30 HODIN
(VČETNĚ SOBOT, NEDĚLÍ A SVÁTKŮ)

FEBRUARY 18—MARCH 19, 2023: 10 AM—6 PM
MARCH 19, 2023: 10 AM—3.30 PM
(INCLUDING SATURDAYS, SUNDAYS AND HOLIDAYS)

NEDĚLE 19. BŘEZNA 2023 V 16:00 HODIN 

GALERIE EXPO 58 ART

SUNDAY MARCH 19, 2023 AT 4 PM
IN EXPO 58 ART EXHIBITION HALL

LETENSKÉ SADY 1500/80, PRAHA 7 / PRAGUE 7

KUBIŠTA BOHUMIL
Podobizna čtenáře (Podobizna prof. Antonína Matějčka)
Portrait of a Reader (Portrait of Professor Antonin Matejcek) 
(detail) 

VÝBĚROVÁ AUKCE
MODERNÍHO A SOUČASNÉHO UMĚNÍ

EVENING SALE PRAGUE
MODERN AND CONTEMPORARY ART
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PARKOVÁNÍ V RÁMCI PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVY
18. ÚNOR—19. BŘEZEN 2023
PARKING DURING THE PRE-AUCTION EXHIBITION

FEBRUARY 18—MARCH 19, 2023

Dovolujeme si Vás upozornit, že parkování před budovou je možné na dobu 
nezbytně nutnou k prohlídce uměleckých děl. (Parkování před budovou má 
omezenou kapacitu 7 parkovacích míst a je nutné se domluvit předem 
telefonicky na: +420 728 882 236)
Please note that parking in front of the building is possible for the time necessary 
to view the artworks. (The parking in front of the building has a limited capacity of 
7 parking spaces and must be arranged in advance by calling +420 728 882 236)

PARKOVÁNÍ V RÁMCI AUKCE DNE 19. 3. 2023
PARKING DURING THE AUCTION ON 19. 03. 2023

Dovolujeme si Vás upozornit, že parkování před budovou není možné, 
vzhledem k omezené kapacitě parkovacích míst v památkově chráněném 
parku Letenské sady.
Please note that parking in front of the building is not possible due to the limited 
capacity of parking spaces in the protected area of the Letenske sady park.

PARKOVÁNÍ / PARKING
placené parkoviště u Technického muzea: Kostelní 1320/42, 170 00 Praha 7 
(cca 250 metrů od budovy Expo 58)
paid parking at the Technical Museum: 1320/42 Kostelni Street, 170 00 Prague 7 
(approx. 250 metres from the Expo 58 building)

SPOJENÍ MHD / PUBLIC TRANSPORT CONNECTIONS
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 u hotelu Belvedere do ulice Františka Křížka, kterou se dostanete 
až na hranici parku Letenské sady, kudy vede pěší zóna k budově Expo 58.
from metro line A – station Hradcanska (then tram 1, 8, 26)
from metro line C – station Vltavska (then tram 1, 12, 25)
For all the listed routes, the tram stop is Kamenicka.
Then turn right into Frantisek Krizek Street, which continues to the border 
of Letenske sady Park, where the pedestrian zone leads to Expo 58.

 

P

VÝSTAVNÍ SÍŇ / EXHIBITION HALL ADOLF LOOS APARTMENT AND GALLERY

REGISTRACE UŽIVATELŮ V MÍSTĚ KONÁNÍ AUKCE:
NEDĚLE 19. BŘEZNA 2023 OD 15:30 HODIN
BIDDER REGISTRATION WILL START ON SUNDAY, 

MARCH 19, 2023 AT 3:30 PM IN THE SALE ROOM EXPO 58 ART expo
art

58

INFORMACE / INFORMATION

Adolf Loos Apartment and Gallery

U Starého hřbitova 40/6

110 00 Praha 1 – Josefov

T | +420 602 325 990, +420 728 882 236
E | loos@aloos.cz
www.aloos.cz

KONTAKT / CONTACT

Vážení přátelé a milovníci umění,

snažíme se stále zlepšovat naše služby, držet krok s aktuálními trendy  
a přinášet Vám nové, zajímavé podněty ze světa umění. Dovolte nám,  
informovat Vás o naší aukci, kterou pro Vás připravujeme.
V roce 2023 přicházíme s novinkou ve formě tzv. výběrové aukce zaměře-
né na moderní a současné umění. V této aukci, která se uskuteční jednou 
ročně, bude vždy nabídnuto jen omezené množství položek té nejvyšší 
kvality s vyvolávací cenou již od 100.000 Kč. Aukce představí zásadní 
díla českých a zahraničních umělců, která mají podle našeho názoru  
z hlediska zhodnocení investice velký potenciál a která budou nepochyb-
ně ozdobou každé umělecké sbírky. 
Dlouhodobě se specializujeme na prodej uměleckých děl té nejvyšší kvali-
ty, preferujeme kvalitu nad kvantitou, proto chceme našim klientům odlišit 
tyto výběrové aukce, vzhledem k jejich významnosti na trhu s uměním. 
Všechna špičková umělecká díla, která se objeví ve výběrové aukci, jsou 
pečlivě konzultována a prověřována jednotlivými experty na daného auto-
ra. Jako jediná aukční síň v České republice také poskytujeme na prodaná 
umělecká díla doživotní záruku pravosti.
Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a zprostředkuje Vám i díla, která 
budete mít možnost vidět ve veřejném prostoru vůbec poprvé.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Dear friends and art lovers,

We are constantly striving to improve our services, to keep up with current trends,
and to bring you new and interesting initiatives from the world of art. It is our 
pleasure to inform you about the new auction we have prepared for you.
In 2023, we plan to launch an entirely new auction focused on modern and 
contemporary art under the title "Evening Sale Prague". To be held only once 
per year, the auction offer only a limited number of works of the highest quality, 
with  starting price from CZK 100,000. It will present major works by Czech  
and foreign artists of significant monetary value, which have great potential  
in terms of investment returns, and will prove an outstanding addition to any art 
collection.
We have long specialized in the sale of artworks of the highest standard, preferring 
quality over quantity, and for this very reason it is our intention to distinguish these 
selective auctions for our clients, given their high importance in the art market.
All the top artworks that will appear in the auction are carefully selected, consulted, 
and examined by individual experts. Additionally, we are the only auction house 
in the Czech Republic that provides a lifetime guarantee of authenticity for the 
artworks sold.
It is our sincere belief that you will find our offer of interest, and we are glad to 
present artworks that you have the opportunity to see in public for the first time.

We look forward to your visit!

JAK DRAŽIT V AUKCI
HOW TO BID IN AN AUCTION

OSOBNĚ V SÁLE / IN PERSON
TELEFONICKY / BY PHONE
PÍSEMNÝM LIMITEM / BY WRITTEN BID
ON-LINE
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I.
OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Pro účely tohoto aukčního řádu se dražebníkem rozumí společnost Adolf 
Loos Apartment and Gallery 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 technické 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 práv-
nická osoba i v den samotné aukce, při splnění podmínek uvedených v bodě 2.
2. Aukční dům zaregistruje jako člena KD fyzickou nebo právnickou osobu, kte-
rá o členství požádá a prokáže, že se jedná o fyzickou osobu starší 18 let, která 
je plně svéprávná či že se jedná o právnickou osobu sídlící na území ČR za-
stoupenou 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 Galle-
ry s. r. o. ke shromažďování, 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 pravidla slušného chování, jakož ani osoba, jíž byla pravomocným 
rozhodnutím soudu omezena svéprávnost, dále členové KD, kteří nesložili 
dražební jistotu, je-li požadována a v opakované 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 cestovního pasu, popřípadě své oprávnění jednat za účastníka 
dražby, dát se zapsat do seznamu účastníků dražby a jsou-li rozdávána dra-
žební čísla, převzít dražební číslo; bylo-li požadováno složení 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 zákla-
dě 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.

V.
DRAŽBA
1. Dražba je neveřejná. Dražby se mohou účastnit pouze členové Klubu draži-
telů. I při splnění této podmínky se nemohou dražby zúčastnit 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 umožní také prohlídku 
věcí do dražby zařazených v místě uvedeném v aukčním katalogu. Tato pod-
mínka 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 vyměňovat jakékoli věci mezi 
členy Klubu dražitelů a jakýmkoli způsobem obrazově zachycovat (např. filmo-
vat či fotografovat) věci vystavené či vydražované. Po tutéž dobu jsou všichni 
členové Klubu dražitelů povinni podřídit se všem opatřením podniknutým na 
ochranu vystavených či vydražovaných věcí. Zájemci mohou před dražbou po-
žádat zástupce aukčního domu o poskytnutí profesionálních fotografií v digitální 
podobě.

PRŮBĚH DRAŽBY
4. Kdo prokáže, že je členem Klubu dražitelů, má nárok si vyzvednout 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 poslední vydražované věci. K pozdějšímu vrácení dražební-
ho 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 po-
věřenými 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 zvednutím dražebního čísla. Za 
příhoz se považuje, zvedne-li účastník dražby viditelně v ruce uchopené dra-
žební číslo. Dražba předmětu 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

AUKČNÍ (DRAŽEBNÍ) ŘÁD

   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, 
       ale méně než 50.000.000 Kč
   g) 500.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50.000.000 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 nej-
nižší podání u předmětu dražby, který je v pořadí poslední, licitátor dražbu 
ukončí, jinak licitátor dražbu ukončí udělením 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 ještě jednou po-
slední podání (cenu dosaženou posledním příhozem– příklepová cena) a po tře-
tí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání. Učiněným 
podáním je účastník dražby vázán.
2. Vydražitelem se stává účastník dražby, kterému je dražený předmět přiklep-
nut. Jakékoliv spory v tomto ohledu závisejí výlučně na rozhodnutí aukčního 
domu. Okamžikem udělení příklepu vzniká vydražiteli povinnost uhradit příkle-
povou 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 zapla-
cením příklepové ceny, zvýšené o aukční provizi vč. DPH.
4. Právo na vydání vydražené věci vzniká vydražiteli po přechodu vlastnické-
ho práva dle tohoto aukčního řádu a po zaplacení celkové dlužné částky vůči 
aukčnímu domu vzniklé v souvislosti s dražbou 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 osobně, příklepovou cenu 
zvýšenou o aukční provizi vč. DPH zaplatit v hotovosti, či po dohodě s aukčním 
domem i jiným platebním 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 nebude 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 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 
částku v ekvivalentu EUR 10 000. 
9. Vydražené předměty jsou hrazeny hotově či na účet společnosti Adolf Loos 
Apartment and Gallery. Ceny položek uvedených v aukčním katalogu v EUR (dle 
kurzu 24 CZK/EUR) jsou pouze orientační a budou přepočítány dle aktuálního 
devizového kurzu 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 příklepové ceně je vydražitel povinen 
zaplatit aukčnímu domu ještě 21 % z této příklepové ceny jako aukční provizi 
(není-li uvedeno v aukčním katalogu jinak). Tato provize v sobě zahrnuje DPH  
příslušné zákonné výši a autorské poplatky.
11. Námitky proti přiklepnutí musí vydražitel uplatnit ihned přímo v sále viditel-
ným nebo slyšitelným způsobem. K pozdějším námitkám nelze přihlížet. 
12. Vydražitel převzetí předmětu dražby písemně potvrdí protokolem 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 základě 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 dohodnuto 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 ko-
nání 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. Parkovat lze po předchozí domluvě přímo před 
budovou. Doporučujeme si dohodnout předem termín vyzvednutí vydra-
žené položky po telefonu +420 728 882 236.  

ÚČAST V DRAŽBĚ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI
16. Účastník dražby může dražit kteroukoli věc zařazenou do dražby 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 dražby prostřed-
nictvím telefonu, přičemž za tímto účelem může udělit aukčnímu domu plnou 
moc ve znění dle přílohy č. 1 tohoto aukčního řádu, ve které uvede své telefonní 
číslo, na které jej aukční dům před zahájením dražby požadované věci zkon-
taktuje. Účastník dražby uvedením telefonního čísla na sebe přebírá veškerou 
odpovědnost za správnost a dostupnost uvedeného čísla. Účastník dražby se 
zavazuje po zahájení dražby udělovat aukčnímu domu (nebo jeho pověřenému 
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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. 
Udělením plné moci při dražbě po telefonu se účastník dražby zavazuje k za-
koupení předmětu dražby, o který se v dražbě uchází minimálně za vyvolávací 
cenu (a to i v případě nezájmu dalších dražitelů či nemožnosti se účastníkovi 
během dražby dovolat) předmětu dražby uvedenou aukčním domem v aukč-
ním katalogu. Účastník dražby udělením plné moci zároveň výslovně souhlasí 
s případným nahráváním telefonického rozhovoru, přičemž aukční dům je po-
vinen 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 dražby pro-
střednictvím 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 konečnou příklepovou cenou, do které je ochoten 
zvyšovat jednotlivé příhozy 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 se všemi právy a povinnostmi vydražitele.  
V případě, že účastník dražby postupem podle tohoto odstavce požadova-
nou věc úspěšně vydraží, bude mu ze strany aukčního domu zaslána faktura  
s uvedením 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 tis-
ku aukčního katalogu. Dražitel má možnost se před aukcí seznámit se stavem 
nabízených předmětů a vyžádat si případně i tzv. condition report (oznámení 
o stavu předmětu). 
2. Odhad, odborné určení a popis předmětu dražby provádějí odborníci dražeb-
níka. U uměleckých předmětů se uvádějí jen takové chyby a poškození, které 
ovlivňují uměleckou hodnotu. Každý zájemce má možnost si nabízené předměty 
před dražbou prohlédnout v průběhu předaukční výstavy. Reklamace týkající se 
ceny, jakosti, stavu a funkčnosti vydražených předmětů jsou po udělení příkle-
pu vyloučeny. Vzhledem k charakteru a povaze dražených věcí coby umělec-
kých 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 režimu podle zá-
kona 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 předměty, které jsou částí 
souboru prohlášeného za kulturní památku 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 před-
mětu dražby v tuzemsku i do zahraničí. Aukční dům však neodpovídá za případ-
né 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 přisuzo-
vaných vlastností, původu, data, stáří, provenience, stavu, nejnižší vyvolávací 
ceny či odhadní ceny vyjadřují pouze názor aukčního domu. Aukční dům si pro 
utvoření tohoto názoru vyhrazuje 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 budou písemnosti zasílány poštou formou lis-
tovní 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 za-
sílají poštou formou peněžní zásilky doručované do vlastních rukou, převodem 
z účtu u banky nebo jiným bezhotovostním způsobem; lze je též předat i jiným 
prokazatelným způsobem do rukou osoby, které jsou určeny. Jde-li o bezhoto-
vostní 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 mínění 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 příslušnými práv-
ními předpisy českého právního řádu se také řídí. Všechny transakce upravené 
či vzešlé z tohoto aukčního řádu, jakož i veškeré další související skutečnosti 
se řídí českým právem.

AUCTION RULES

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 (consign-
ment) agreement 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 atten-
ded 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 discretion of the Auction House. There is no legal claim for mem-
bership 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 Mem-
bers 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 partici-
pants 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 auction 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 conduct the proce-
edings 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 auctions, 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 Auction 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 entitled 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 auc-
tioned 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 Auctioneer must also disclose the fact that a given 
item is a cultural relic. 
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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 but not more than 50.000.000 CZK
   g) 500.000 CZK if the momentary auction price is at least 
       50.000.000 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 auctioned 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 prices 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 participant 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 auctioned 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 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 dis-
charged. 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 Bidder must pay the auction fee incl. VAT to the Auction House, plus 
any and all damage and expenses associated with the frustration of the auc-
tion’s purpose. Items for which the purchase price was not paid may be auctio-
ned off again in a repeated auction (without prejudice to the owners’ rights). No 
reductions of the hammer price 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 expen-
ses 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 EUR 10 000.
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 24 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 awarded); this hammer pri-
ce 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 House commission in the amount of 21% of this hammer pri-
ce: 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 auctioned 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 success-
ful Bidder not collect the sold lot within fourteen days after the auction (unless 
otherwise agreed in writing), the Auction House may charge the Bidder sub-
sequent storage 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 im-
mediately 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. 

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 auction via te-
lephone, whereas they must for this purpose grant power of attorney to the 
Auction House (in the wording set out in Schedule 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 auc-
tion 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 listed in the auction catalogue (even if the-
re 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 granting 
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 conversation 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 auction 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 willing 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 auc-
tion participant successfully bids for an item which they seek following the pro-
cedure 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 identification and de-
scription 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 regarding 
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 performances 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 meaning 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 Republic 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 authorities due to current governing 
laws.
5. Any and all statements and representations in the auction catalogue con-
cerning attributed qualities, origin, date, age, provenience, 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 circumstances, are governed by Czech law. 
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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 zahraniční-
ho umění, některé v cizině. Je členem sdružení kritiků ČR  
a AICA. Napsal několik odborných i beletristických knih.
Největší znalec české moderní malby 20. století.  

 

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 umělecko-
průmyslové v Praze a na Západočeské univerzitě v Plzni. Má 
za sebou četné publikace o moderním umění, uspořádal přes 
120 výstav doma i v zahraničí. 

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 (Štyrský a Toyen – to nejlepší  
z českého surrealismu, František Kupka – výstava k 70. 
výročí první retrospektivní výstavy v roce 1946 v Mánesu, 
Georges Kars Jediné, na čem záleží, je člověk, Josef Šíma – 
Jan Zrzavý: obrazy ze slavných sbírek, Henry Bond London 
Eye, Jan Gemrot – V čase změny, Kupka – Mucha v Expo 58 
atd.) Obdržel mezinárodní cenu Trebbia za rok 2017 za pod-
poru kultury a umění. Je rovněž odborným poradcem Komise 
pro posuzování návrhů na české peníze České národní banky.  

Historička umění a architektury, kurátorka a konzultantka. 
Studovala v Praze, Paříži a Montrealu. Pracovala jako ředitel-
ka 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. 

Jmenný seznam umělců | číslo stránky

ANDERLE JIŘÍ | 154, 155
BARTONĚK VOJTĚCH | 20, 21
BARTUSZOVÁ MARIA | 132–135
BENEŠ VLASTIMIL | 112, 113
BRYCHTOVÁ JAROSLAVA; 
LIBENSKÝ STANISLAV | 136–139
BUKOVAC VLAHO | 24, 25
CIGLER VÁCLAV | 140, 141
ČERNÝ KAREL | 126–130
DOKOUPIL GEORG JIŘÍ | 158, 159
FILLA EMIL | 72–81
GEMROT JAN | 162, 163
GORIN JEAN ALBERT | 116–121
CHITTUSSI ANTONÍN | 30, 31
JANEČEK OTA | 114, 115
JÍRA JOSEF | 102, 103
JOHN JIŘÍ | 104, 105
KALVODA ALOIS | 28, 29
KARS GEORGES (JIŘÍ) | 88–91
KOKOLIA VLADIMÍR | 150, 151
KOKOSCHKA OSKAR | 170–185
KUBIŠTA BOHUMIL | 36–41, 94–97
KUPKA FRANTIŠEK | 98–101
LADA JOSEF | 44, 45
LHOTÁK KAMIL | 106–111
LIESLER JOSEF | 144, 145
MIKULKA JAN | 168, 169
MUCHA ALFONS | 16–19
NEJEDLÝ OTAKAR | 92, 93
RADIMSKÝ VÁCLAV | 34, 35
RAJLICH TOMÁŠ | 160, 161
RITTSTEIN MICHAEL | 148, 149
SAUDEK KÁJA | 146, 147
SOPKO JIŘÍ | 152, 153
SÝKORA ZDENĚK | 122–125
ŠÍMA JOSEF | 46–55
ŠPÁLA VÁCLAV | 82–83
TICHÝ FRANTIŠEK | 64–69
TOYEN (MARIE ČERMÍNOVÁ) | 56–61
TRS ZDENĚK | 164, 165
UPRKA JOŽA | 26, 27
VÁLOVÁ KVĚTA | 142, 143
ZRZAVÝ JAN | 84, 85

HLAVNÍ EXPERTI AUKCE / SENIOR AUCTION EXPERTS INDEX AUTORŮ / ARTIST INDEX

Dr. Irena ŽANTOVSKÁ MURRAY HonFRIBA

Prof. PhDr. Jaromír ZEMINA

PhDr. Jiří MACHALICKÝ

Vladimír LEKEŠ

Art and architecture historian, curator and consultant. Following 
studies in Prague, Paris and Montreal, she has worked as 
Director of Art and Architecture Collections at McGill University 
in Montreal and as Director of the Sir Banister Fletcher 
Collection and Library at the Royal Institute of British Architects 
in London. Her research interests include 20th and 21st century 
world art and architecture.
 

Leading Czech art historian and theorist, pedagogue. From 
1961 to 1992 he was employed by the National Gallery in 
Prague, where he headed the Modern Art Collection for many 
years. He currently teaches at the Department of Scenography 
at the Academy of Performing Arts, serves on the advisory board 
of several state galleries and museums in the Czech Republic, 
and was a member of the first Council of Czech Television. 
He has prepared many exhibitions of Czech and international 
art, some of them abroad. A member of the Czech Critics 
Association and AICA and the author of several scholarly as well 
as fictional works, he is the greatest expert on Czech modern 
painting of the 20th century. 

 
A leading Czech theorist and art historian, he has worked at 
the National Gallery since 1977. From 1994 until 1997, he was 
first acting director, then Director of the Graphics Collection 
of the National Gallery. From 2001 to 2012 he was curator of 
the Kampa Museum in Prague. He lectured externally at the 
Academy of Applied Arts in Prague and at the University of West 
Bohemia in Pilsen. He has published numerous publications on 
modern art and organized over 120 exhibitions at home and 
abroad. 

Listed in the prestigious Guide international des experts et
spécialistes published in France, he is the main author of the
first comprehensive Catalogue raisonné of oil paintings by 
Frantisek Kupka, created in cooperation with the Adolf Loos 
Apartment and Gallery, the National Gallery in Prague, the 
National Gallery Belvedere in Vienna, the current holder of the 
Frantisek Kupka copyright, the French state-owned compa-
ny Adagp and Koenig Books London. As a curator, he has 
organized several exhibitions (Styrsky and Toyen – The Best 
of Czech Surrealism, Frantisek Kupka – an exhibition on the 
70th anniversary of the first retrospective exhibition in 1946 at 
Manes, Georges Kars: The Only Thing That Matters is a Human 
Being, Josef Sima – Jan Zrzavy: Paintings from Famous Collec-
tions, Henry Bond: London Eye, Jan Gemrot: In Time of Change, 
the Kupka – Mucha exhibition in Expo 58 and more). A recipient 
of the 2017 Trebbia International Award for the promotion of 
culture and art, he also serves as an expert advisor to the Czech 
National Bank's Commission for the Assessment of Proposals 
for Czech Currency. 

VÝSTAVNÍ SÍŇ / EXHIBITION HALL 

ADOLF LOOS APARTMENT AND GALLERY
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Portrét dívky
1929
barevné tužky na papíře
výřez pasparty: 46 x 36 cm
signováno datováno vpravo dole: Mucha/1929 

MUCHA ALFONS
(1860 Ivančice – 1939 Praha)

1

Provenience: 
– významná moravská sbírka

Posouzeno a konzultováno Johnem Muchou, vnukem a držitelem autorských práv 
Alfonse Muchy, který k dílu uvádí: „Jedná se o krásně udělanou studii pro obraz 
Libuše, který je v naší sbírce. Dívka je jedna z jejich sester, buďto Teta nebo Kazi.“

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

Celou Muchovou tvorbou prostupuje zájem o zobrazení ženské figury. Podařilo se 
mu dokonale vystihnout dobový ženský typ a vyvinout vlastní estetické ideály krásy. 
Divákům představil atraktivní svět pařížských i pražských modelek, nočních kabaretů, 
společenských salónů i divadelních představení, ale také sérii intimních portrétů.

Vyvolávací / Prodejní cena: 300.000 Kč
Odhadní cena: 600.000–800.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 12 500
Estimate: EUR 25 000–33 330

Portrait of a Girl
1929
coloured pencil on paper
cutout of a passe-partout: 46 x 36 cm
signed and dated lower right: Mucha/1929 

Provenance: 
– significant Moravian collection

Consulted by John Mucha, grandson and copyright holder of Alfons Mucha, 
who remarked: "This is a beautifully done study for the painting of Libuse, 
which is in our collection. The girl is one of her sisters, either Teta or Kazi."

Certificate of authenticity from John Mucha enclosed.
Further consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, 
Professor Jaromir Zemina, Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.

Mucha's entire artistic oeuvre is pervaded by an interest in the depiction of the 
female figure. He succeeded in perfectly capturing the contemporary female type 
and developed his own aesthetic ideals of beauty. He introduced his viewers to the 
glamorous world of Parisian and Prague models, night cabarets, social salons, and 
theatrical performances, as well as a series of intimate portraits.
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Dívka
1934
olej na dřevě
50,5 x 50,5 cm 
signováno a datováno vlevo dole: Mucha / 34

Provenience:
– významná moravská sbírka 

Vystavováno:
– Kupka – Mucha, výstavní síň Expo 58 Art, Praha (26. 2.–20. 3. 2022)

Posouzeno a konzultováno Johnem Muchou, vnukem a držitelem 
autorských práv Alfonse Muchy.
Přiloženo potvrzení autenticity Johna Muchy.

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

Přiložena expertiza PhDr. Karla Srpa, který mimo jiné k dílu uvádí: 
“Během dvacátých a třicátých let se Alfons Mucha zabýval velmi 
často znázorněním osamělých žen, z nichž mnohé volně odkazovaly 
ke slovanské mytologii, která jej zajímala až do posledních dní v jeho 
životě. Tento obraz navazuje na jeho oblíbené figurální typy a scenérie, 
předznamenané nejen plakáty, ale i ranými ilustracemi do historických 
knih. Dívka, skrývající se za větvemi stromu, upřeně pozoruje diváka. 
Mucha zde vyjádřil napětí, ze kterého není jasné, jak by dívka, oděná 
do bílé drapérie, případně mohla zareagovat. Přestože je na obraze 
zachycena pouze jedna postava, má obraz svou prostorovou hloubku, 
vymezující prostor pro dívku, vyjádřenou vztahem kmene stromu v pozadí 
a větvemi v předním plánu, o něž se dívka opírá rukama, a zároveň  
i pečlivě volenou barevnou tonalitu, ve které hraje svou roli bílá draperie 
uvnitř temného prostředí lesa. Dílo patří k výrazným příkladům malby 
Alfonse Muchy.“

Alfons Mucha, světově proslulý český moderní umělec, získal 
mezinárodní slávu ve Francii na přelomu 19. a 20. století díky své 
originální secesní dekorativní tvorbě. Celoživotní dílo Alfonse Muchy se 
tak těší mimořádné pozornosti a věhlasu. Vynikal všestrannou tvorbou 
a v Paříži v 90. letech 19. století působil především jako vyhledávaný 
ilustrátor, secesní dekoratér nebo tvůrce plakátů. Mucha měl široký záběr 
i v oblasti drobného užitého umění, byl bravurním kreslířem a navrhoval 
pohlednice, různé drobné tisky, bankovky a známky. Jeho životním dílem 
je série velkoformátových pláten Slovanská epopej, na které pracoval 
téměř osmnáct let. Dokončený cyklus byl jako celek poprvé představen 
pražské veřejnosti na podzim roku 1928 u příležitosti oslav deseti let 
samostatnosti československého státu ve Velké dvoraně tehdy právě 
vystavěného Veletržního paláce.

MUCHA ALFONS
(1860 Ivančice – 1939 Praha)

2

Vyvolávací / Prodejní cena: 3.500.000 Kč
Odhadní cena: 4.000.000–6.000.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 145 830 
Estimate: EUR 166 670–250 000

Girl
1934
oil on wood panel
50.5 x 50.5 cm
signed and dated lower left: Mucha / 34

Provenance:
– significant Moravian collection 

Exhibited:
– Kupka – Mucha, Expo 58 Art exhibition hall, Prague 
   (February 26 – March 20, 2022)

Consulted by John Mucha, grandson and copyright holder of Alfons Mucha.
Certificate of authenticity from John Mucha enclosed.

Further consulted by Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, 
Professor Jaromir Zemina, Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.

 Expertise by Dr Karel Srp, enclosed. Dr Karel Srp, remarked: 
"During the 1920s and 1930s, Alfons Mucha very often depicted solitary 
female figures, many of which made free reference to Slavic mythology, a 
topic that interested him until the last days of his life. This painting follows 
his favorite figurative types and scenery, foreshadowed not only by posters, 
but also by early illustrations for history books. The girl, hiding behind the 
branches of a tree, stares intently at the viewer. Here, Mucha expressed a 
tension from which it remains unclear how the girl, dressed in white drapery, 
might well react. Although only one figure is depicted, the painting has its own 
spatial depth, delimiting the space for the girl, expressed by the relationship 
of the tree trunk in the background and the branches in the foreground, on 
which the girl leans her hands, and at the same time the carefully chosen 
color tonality in which she plays the visual role of white drapery inside the dark 
surroundings of the forest. The work is one of the outstanding examples of 
Alphonse Mucha's painting."

Alfons Mucha, one of the world’s most renowned Czech modern artists, 
began his rise to international fame in France at the turn of the 19th and 20th 
centuries thanks to his original Art Nouveau decorative work, thus granting 
his lifelong oeuvre extraordinary attention and fame. He excelled in his 
versatile creations and in Paris in the 1890s worked mainly as a sought-
after illustrator, Art Nouveau decorator or poster creator. Mucha also had a 
wide range of achievements in the field of small-scale applied arts: he was a 
brilliant draftsman and designed postcards, various small prints, banknotes 
and stamps. His life's greatest effort is a series of large-format canvases, The 
Slavic Epic, on which he worked for almost eighteen years. The completed 
cycle was first presented in its entirety to the Prague public in the autumn of 
1928, on the occasion of the celebration of ten years of independence of the 
Czechoslovak state, in the Great Hall of the just-completed Veletrzni Palace.

.
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Dívka v březovém háji
olej, plátno, lepenka
45,5 x 35,5 cm
signováno vpravo dole: V. Bartoněk 

BARTONĚK VOJTĚCH
(1859 Praha – 1908 Praha)

3

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

Vojtěch Bartoněk studoval na pražské Akademii u Jana Sweertse, ale prošel
i výukou u dalších profesorů – F. Čermáka, A. Lhoty, F. Sequense, M. Pirnera. 
Ve studiích pokračoval v Paříži. Maloval nejprve historické obrazy, posléze obrátil 
svůj zřetel k žánrům. 

Vyvolávací / Prodejní cena: 100.000 Kč
Odhadní cena: 120.000–160.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 4 170
Estimate: EUR 5 000–6 670

Girl in the Birch Grove
oil on canvas laid down on board
45,5 x 35,5 cm
signed lower right: V. Bartonek 

Consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, Dr Nadezda Blazickova, 
Professor Jaromir Zemina, Professor Roman Prahl, Dr Jiri Machalicky 
and Vladimir Lekes.
Confirmation of authenticity enclosed.

Vojtech Bartonek studied at the Prague Academy under Jan Sweerts, but he also 
studied under other professors – F. Cermak, A. Lhota, F. Sequens and M. Pirner. 
He continued his studies in Paris. At first he painted historical paintings, then he 
turned his attention to genres.  
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Girl (Portrait of the Painter's Daughter)
oil on canvas 
47.5 x 40.5 cm
signed and dated lower left: Vlaho Bukovac Prague 1916
verso old exhibition label of G. M. Lotinga, Fine Art Galleries, 
57 New Bond Street, London W 1, U. K., September 1959

  Exhibited:
– G. M. Lotinga, Fine Art Galleries, 57 New Bond Street, London W 1, 
   U. K., September 1959

Publicated:
– S.V.U. Manes 2019, page 166

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

The famous Croatian painter Vlaho Bukovac, born in Cavtat, was a renowned 
artist of the late Impressionist, Symbolist and Art Nouveau periods. He had 
a special relationship with Prague and many Czech artists - especially Jan 
Dedina, who organized a posthumous exhibition of Bukovac in Prague in June 
1925. Of the 178 oil paintings exhibited, many of the works entered private 
collections in Prague.
After a rough start in America, Bukovac came to the Paris Academy in 1877 
to join Alexandre Cabanel and soon met the Czech artists Vaclav Brozik and 
Vojtech Hynais, with whom he became permanent friends. Thematically, he 
focused at first on allegorical works with large figural compositions in an 
arcadian, elevated landscape, focusing on the history and the present of 
the Balkan countries. He soon won renown in the Paris Salon, the world's 
most important artistic platform for determining success or failure. Gradually 
he began to mix his own colours and in his mature years arrived at highly 
distinctive and original valences of purple, orange and red. By reinforcing 
pointillist brush techniques and unexpected color harmonies, he became 
one of the leading artists whose works were highly regarded around 1900. 
In 1903, Bukovac came to Prague, where he was given a one-year contract, 
subsequently extended over a long period. Bukovac liked to read, loved the 
stars and enjoyed sitting on the balcony of his apartment in Ovenecka Street 
in Letna, from where he observed the celestial harmonies. Between 1903 
and 1909 he particularly refined his technique and expression to masterly 
perfection. The musicality of his lyrical works suggests positive receptions, for 
example, of the music of Gounod or Massenet, whose work with sound has 
numerous parallels with the tuning of Bukovac's art.
The The Girl (Portrait of the Painter's Daughter) is an intimate, yet magnificent 
painting, which embodies all the cited virtues of Bukovac's painting mastery, 
especially the colouristic opulence and harmonious, intimate expression.

BUKOVAC VLAHO
(1855 Cavtat – 1922 Praha)
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Vyvolávací / Prodejní cena: 1.100.000 Kč
Odhadní cena: 1.200.000–1.500.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 45 830
Estimate: EUR 50 000–62 500

Dívka (Portrét dcery malíře)
olej na plátně 
47,5 x 40,5 cm
signováno a datováno vlevo dole: Vlaho Bukovac Praha 1916
vzadu starý výstavní štítek G. M. Lotinga, Fine Art Galleries, 
57 New Bond Street, London W 1, U. K., September 1959

 Vystavováno:
– G. M. Lotinga, Fine Art Galleries, 57 New Bond Street, London W 1,
   U. K., September (září) 1959

Publikováno:
– S.V.U. Mánes 2019, strana 166

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

Slavný chorvatský malíř Vlaho Bukovac byl rodák z Cavtatu. Jde 
o proslulého autora doby pozdního impresionismu, symbolismu 
a secese, majícího zvláštní vztah k Praze a mnohým našim umělcům 
– zvláště k Janu Dědinovi, který Bukovacovi uspořádal v červnu 1925 
posmrtnou výstavu v Praze, z jejíž 178 vystavených olejomaleb se 
mnoho děl dostalo do pražských soukromých sbírek.
Bukovac po krušných začátcích v Americe přišel roku 1877 na 
pařížskou Akademii k Alexandru Cabanelovi a záhy se zde seznámil 
s Václavem Brožíkem a Vojtěchem Hynaisem, s nimiž se natrvalo 
spřátelil. Tematicky se nejprve vyhranil na alegorickou tvorbu velkých 
figurálních kompozic v arkadicky vznosné krajině se zacílením 
na dějiny i současnost balkánských zemí. Brzy uspěl v pařížském 
Salónu, nejvýznamnější světové umělecké platformě určující úspěch 
či zatracení. Barvy si začal postupně míchat sám a v letech zralosti 
dospěl k velmi osobitým autorským valérům nafialovělé, oranžové 
a červené. Posílením pointilistické štětcové techniky a svéráznými 
barevnými harmoniemi se v době kolem roku 1900 dostal mezi 
suverénní umělce, jejichž díla byla vysoce hodnocena. Roku 1903 
přišel Bukovac do Prahy, kde dostal jednoroční smlouvu, která pak 
byla dlouhodobě prodlužována. Bukovac rád četl, miloval hvězdy 
a rád sedával na balkoně svého bytu v Ovenecké ulici na Letné, 
odkud nebeské harmonie pozoroval. V letech 1903 až 1909 obzvláště 
propracoval svou techniku i výraz k mistrovské dokonalosti. Muzičnost 
jeho lyrických děl sugeruje pozitivní dojmy třeba z hudby Gounodovy 
či Massenetovy, jejichž dílo má četné paralely s laděním Bukovacovy 
výtvarné tvorby.
Obraz Dívka (Portrét dcery malíře) je komorní, ovšem skvostný 
obraz, který zpřítomňuje ony všechny citované přednosti Bukovacova 
malířského mistrovství, zvláště pak koloristickou opulenci 
a harmonický niterný výraz.

výstavní štítek / exhibition label
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Šohaj ze Slovácka
1918
olej na plátně
89,5 x 49,5 cm                                                                                                                           
signováno a datováno vpravo nahoře: JU 18 

Přiložen posudek prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, který mimo jiné 
k dílu uvádí:
„Uprka byl od sklonku 19. století až do konce svého života jedním z našich 
nejpopulárnějších umělců, jeho obrazy patřily k nejžádanějším a nejlépe 
placeným: proto si roku 1922 mohl koupit zámeček v Klobušicích  
u Ilavy, kde žil do roku 1937. O jeho proslulosti, kterou stvrzovala 
různá vyznamenání doma i v zahraničí, například Mention honorable na 
pařížském Salonu v roce 1894, svědčí také návštěva Augusta Rodina roku 
1902 u něho v Hroznové Lhotě. Uprkův přínos našemu umění spočíval 
nejen v nových námětech, jimiž byly slavnostní chvíle na Moravském 
Slovácku, jako jízda králů a pouť ke Svatému Antoníčku, nýbrž i v osobitém 
malířském podání. Kulturní historikové oceňují také Uprkův významný podíl 
na organizaci výtvarného dění na Moravě. Uprkův realismus byl časem 
oživen vlivem impresionismu, projevujícím se pestrou zářivou barevností, 
jež svědčí o jeho výrazném smyslu pro zdobnost, který ho sbližoval se 
secesí. O Uprkově zaujetí vesnickou kulturou, připomínající Mánesovo 
nadšení lidovými kroji, výmluvně svědčí posuzovaný obraz, jehož námětem 
je šohaj z Moravského Slovácka. Obraz má působit dekorativně a zároveň 
dokumentovat slovácký mužský oblek pro zimní období, jehož hlavní částí 
je dlouhý kožich. Projevem tohoto národopisného účelu obrazu je i jeho 
nedějovost – šohaj tu stojí jako pouhý manekýn a nemá za sebou nic 
konkrétního, jen hladkou plochu.“

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

UPRKA JOŽA
(1861 Kněždub – 1940 Hroznová Lhota)

Vyvolávací / Prodejní cena: 290.000 Kč
Odhadní cena: 350.000–450.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 12 080
Estimate: EUR 14 580–18 750
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Po absolvování německého gymnázia ve Strážnici (1874–1878)  
a Slovanského gymnázia v Olomouci (1878–1881) nastoupil Joža Uprka 
na Akademii v Praze. Po dokončení studií odešel zpět na Moravu, kde 
maloval především výjevy z venkovského života v rodném kraji. V roce 
1892 získal zemské stipendium k návštěvě Paříže, kde se seznámil se 
Zdenkou Braunerovou, s níž se od té doby přátelil. V Paříži načerpal vlivy 
impresionismu i soudobého plenérismu. Ve svém díle začal následně 
rozehrávat pestrobarevnou nádheru slováckých krojů v plném slunci.

Shohaj from Moravian Slovakia
1918
oil on canvas
89,5 x 49,5 cm
signed and dated upper right: JU 18

Expertise by the renowned expert Professor Jaromir Zemina, enclosed. 
Professor Jaromir Zemina remarked:
“From the final years of the 19th century until the end of his life, Uprka 
was one of the most popular Czech artists, and his paintings were 
among the most sought-after and commanded the highest prices: for 
this reason, in 1922 he was able to buy a chateau in Klobusice near 
Ilava, where he lived until 1937. His fame, confirmed by various awards 
at home and abroad such as the Mention honorable at the Paris Salon 
in 1894, is further evidenced by Auguste Rodin's visit to him in the 
Moravian village of Hroznova Lhota in 1902. Uprka's contribution to 
Czech art consisted not only in depicting new subjects, specifically 
festive events in Moravian Slovakia, such as the Ride of the Kings and 
the St. Anthony’s pilgrimage, but also in his distinctive painting style. 
Cultural historians in turn appreciate Uprka's significant contribution 
to the organisation of artistic events in Moravia. Over time, Uprka's 
realism was revived by the influence of Impressionism, manifested in the 
vivid, vibrant colours that testify to his strong sense of ornamentation, 
bringing him closer to Art Nouveau. Uprka's fascination with village 
culture, reminiscent of Manes' enthusiasm for folk costumes, is 
eloquently displayed by the painting under consideration, the subject of 
which is a shohaj from Moravian Slovakia. The painting is intended to be 
decorative yet at the same time to document Moravian-Slovakian men's 
clothing for the winter season, the main part of which is a long fur 
coat. This ethnographic purpose of the painting is reflected in its lack 
of agency – the shohaj stands here as a mere mannequin with nothing 
concrete behind him, just a smooth surface.“

Further consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, 
Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.

After graduating from the German Gymnasium in Straznice (1874–1878) 
and the Slavic Gymnasium in Olomouc (1878–1881), Joza Uprka 
entered the Academy of Fine Arts in Prague. After completing his 
studies, he went back to Moravia, where he painted mainly scenes from 
rural life in his native region. In 1892 he received a regional scholarship 
to visit Paris, where he met Zdenka Braunerova, with whom he remained 
friends throughout his life. In Paris, he gained influences from 
Impressionism and contemporary plein-air painting, and subsequently 
began to display the colourful beauty of Moravian folk costumes in full 
splendour in his work.
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Březový háj v zimě
kolem 1900 
olej na plátně 
55,5 x 45 cm
signováno vlevo dole: AL. KALVODA 
původní rám 

KALVODA ALOIS
(1875 Šlapanice – 1934 Běhařov)
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Provenience: 
– významná moravská sbírka

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

Sběratelsky vzácná, raná práce autora.

Alois Kalvoda patří k početné skupině malířů, kteří studovali na pražské Akademii v krajinářské 
škole Julia Mařáka. V roce 1900 podnikl společně se sochařem Josefem Mařatkou cestu do Paříže 
a v následujícím roce navštívil Mnichov. Obě tyto cesty přispěly k zásadnímu zvratu v jeho umělecké 
tvorbě. Opustil náladovou krajinomalbu a jeho dílo se utvářelo pod vlivem secesního symbolismu 
a impresionismu. Již po návratu z Paříže založil vlastní malířskou školu, která zaplnila mezeru, 
způsobenou svévolným zrušením Krajinářské speciálky na pražské Akademii. Kalvoda o umění také 
přednášel, psal recenze výstav. V letech 1909–1912 působil jako redaktor časopisu Dílo.  

Vyvolávací / Prodejní cena: 240.000 Kč
Odhadní cena: 280.000–350.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 10 000
Estimate: EUR 11 670–14 580

Birch Grove in Winter
around 1900 
oil on canvas 
55.5 x 45 cm
signed lower left: AL. KALVODA 
original frame

Provenance: 
– significant Moravian collection

Consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, Professor Jaromir Zemina, 
Professor Roman Prahl, Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.
Confirmation of authenticity enclosed.

A rare early work by the author with great collector value.

Alois Kalvoda belongs to a significant group of painters who studied at the Prague 
Academy in the landscape school of Julius Marak. In 1900 he travelled to Paris together 
with the sculptor Josef Maratka and in the following year visited Munich. Both of these trips 
contributed to a major breakthrough in his artistic output: abandoning emotive landscape 
painting in favour of an idiom shaped by Art Nouveau Symbolism and Impressionism. 
Immediately after his return from Paris, he founded his own painting school, which filled 
the gap caused by the arbitrary closing of the Landscape Seminar at the Prague Academy. 
Kalvoda also lectured on art and wrote reviews of exhibitions. In 1909–1912 he was editor 
of the arts journal Dilo (Work). 

detail signatury / detail of signature
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Západ slunce ve Fontainebleau / Večer 
v okolí Barbizonu 
1879–1880
olej na plátně
26,5 x 39,5 cm
vzadu výstavní štítek S.V.U. Mánes v Praze, dále výstavní razítko 
a razítko francouzského výrobce malířských pláten 

CHITTUSSI ANTONÍN
(1847 Ronov nad Doubravou – 1891 Praha)
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Provenience: 
– sbírka Augustina Bienera
– významná sbírka, Praha

Vystavováno:
– Česká tradice v 19. století, Výstava S.V.U. Mánes v Praze, 
   číslo katalogu 198

Publikováno:
– Zlatá Praha,1913, obr. strana 229 
– Volné Směry, č. 35, 1938–1940, obr. str. 28
– A. Chittussi, Prameny, sbírka dobrého umění, svazek 30, vydal 
   Melantrich a. s. Praha, 1939, řídil Emil Filla a Josef Trager, 
   reprodukováno pod č. 13 jako Krajina z Creteil (1883) 

Přiložen znalecký posudek uznávaného znalce, autora monografie 
a kurátora výstavy prof. PhDr. Romana Prahla CSc, který mimo jiné 
k dílu uvádí: 
„Jde o skvěle malovanou studii k jednomu z nejvýznamnějších obrazů 
vytvořených Chittussim v počátcích jeho francouzského pobytu na 
typickém místě umělcova tehdejšího působení. Tento obraz jsem před 
několika lety zahrnul do svého soupisu díla Antonína Chittussiho.“
(Prahl, Chittussi, Praha 2019, číslo katalogu D 14)

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

Antonín Chittussi bývá označován za prvního moderního českého 
krajináře – impresionistu. Tento rodák z Železných hor se nejdříve učil 
na školách v Praze, Vídni a Mnichově. Nikde však neprošel tak zásadní 
změnou repertoáru a stylu jako v Paříži, kde se inspiroval učením 
barbizonských a také začal malovat ve volné krajině. V Paříži se také 
Chittussi oprostil od žánrových námětů, které byly dříve základem 
a hlavním obsahem jeho obrazových kompozic. Po návratu z Paříže 
Chittussi pracoval ve středních Čechách, u Labe v Pardubicích, v údolí 
Chrudimky nebo u jihočeských rybníků na Jindřichohradecku. 

Vyvolávací / Prodejní cena: 390.000 Kč
Odhadní cena: 450.000–550.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 16 250
Estimate: EUR 18 750–22 920

Sunset in Fontainebleau / Evening 
around Barbizon 
1879–1880
oil on canvas
26.5 x 39.5 cm
verso exhibition label S.V.U. Manes in Prague, exhibition stamp, 
and stamp of a French manufacturer of painted canvases

Provenance: 
– collection of Augustin Biener
– significant collection, Prague

Exhibited:
– Czech Tradition in the 19th Century, Exhibition S.V.U. Manes in Prague, 
   catalogue number 198

Publicated:
– Golden Prague, 1913, fig. page 229 
– Free Directions, No. 35, 1938–1940, fig. p. 28
– A. Chittussi, Sources, collection of good art, volume 30, published 
   by Melantrich Inc. Prague, 1939, edited by Emil Filla and Josef Trager,
   reproduced under No. 13 as Landscape from Creteil (1883) 

Expertise by the renowned expert, author of the monograph and curator 
of the exhibition, Professor Roman Prahl, enclosed. 
Professor Prahl remarked: 
"This is a brilliantly painted study of one of the most important paintings 
created by Chittussi in the early days of his French sojourn, in a typical 
locality of the artist's activity at that time. Several years ago, I included this 
painting in my inventory of the works of Antonin Chittussi.“(Prahl, Chittussi, 
Prague 2019, catalogue number D 14)

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

Antonin Chittussi is often termed the first modern Czech landscape 
impressionist. Born in the Iron Hills of west Bohemia, he first studied at 
schools in Prague, Vienna and Munich. However, it was in Paris that he 
underwent a fundamental change in repertoire and style, where he was 
inspired by the teachings of the Barbizon artists and simultaneously began 
to paint in the open landscape. In Paris, too, Chittussi abandoned the genre 
subjects that had previously been the basis and main content of his pictorial 
compositions. After returning from Paris, Chittussi worked in Central 
Bohemia, beside the Elbe River in Pardubice, in the Chrudimka Valley 
or near the South Bohemian ponds in the Jindrichuv Hradec region.

výstavní štítek / exhibition label S.V.U. Mánes
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Zátoka s lekníny 
olej na lepence
68 x 99 cm 
signováno vlevo dole: V. Radimský 

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiložen „Záruční list“ Antikvariátu V. V. Straka, Kolín ze dne 21. 3. 1940. 
Přiložena expertiza autorky Soupisu díla a kurátorky malířovy výstavy PhDr. Naděždy Blažíčkové.

RADIMSKÝ VÁCLAV
(1867 Pašinka – 1946 Pašinka) 

Vyvolávací / Prodejní cena: 790.000 Kč
Odhadní cena: 900.000–1.200.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 32 920
Estimate: EUR 37 500–50 000

8

Václav Radimský patří mezi nejúspěšnější domácí malíře přelomu 19. a 20. století. 
Studoval nejprve ve Vídni a v Mnichově, následně jako jednadvacetiletý odešel do Paříže. 
Zde měl možnost poznat francouzskou impresionistickou malbu. V roce 1894 se přesídlil do 
Giverny a dostal se tak do blízkosti hlavního představitele impresionismu Clauda Moneta, 
jehož dílo ho silně ovlivnilo po zbytek života. Radimský převzal metody jeho práce i způsob 
vidění přírody. Jako jeden z mála českých umělců dosáhl skutečného uznání na pařížských 
Salonech. O jeho impresionistické obrazy byl v Paříži takový zájem, že si za výdělky koupil  
a zrekonstruoval mlýn na řece Seině, který mu sloužil jako ateliér. S oblibou maloval působivé 
scenérie s vodní plochou – řeky, rybníky, laguny i slepá ramena, jejichž rozčeřená hladina 
mu umožňovala zachytit prchavé světelné odlesky vodního povrchu. Atmosféricky dokonalá 
a čistá malba Zátoka s lekníny diváka přenese do podmanivé říční krajiny. V typickém 
impresivním pojetí zde rozehrál světelnou hru barev a stínů nesoucí se ve škále zelených 
tónů, kde tematizuje umělcovy oblíbené lekníny. V tomto námětu byl Radimský zcela 
nepřekonatelný. 

Bay with Water Lilies 
oil on cardboard
68 x 99 cm 
signed lower left: V. Radimsky 

Consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, Professor Jaromir Zemina, 
Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.
"Warranty certificate" of V. V. Straka Antiquarian, Kolin, dated 21. 03. 1940, enclosed.
Expertise enclosed by the author of the Catalogue raisonné and curator 
of the painter's exhibition, Dr Nadezda Blazickova.

Václav Radimský is one of the most successful Czech painters of the turn of the 19th 
and 20th centuries. He studied first in Vienna and Munich, then went to Paris at the age of 
twenty-one, where he had the opportunity to encounter French Impressionist painting. In 
1894, he moved to Giverny and became close to the main representative of Impressionism, 
Claude Monet, whose work remained a strong influence for the rest of his life. Radimsky 
adopted Monet‘s methods of working and his way of seeing nature. As one of the few Czech 
artists to achieve real recognition at the Paris Salons, his impressionist paintings were so 
popular in Paris that he used the profits to buy and reconstruct a mill on the Seine River, 
which served as his studio. He was fond of painting impressive water scenes - rivers, ponds, 
lagoons and oxbow lakes where the ruffled surface allowed him to capture the fleeting light 
reflections on the water. Atmospherically perfect and pure, the painting Bay with Water Lilies 
transports the viewer to a captivating riverscape. In his typically impressive manner, the artist 
here performed a luminous interplay of colour and shadow rendered in a range of green 
tones, centering on the artist's favourite water lilies. For this pictorial subject, Radimsky was 
completely unsurpassed. 
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Vyvolávací / Prodejní cena: 15.000.000 Kč 
Odhadní cena: 20.000.000–30.000.000 Kč

KUBIŠTA BOHUMIL
(1884 Vlčkovice, Praskačka – 1918 Praha)

Podobizna čtenáře (Podobizna prof. Antonína Matějčka)
1910
olej na plátně
70 x 58 cm

9

Provenience:
– sbírka Bohumila Kubišty
– sbírka malíře Emila Filly (ve sbírce až do smrti Emila Filly v roce 1953)
– sbírka Hany Fillové a následně rodiny Krejčí (příbuzní Emila Filly)
– konfiskace československým státem, umístěno v Národní galerii v Praze
   (roku 1961), v NG Praha vedeno pod evidenčním číslem O 8550
– restituce Národní galerie v Praze rodinou Emila Filly
– Galerie Zlatá husa, Praha
– významná soukromá sbírka  

Vystavováno:
– Český portrét, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, 
   23. 5. 1971–30. 9. 1971
– Bohumil Kubišta, Valdštejnská jízdárna, 25. 2. 1993–30. 5. 1993
– Sváry zření 1890–1918, Galerie výtvarného umění v Ostravě – Dům umění 
   3. 12. 2008–28 .2. 2009
– Zářivý krystal / 1905–2013 / Průniky / Střety / Přesahy / Bohumil Kubišta 
   a české umění, Galerie výtvarného umění v Ostravě – Dům umění, 
   3. 10. 2014–4. 1. 2015
– Křičte ústa! Předpoklady expresionismu, Galerie hlavního města Prahy, 
   28. 11. 2006–4. 3. 2007

Publikováno:
– Mahulena Nešlehová: Bohumil Kubišta, vydala Národní galerie v Praze ve 
   spolupráci s nakladatelstvím Odeon Praha, 1993, reprodukováno pod č. 121
– Marie Rakušanová a kolektiv: Bohumil Kubišta a Evropa, vydala Univerzita 
   Karlova, nakladatelství Karolinum 2020, reprodukováno na straně 165 
   a dále pod č. 186, strana 574
– Karel Srp: Bohumil Kubišta – Zářivý krystal, vydal Arbor Vitae a GVU Ostrava,
   2014, reprodukováno na straně 168, č. 118

Kubišta obraz namaloval během svého druhého pobytu v Paříži. Představuje 
historika umění a blízkého Kubištova přítele, profesora Antonína Matějčka 
(1889–1950), při čtení. K tomuto oleji je ve sbírce NG Praha přípravná 
kresba tuší (31,5 x 24,4 cm), která patří do souboru kreseb z tzv. pařížského 
náčrtníku. Dílo má vedle zajímavé a doložitelné provenience také neméně 
zajímavý příběh vzniku: „Vedení Mánesa požádalo A. Matějčka a R. Kepla, 
aby odjeli na podzim roku 1909 do Paříže studovat současné francouzské 
umění za účelem následného uspořádání výstavy v Praze. Pro Kubištu bylo 
nemyslitelné stát stranou celé akce, považované všemi z nastupující generace 
za velmi důležitou. Seznam umělců, kteří měli být v Praze uvedeni pod názvem 
Nezávislí, pořizovali podle jeho nejnovějších zpráv. V dopise z 6. října 1909 
poskytl A. Matějčkovi všechny potřebné informace kam jít, které umělecké 
obchody a galerie navštívit. Kubišta s neodbytnou vytrvalostí vyvést tehdejší 
české umění na cestu opravdové tvorby žádal, na vedení Mánesa, aby jej 
poslalo do Paříže a hradilo výdaje spojené s cestou. Ne, že by Antonínu 
Matějčkovi nedůvěřoval, věděl, že jeho výběr bude kvalitní, nicméně měl na 
něm osobní zájem. Domníval se, že přátelský vztah výtvarníka k výtvarníkovi 
kolikráte jednání usnadňuje. Záležitost podpořil i Antonín Matějček, který po 
domluvě s Bohumilem napsal Jiránkovi a ten Matějčkově žádosti vyhověl. 
Kubišta se objevil v Paříži v polovině prosince (1909). Na dobu společných 
strastí, debat a sporů vzpomíná barvitě A. Matějček, který šel Bohumilovi na 
Východní nádraží naproti: Když vystoupil, neměl s sebou obrazů ani zavazadel. 
V jedné ruce držel malkastnu, v druhé balíček papíru, motouzem ovázaný. 
V něm byl celý jeho majetek. Cestou mi sdělil, že má s sebou tak málo 

peněz, že by si nemohl najmout v hotelu pokoj a ptal se mě, nemohl-li 
by bydlit se mnou (Hotel du Progrés v ulici Gay-Lussac v Latinské čtvrti). 
Přisvědčil jsem, ačkoliv jsem věděl, že to znamená připlatit za druhé lůžku 
vstavené do pokoje. Abych rozdíl vyrovnal, rozhodnul jsem se koncem prosince 
přestěhovat se i s Kubištou do levného mansardového pokoje v 6. poschodí. 
Tam jsme také spolu bydlili až do konce ledna 1910... V lednu jsme dokončili 
s Kubištovou pomocí konečný výběr obrazů pro výstavu, dojednali vše s umělci 
i s obchodníky, od nichž bylo nutno si některé obrazy vypůjčit, já jsem napsal 
předmluvu ke katalogu, která byla předmětem mnohých diskusí mezi Kubištou 
a mnou. Vznikly tu neshody mezi jeho racionalistickými tezemi a mezi mou 
svobodnější interpretací nového umění, jež odpovídala podle mého soudu lépe 
materiálu výstavy, v níž ani dva umělci nezastávali týž malířský program, tím 
méně byli ovládáni nějakou jednotnou teorií… Takové neshody v názorech 
na umění byly předmětem častých, ale jinak plodných hádek mezi námi...“                
(PhDr. Mahulena Nešlehová, Bohumil Kubišta, 1993). 
Právě po jedné z takových prudkých hádek Kubišta po návratu z pařížského 
lokálu obraz v dolní části poškrábal. Díky bohu, Kubišta toto skvostné dílo 
nejen českého moderního výtvarného umění v záchvatu zuřivosti nezničil, ale 
odvezl do Prahy, kde po jeho smrti obraz získal další Kubištův blízký druh, malíř 
Emil Filla, v jehož sbírce byl obraz umístěn až do Fillovi smrti (1953). 

Konzultováno s uznávanou znalkyní díla a autorkou Kubištova soupisu 
díla PhDr. Mahulenou Nešlehovou. 
Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.
Obraz byl odborně prozkoumán a restaurován ak. mal. Tomášem Bergerem.

Bohumil Kubišta byl český malíř, grafik a výtvarný teoretik, jehož dílo 
je dnes považováno za jeden ze základních pilířů české moderní malby. 
Kubištu výrazně ovlivnila Munchova výstava v Praze v roce 1905 a v období 
1905–1907 přecházel od akademického postimpresionismu k expresionismu. 
Společně s Antonínem Procházkou, Emilem Fillou a pěti dalšími umělci založili 
skupinu expresionisticky orientovaných umělců Osma. 
S finanční výpomocí svého strýce odjel v březnu roku 1909 do Paříže. Zůstal 
tam do konce června, studoval současné francouzské umění, především 
Paula Cézanna. V březnu roku 1910 byl přijat do spolku Mánes. Téhož 
roku pomohl v Paříži připravit pražskou výstavu Nezávislých a seznámil se 
s prekubistickými díly Picassa i Braqua. Určující roli v jeho formování sehrála 
umělcova imaginace a zjitřená citovost, projevující se v zacházení s barvou, 
světlem a dynamickou geometrií. Do hloubky studoval zlatý řez a za dosažení 
účinku co nejpůsobivější výpovědi jej do svých děl systematicky a pravidelně 
zakomponovával. Roku 1918 po vyhlášení samostatného státu se hlásil do 
československé armády. Krátce na to umírá na španělskou chřipku.

evidenční štítek NG Praha / registration label 
of National Gallery Prague

Tuto položku nelze dražit on-line.
Prosíme, využijte dražbu: osobně, telefonicky 
či písemným limitem.

Jedná se o slavný portrét ze zlomového období autora (1910), kdy nastoupil svoji „cestu ke kubismu“. 
Portrétní dílo této kvality a významu se na území České republiky dosud nedražilo.

A famous portrait from the artist's breakthrough period (1910), when he started his "path to cubism". 
No portrait work of this quality and significance has ever been auctioned in the Czech Republic.
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Starting / Selling price: EUR 625 000
Estimate: EUR 833 3300–1 250 000

KUBISTA BOHUMIL
(1884 Vlckovice, Praskacka – 1918 Prague)

Portrait of a Reader (Portrait of Professor Antonin Matejcek)
1910
oil on canvas
70 x 58 cm

9

Provenance:
– collection of Bohumil Kubista
– collection of the painter Emil Filla (in the collection until Emil Filla's death in 1953)
– collection of Hana Fillova and subsequently the Krejci family (relatives of 
   Emil Filla)
– confiscation by the Czechoslovak state, placed in the National Gallery in 
   Prague (1961), in the National Gallery Prague under registration number O 8550
– restitution by the National Gallery in Prague to the family of Emil Filla
– Gallery Zlata husa, Prague
– significant private collection  

Exhibited:
– Czech Portrait, Mikolas Ales Gallery of South Bohemia in Hluboka nad 
   Vltavou, 23. 05. 1971–30. 09. 1971
– Bohumil Kubista, Wallenstein Riding Hall, 25. 02. 1993–30. 05. 1993
– Seams of Perception 1890–1918, Gallery of Fine Arts in Ostrava – House 
   of Arts 03. 12. 2008–28. 02. 2009
– The Shining Crystal / 1905–2013 / Crossings / Intersections / Overlaps / 
   Bohumil Kubista and Czech Art, Gallery of Fine Arts in Ostrava – House  
   of Arts, 03. 10. 2014–04. 01. 2015
– Scream, Mouth! The Roots of Expressionism, Gallery of the City of Prague, 
   28. 11. 2006–04. 03. 2007

Publicated:
– Mahulena Neslehova: Bohumil Kubista, published by the National Gallery in
   Prague in cooperation with Odeon Prague, 1993, reproduced as no. 121
– Marie Rakusanova et al.: Bohumil Kubista and Europe, published by Charles
   University, Karolinum Publishing House 2020, reproduced on page 165 and 
   further as no. 186, page 574
– Karel Srp: Bohumil Kubista – The Shining Crystal, published by Arbor Vitae
   and GVU Ostrava, 2014, reproduced on page 168, no. 118

Kubista painted the painting during his second stay in Paris. It represents  
a close friend of Kubista's, the art historian Professor Antonin Matejcek  
(1889–1950), reading. Preceding this oil, there exists a preparatory ink 
drawing (31.5 x 24.4 cm) in the collection of the National Gallery Prague, part 
of a set of drawings from the so-called Paris sketchbook. In addition to its 
interesting and documentable provenance, the work has an equally interesting 
story behind its creation: “The management of the Manes Gallery asked 
A. Matejcek and R. Kepl to travel to Paris in the autumn of 1909 to study 
contemporary French art with the aim of organizing an exhibition in Prague. 
For Kubista, it was unthinkable remain indifferent to the whole event, one 
considered vitally important by all the rising generation. The list of artists to be 
shown in Prague under the name of The Independents was drawn up from his 
latest reports. In a letter dated 6 October 1909, he provided Matejcek with all 
the necessary information on where to go, which art dealers and galleries to 
visit. Forcefully insisting on leading Czech art of the time on the path of true 
creation, Kubista asked the management of Manes to send him to Paris and 
cover the expenses associated with the trip. Not that he distrusted Antonin 
Matejcek, as he knew that his selection would be excellent, but he had a 
personal interest the matter, believing that a friendly relationship between 
artist and artist often facilitated the negotiations. The request was supported 
by Antonin Matejcek, who, after discussing it with Kubista, wrote to Jiranek, 
who granted Matejcek's request. Kubista arrived in Paris in mid-December 
(1909). Matejcek, who met him at the Gare de l’Est, vividly remembers the 

time of shared sorrows, debates, and arguments: “When he left the train, he 
had no paintings or luggage with him. In one hand he held a paintbox, in the 
other a paper bundle tied with twine, which contained all his possessions. 
On the way, he told me that he had so little money with him that he could 
not get a room in a hotel and asked me if he could stay with me (Hotel du 
Progrés in rue Gay-Lussac in the Latin Quarter). I agreed, even though I knew 
it meant paying extra for a second bed brought into the room. To make up the 
difference, I decided in late December to move with Kubista into a cheap attic 
room on the 6th floor. We lived there together until the end of January 1910... 
In January, with Kubista's help, we completed the final selection of paintings 
for the exhibition, arranged everything with the artists and the dealers from 
whom some paintings had to be borrowed, and I wrote the introduction to the 
catalogue, which was the subject of much discussion between Kubista and 
myself. There were disagreements between his rationalist theses and my freer 
interpretation of the new art, which, in my opinion, corresponded better to the 
material of the exhibition, where no two artists represented the same artistic 
programme, much less were followers of a unified theory... Such disagreements 
in our views on art were the subject of frequent but otherwise fruitful arguments 
between us..."(Dr Mahulena Neslehova, Bohumil Kubista, 1993). 
It was after one of these heated arguments that Kubista scratched the painting 
in the lower part after returning from a Parisian locale. Thankfully, Kubista did 
not destroy this magnificent work of Czech and indeed European modern art 
in a fit of rage, but took it to Prague, where after his death the painting was 
acquired by another close friend of Kubista's, the painter Emil Filla, in whose 
collection it remained until Filla's death (1953).

Consulted with Dr Mahulena Neslehova, a renowned expert on the work 
and the author of Kubista's inventory.
Further consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, 
Professor Jaromir Zemina, Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.
Confirmation of authenticity enclosed.
The painting was profesionally researched and restored by Dr Tomas Berger.

Bohumil Kubista was a Czech painter, graphic artist, and art theorist 
whose work is now considered one of the fundamental pillars of Czech 
modern painting. Kubista was strongly influenced by the Edvard Munch 
exhibition in Prague in 1905, and in the period 1905–1907 he moved 
from academic post-impressionism to expressionism. Together with 
Antonin Prochazka, Emil Filla and five other artists, they founded the 
group of expressionist-oriented artists Osma [The Eight]. 
With the financial help of his uncle, he left for Paris in March 1909. He 
remained there until the end of June, studying contemporary French art, 
especially the work of Paul Cézanne. In March 1910, he was admitted 
to the Manes artists’ association. In the same year, he helped prepare 
the Prague exhibition of the Independents in Paris and gained a closer 
knowledge of the pre-Cubist works of Picasso and Braque. The artist's 
imagination and keen sensitivity, manifested in his handling of color, 
light and dynamic geometry, played a decisive role in his formation. 
He undertook a thorough and systematic study of the principle of the 
golden section, regularly incorporating it into his works to achieve the 
most impressive result. In 1918, after the declaration of Czechoslovak 
independence, he enlisted in the Czechoslovak army. Shortly afterwards, 
he died of the Spanish flu.

This lot cannot be auctioned online.
Please use the auction method: in person, 
by phone or by written limit.
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Zima (Klouzačka na náhonu)
1943
kvaš na kartonu
35,5 x 57 cm
signováno a datováno vpravo dole: Jos. Lada 43
pod paspartou autentické přípisy tužkou („Kadlák brejle / Novák Umprum“)

Provenience:
– významná pražská sbírka

Vystavováno:
– Josef Lada (1887– 1957) –  jubilejní výstava, 2008 (27. 02.–04. 05.), 
   Východočeská galerie Pardubice, kurátorka výstavy PhDr. Pavla Pečinková CSc.

Publikováno:
– Jiří Olič, Lev Pavluch, Polana Bregantová Lada, vydalo nakladatelství Slovart, Praha 2008, 
   reprodukováno barevně celostránkově pod č. 631 

Přiložen znalecký posudek PhDr. Pavly Pečinkové, CSc. (uznávané znalkyně autora a autorky výstav malíře), která 
mimo jiné k dílu uvádí: „Ladovy typické zimní návsi bývají zpravidla oživeny dětmi stavějícími sněhuláka, ale 
frekventovaný je i motiv bruslařů na rybníčku. Předložená kvaš rozvíjí tento motiv samostatně, podobně jako další 
Ladovy práce z první poloviny čtyřicátých let. Práce přesvědčivě nese všechny znaky nepochybných Ladových děl 
a shoduje se s doloženými originály svým malířským pojetím, použitým materiálem a typem signatury.“

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

LADA JOSEF
(1887 Hrusice – 1957 Praha)

Vyvolávací / Prodejní cena: 1.800.000 Kč
Odhadní cena: 2.000.000–3.000.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 75 000
Estimate: EUR 83 330–125 000

Winter (Slide on the Embankment)
1943
gouache on cardboard
35,5 x 57 cm
signed and dated lower right: Jos. Lada 43
under the passepartout authentic notes in pencil ("Kadlak brejle / Novak Umprum")

Provenance:
– significant Prague collection

Exhibited:
– Josef Lada (1887– 1957) –  jubilee exhibition, 2008 (27. 02.–04. 05.), East Bohemian Gallery Pardubice, 
   curator of the exhibition Dr Pavla Pecinkova

Publicated:
– Jiri Olic, Lev Pavluch, Polana Bregantova Lada" published by Slovart, Prague 2008, reproduced in full-page
   colour as no. 631

Expertise by Dr Pavla Pecinkova (renowned expert on the artist and author of the painter's exhibitions), enclosed. 
Dr Pavla Pecinkova, remarked:
“Lada's typical winter villages are usually animated by children building a snowman, but the motif of skaters on 
a pond is also frequent. The present gouache develops this subject as an independent motif, like other works by 
Lada from the first half of the 1940s. The work convincingly bears all the hallmarks of Lada's undoubted works 
and matches the documented originals in its pictorial conception, the material used and the type of signature.” 

Further consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, Professor Jaromir Zemina, 
Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.
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Vynikající dílo autora, zřídka kdy se vyskytující na trhu s uměním 
(a to nejen velikostí formátu).

An outstanding work by an artist rarely seen in the art market 
(not merely in format dimensions).
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Paříž (kniha)
1927
18 barevných leptů Josefa Šímy s texty francouzských básníků 
(přeloženo Jaroslavem Seifertem, od něhož je i báseň poslední) 
a úvodem Philippe Soupaulta
tento výtisk má č. 38

Vydáno k Vánocům 1927 ve 120 číslovaných, autorem kolorovaných a podepsaných 
výtiscích. Všechny lepty byly autorem ručně tištěné na papíru Madagaskar jako druhý 
svazek knihovny Miscelanea Privata, nakladatel Aventina, Dr. Ot. Štorch – Marien, 
Praha II., Purkyňova 6.
Lepty vytiskl Alessandro de Pian v Praze, texty F. Obzina ve Vyškově na Moravě.

Provenience:
– významná pražská sbírka

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

ŠÍMA JOSEF
(1891 Jaroměř – 1971 Paříž)

Vyvolávací / Prodejní cena: 100.000 Kč
Odhadní cena: 150.000–300.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 4 170
Estimate: EUR 6 250–12 500

Paris (book)
1927
18 coloured etchings by Josef Sima with texts by French poets 
(translated by Jaroslav Seifert, who also wrote the last poem) 
and an introduction by Philippe Soupault
this book has no. 38

Published for Christmas 1927 in 120 numbered, coloured and signed copies, all hand-printed 
by the author on Madagascar paper as the second volume of the Miscelanea Privata library, by 
Aventina, Dr. Ot. Storch – Marien, Prague II, Purkynova 6.
Etchings printed by Alessandro de Pian in Prague, texts by F. Obzina in Vyskov, Moravia.

Provenance:
– significant Prague collection

Consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, Professor Jaromir Zemina, 
Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.
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obálka / cover
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Le ciel de pierre (Kamenné nebe)
1963
olej na plátně
73 x 92 cm
signováno vpravo dole: J. Sima 63
dále signováno, datováno a popsáno vzadu vlevo nahoře:  
J. Sima 1963 Le ciel de pierre

ŠÍMA JOSEF
(1891 Jaroměř – 1971 Paříž)

Vyvolávací / Prodejní cena: 8.400.000 Kč
Odhadní cena: 9.000.000–12.000.000 Kč
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Provenience:
– sbírka Pierra a Séverine Lexertových, Itálie (zakoupeno přímo od autora)
– soukromá sbírka Paříž 

Vystavováno:
– Josef Šíma – Obrazy a kresby, Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna  
   a Palác Kinských (květen – červen 1968), Slovenská národná galéria 
   v Bratislave (červenec – srpen 1968), Moravská galerie v Brně (srpen – září 
   1968), Výstavu připravil František Šmejkal ve spolupráci s Monique Faux 
   a Jeanem Huguesem (komisařem výstavy byl prof. PhDr. Jaromír Zemina) 

Publikováno:
– Josef Šíma – Obrazy a kresby, vydala Národní galerie v Praze a Svaz 
   čs. výtvarných umělců, 1968, reprodukováno pod č. 151 (obrazová část knihy) 
– František Šmejkal, Šíma, vydal Odeon Praha 1988, reprodukováno 
   celostránkově na straně 322 pod č. 354

Přiložena expertiza uznávaného znalce díla Josefa Šímy a spoluautora jeho 
výstavy prof. PhDr. Jaromíra Zeminy (podílel se i na proslulé výstavě Josefa 
Šímy v roce 1968 v NG Praha, SNG Bratislava a MG Brno, kde byl obraz 
Le ciel de pierre vystavován), který mimo jiné k dílu uvádí:
„Šíma jej namaloval ve svém závěrečném tvůrčím období. Po skončení  
2. světové války, kdy umělecky skoro netvořil, začínal v padesátých letech 
malovat nesnadno, ale už během tohoto desetiletí nabyl své někdejší tvořivosti 
a vytvořil díla, která jeho vývoj nejen ukončila, nýbrž i završila. Tehdejšími 
obrazy, jimiž se zařadil – i zásluhou soukromých galeristů, například Paula 
Facchettiho, kteří je začali prodávat a propagovat – patří mezi nejvýznamnější 
reprezentanty poválečného malířství, tvořící vesměs nefigurativně se 
zaměřením označovaným termíny tachismus, lyrická abstrakce, expresivní 
abstrakce, gestická malba, informel. Šíma však tvořil vskutku nefigurativně 
jen málokdy. Maloval hlavně imaginární krajiny, často ovšem působící na první 
pohled nefigurativně, které František Šmejkal, autor velké monografie o Šímovi, 
vydané nakladatelstvím Odeon roku 1988, nazval krajinami mentálními. 
Většinu toho, co kolem Šímy v té době ve Francii vznikalo, převyšovala jeho 
tvorba hloubkou duchovního obsahu: právem byl nazván „největším na cestě 
meditativního malířství“ a je srovnáván s Markem Rothkem. Hlavním tématem 
Šímových tehdejších obrazů bylo světlo jako tvůrce a sjednocovatel univerza, 
tedy to, co přitahovalo a vedlo jeho úvahy už od dvacátých let. V té době 
vytvořil své obrazy nejsvětlejší, takřka nehmotné, často skoro jednobarevné, 
zato velmi jemně odstiňované; po této stránce s nimi lze v Čechách srovnávat 
pozdní kosmologické pastely Václava Boštíka. Šíma je maloval složitou technikou, 
v níž využíval bělosti podkladu, který prosvítá tenkým nánosem barvy, a zvyšuje 
tak světelnost malby. Její součástí učinil liniovou kresbu, zobrazující geometrické 
útvary, nejčastěji nepravidelné čtyřúhelníky, které souvisí s představou země  
a harmonicky kontrastují s rozplývavými barvami. Tyto obrazy jako by pulzovaly 
a chvěly se a vzbuzují pocit vibrující kosmické energie: Kamenné nebe, jemuž 
je pojetím blízký například obraz Země – světlo z roku 1962, evokuje podle 
Františka Šmejkala „pocit letního žáru“. Oba obrazy jsou v jeho monografii 
barevně reprodukovány na straně 319 a 322.“

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

Roku 1920 Josef Šíma odešel do Francie, kde pracoval nejprve jako kreslič  
vitráží ve sklárnách Mauméjean, v přímořském městečku Hendaye v Baskicku. 
V avantgardním časopise L’Esprit nouveau objevil myšlenky purismu, které ho 
ovlivnily v dalším uměleckém směřování. Práce v dílně byla špatně placená  
a Šíma si přivydělával psaním článků doplněných kresbami pro časopisy  
v Československu. Po devíti měsících dal ve sklárnách výpověď a odjel do Paříže, 
která byla centrem výtvarného umění. Chtěl tam strávit několik měsíců před 
návratem do Československa. Zpočátku žil z úspor, neměl téměř žádné kontakty  
a jen obtížně sháněl prostředky na obživu. Obrat přineslo seznámení s Louise-
-Denise Germainovou, významnou vazačkou knih a umělkyní v oboru výrobků 
z kůže. Zaměstnala ho jako návrháře knižních předsádek a spolu vydali knihu 
českých pohádek. Uvedla ho mezi pařížské umělecké kruhy a Šíma se v roce 
1923 oženil s její dcerou Nadine. Po několika letech adoptovali dceru Aline. Šíma 
se uvedl jako kreslíř a ilustrátor, hlavním námětem jeho obrazů z té doby byly 
přístavy a parníky na Seině. V roce 1925 zakoupil dům v Yebles v kraji Brie, kde 
nacházel inspiraci pro své imaginativní krajiny. Roku 1926 Šíma získal francouz-
ské občanství a zbytek života strávil v nové vlasti. Zde se pro něj stalo rozhodují-
cím setkání s některými francouzskými básníky. Trvalý Šímův zájem o poezii  
a přátelství s básníky se v řadě případů proměnilo v tvůrčí spolupráci. Šíma 
vytvořil výtvarný doprovod k několika básnickým sbírkám. Prvním z nich byl  
Pierre Jean Jouve, který Šímu požádal o ilustrace pro svou knihu Ztracený ráj. 
Roku 1927 byl zakládajícím členem pařížské skupiny Le Grand Jeu (Vysoká hra), 
spolu s mladými francouzskými básníky, kterými byli např. René Daumal,  
Roger Gilbert-Lecomte a Roger Vailland. Obdivoval dílo Augusta Perreta. Téhož 
roku měl první samostatnou výstavu v Paříži. Spolupráce trvala až do rozpadu 
skupiny v roce 1933. Stále udržoval kontakty s českými umělci, kteří přijížděli 
do Paříže např. s Janem Zrzavým, Jiřím Voskovcem, Karlem Teigem, Jaroslavem 
Seifertem, Adolfem Hoffmeistrem. Zúčastňoval se činnosti uměleckých spolků 
ve své vlasti a svá díla často představoval na jejich výstavách. Od roku 1922 byl 
členem Spolku výtvarných umělců v Brně a spolupracovníkem Lidových novin, 
roku 1924 se připojil k brněnské pobočce Devětsilu. V roce 1930 vstoupil do 
spolku Umělecká beseda. Byl organizátorem mezinárodní výstavy Poesie v roce 
1932 v pražském Mánesu a kurátorem výstavy Art Tchécoslovaque 1938–1946, 
Galerie La Boëtie, Paříž (1946). V roce 1939 se Šímova rodina po vyhlášení dru-
hé světové války přestěhovala na zámeček Treignac v departementu Corrèze.  
V roce 1940 se usadili v letním domě v Nice, kde se zapojil do odbojové činnosti 
a při osvobození prožil dramatické okamžiky, kdy byla v ohrožení i jeho rodina.  
V období druhé světové války Šíma příliš nemaloval, tehdejší tragická situace ho 
tížila. V lednu 1944 byl jmenován poradcem pro kulturní záležitosti na českoslo-
venském velvyslanectví v Paříži. Po válce vycestoval, spolu s Františkem Hu-
dečkem, na Slovensko, kde ve zdejším folklóru a krajině hledali nové zdroje pro 
svoji tvorbu. Šímovy styky s Československem byly přerušeny po vzniku železné 
opony během studené války. K soustavnému malování se vrátil v roce 1950.  
V roce 1963 byl přizván, aby realizoval vitráže pro kostel sv. Jakuba v Remeši.  
V srpnu 1969 jej při práci postihl srdeční záchvat, rozpracované vitráže dokončil 
podle Šímových návrhů vedoucí sklářského ateliéru Charles Marq. Josef Šíma 
se snažil malovat do posledních chvil, ale zemřel na záchvat mrtvice krátce po 
svých osmdesátých narozeninách 24. července 1971. Je pohřben na hřbitově 
Thiais v Paříži.

Tuto položku nelze dražit on-line.
Prosíme, využijte dražbu: osobně, telefonicky 
či písemným limitem.
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Le ciel de pierre
1963
oil on canvas
73 x 92 cm
signed and dated lower right: J. Sima 63
further verso signed, dated, and inscribed upper left: 
J. Sima 1963 Le ciel de pierre

SIMA JOSEF
(1891 Jaromer – 1971 Paris)

Starting / Selling price: EUR 350 000
Estimate: EUR 375 000–500 000

12

Provenance:
– collection of Pierre and Séverine Lexert, Italy (purchased directly from 
   the author)
– private collection, Paris 

Exhibited:
– Josef Sima – Paintings and Drawings, National Gallery in Prague, Wallenstein 
   Riding Hall and Kinsky Palace (May – June 1968), Slovak National Gallery in 
   Bratislava (July – August 1968), Moravian Gallery in Brno (August – September 
   1968), Exhibition prepared by Frantisek Smejkal in collaboration with Monique 
   Faux and Jean Hugues (Jaromir Zemina was the commissioner of the exhibition)

Publicated:
– Josef Sima – Paintings and Drawings, published by the National Gallery in 
   Prague and the Union of Czechoslovak Artists, 1968, reproduced as no. 151 
   (pictorial part of the book) 
– Frantisek Smejkal, Sima, published by Odeon Prague 1988, reproduced 
   full-page on page 322 as no. 354

Expertise enclosed by the leading expert of Josef Sima’s work and co-
author of his exhibition, Professor Jaromir Zemina (also participating in the 
famous exhibition of Josef Sima in 1968 at the National Gallery Prague, SNG 
Bratislava and MG Brno, where the painting Le ciel de pierre was exhibited), 
enclosed. Professor Jaromir Zemina remarked:
“Sima painted it in his final creative period. After the end of World War II, when 
he hardly created any artistic work at all, he began to paint with difficulty 
in the 1950s, but during this decade he regained his former creativity and 
created works that not only formed the culmination of his development, but 
also completed it. With the paintings he made at that time - also thanks to 
private gallerists, such as Paul Facchetti, who began to sell and promote 
them - he was one of the most important representatives of post-war 
painting, working mostly non-figuratively, with a focus described by the terms 
Tachism, lyrical abstraction, expressive abstraction, gestural painting, and 
informel. However, Sima rarely worked in a truly non-figurative manner. He 
painted mainly imaginary landscapes, often non-figurative at first sight, which 
Frantisek Smejkal, the author of the major monograph on Sima published by 
Odeon in 1988, called mental landscapes. Most of the work being created 
in the artist’s milieu in France at the time was surpassed by the depth of 
Sima’s spiritual content: he has rightly been called "the greatest on the path 
of meditative painting" and been compared to Mark Rothko. The main theme 
of Sima's paintings at that time was light as the creator and unifier of the 
universe, an idea that had attracted and guided his thoughts since the 1920s. 
At that time, he created his most luminous, almost immaterial paintings, 
often almost monochromatic, but very subtly shaded; in this respect, the late 
cosmological pastels of Vaclav Bostik offer a Czech comparison. Sima painted 
these works using a complex technique in which he exploited the whiteness 
of the ground, which shines through a thin layer of paint, thus increasing the 
luminosity of the painting. He made line drawing part of it, depicting geometric 

shapes, most often irregular quadrangles, which are related to the idea of the 
earth and harmoniously contrast with the flowing colors. These paintings seem 
to pulsate and tremble, evoking a feeling of vibrating cosmic energy:  
the Stone Sky, which is similar in concept to the 1962 painting Earth – Light,  
for example, evokes, according to Frantisek Smejkal, "a feeling of summer 
heat". Both paintings are reproduced in color in his monograph on pages  
319 and 322.”

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

In 1920 Josef Sima arrived in France, where he first worked as a stained-glass 
draughtsman at the Mauméjean glassworks in the seaside town of Hendaye in the 
Basque Country. Through the avant-garde journal L'Esprit nouveau, he discovered 
the ideas of purism, which influenced his future artistic direction. Employment in the 
workshop was poorly paid and Sima earned extra money by writing articles accompanied 
by drawings for magazines in Czechoslovakia. After nine months, he quit his glassworks 
job and left for Paris, then the centre of the visual arts. He wanted to spend a few months 
there before returning to Czechoslovakia. At first, he lived off his savings, had almost no 
contacts, and found it difficult to find any means to earn a living. A reversal of fortune 
arrived when he met Louise-Denise Germain, a prominent bookbinder and artist in the 
field of leather goods. She employed him as a designer of book covers and together 
they published a book of Czech fairy tales. Additionally, she introduced him to Parisian 
artistic circles and Síma married her daughter Nadine in 1923. After a few years they 
adopted a daughter, Aline. Sima established himself as a draughtsman and illustrator, 
the main subject of his paintings then being ports and steamships on the Seine. In 
1925 he bought a house in Yebles in the Brie region, where he found inspiration for his 
imaginative landscapes. In 1926, Sima obtained French citizenship and spent the rest of 
his life in his new homeland. It was here that his encounter with a group of French poets 
became decisive for him. In many cases, Sima's own longstanding interest in poetry 
and his friendships with poets turned into creative collaborations with Sima creating the 
artwork for several collections of poetry. The first of these was Pierre Jean Jouve, who 
asked Sima to illustrate his book Paradise Lost. In 1927 he was a founding member of 
the Parisian group Le Grand Jeu (The Great Game), along with young French poets such 
as René Daumal, Roger Gilbert-Lecomte and Roger Vailland. Another creator he admired 
was Auguste Perret. The same year he had his first solo exhibition in Paris. Collaboration 
with Le Grand Jeu lasted until the group broke up in 1933. In parallel, Sima maintained 
contacts with Czech artists who came to Paris, such as Jan Zrzavy, Jiri Voskovec, Karel 
Teige, Jaroslav Seifert and Adolf Hoffmeister, as well as participating in the activities 
of art associations in his homeland and often presenting his works at their exhibitions. 
From 1922, he was a member of the Society of Artists in Brno and a contributor to 
Lidove noviny; in 1924 he joined the Brno branch of Devetsil. In 1930, he joined the Art 
Discussion Association. He was the organiser of the international exhibition Poesie in 
1932 at the Manes Gallery in Prague and curator of the exhibition Art Tchécoslovaque 
1938–1946, Galerie La Boëtie, Paris (1946). In 1939, after the declaration of World War 
II, Sima's family moved to the chateau of Treignac in the Corrèze department. In 1940 
they settled in a summer house in Nice, where he became involved in resistance activities 
and experienced dramatic moments during the liberation, when his family was in 
immediate danger. Sima did not paint much during the Second World War, and the tragic 
situation at the time weighed heavily on him. In January 1944, he was appointed advisor 
for cultural affairs at the Czechoslovak embassy in Paris. After the war he travelled to 
Slovakia, together with Frantisek Hudecek, where they looked for new sources for their 
work in the local folklore and landscape. Sima's contacts with Czechoslovakia were 
interrupted after the Iron Curtain cut the nation off during the Cold War. He returned to 
painting in 1950. In 1963, he was invited to create stained glass windows for the church 
of St. James in Reims. In August 1969, while working, he suffered a heart attack, and 
the stained-glass windows were completed from Sima's designs by the head of the glass 
studio, Charles Marq. Josef Sima tried to paint until his last moments but died of a stroke 
shortly after his 80th birthday on 24 July 1971. He is buried in the Thiais cemetery in Paris.

detail zadní strany / detail of the back side

This lot cannot be auctioned online.
Please use the auction method: in person, 
by phone or by written limit.
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Kompozice s nápisem
1921
akvarel a uhel na papíře
48,5 x 68,5 cm
signováno vpravo dole tužkou: J. Šíma 21
v obraze nápis RAMUNT

ŠÍMA JOSEF
(1891 Jaroměř – 1971 Paříž)

Vyvolávací / Prodejní cena: 800.000 Kč
Odhadní cena: 1.200.000–1.500.000 Kč

13

Přiložen posudek prof. PhDr. Jaromíra Zeminy,  
který mimo jiné k dílu uvádí:
„Obraz vznikl na počátku Šímova trvalého pobytu ve Francii, kam odjel se 
svým přítelem architektem Bedřichem Feuersteinem na konci roku 1920. 
Feuerstein se hned usadil v Paříži, Šíma prozatím v malém přímořském 
letovisku Henday nedaleko hranic se Španělskem, kde pracoval u firmy 
vyrábějící vitráže a skleněné mozaiky jako kreslič, ale na podzim roku 
1921 se i on přestěhoval do Paříže, aniž tušil, že tam zůstane nadosmrti. 
Feuerstein za ním do Hendaye přijel v létě roku 1921, zdržel se tam skoro 
dva měsíce a se Šímou maloval. Oba malovali akvarelovými barvami  
a jejich obrazy jsou nápadně podobné – určit, kdo a koho přitom ovlivňoval, 
je nesnadné. František Šmejkal ve své velké monografii o Šímovi píše, 
že Šímovy obrazy „jsou výrazově rozmanitější, spontánnější a lyričtější“ 
než Feuersteinovy. Jsou to různobarevné kompozice složené ze svislých 
a vodorovných přímek, tvořících pravoúhlé útvary, a z obloučků, a při 
své abstraktnosti vzbuzují dojem ruchu přímořských přístavů a moderní 
civilizační techniky, kterou Šíma oslavoval už svými předchozími obrazy 
brněnskými. Jsou osobité, ale prozrazují vliv tehdy vzniklého purismu. Tak 
jako Picasso a Braque ve svých kubistických obrazech i Šíma zde obohatil 
kompozici písmem. Neúplný nápis Ramunt možná poukazuje na název 
dobrodružného románu Ramuntcho Pierra Lotiho, nebo na stejný název 
hotelu v městečku Saint-Jean-Pied-de-Port nedaleko Hendaye, které bývá 
nazýváno bránou do Španělska; tento hotel je tam dodnes.“

Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
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Composition with Inscription
1921
watercolour and charcoal on paper
48,5 x 68,5 cm
signed in pencil lower right: J. Sima 21
with inscription RAMUNT

SIMA JOSEF
(1891 Jaromer – 1971 Paris)

13

Expertise by renowned expert Professor Jaromir Zemina, enclosed. 
Professor Jaromir Zemina, remarked:
“The painting was made at the beginning of Sima's permanent residence in 
France, where he travelled with his friend, architect Bedrich Feuerstein, at 
the end of 1920. Feuerstein settled immediately in Paris, Sima for the time 
in the small seaside resort of Henday, near the border with Spain, where 
he worked as a draughtsman for a firm producing stained glass and glass 
mosaics. However, in the autumn of 1921, he also moved to Paris, not 
knowing that he would remain there for the rest of his life. Feuerstein came 
to see him in Hendaye in the summer of 1921, stayed there for almost 
two months, and painted with Sima. They both painted in watercolours 
and their paintings are strikingly similar - it is not easy to determine who 
influenced whom. Frantisek Smejkal writes in his great monograph on 
Sima that Sima's paintings "are more varied, spontaneous and lyrical 
in expression" than Feuerstein's. They are multi-coloured compositions 
composed of vertical and horizontal straight lines forming rectangular 
shapes as well as curves, and in their abstractness, they evoke the bustle 
of seaside ports and modern technological civilisation, which Sima had 
already celebrated with his earlier Brno paintings. They are distinctive but 
reveal the influence of the purism that emerged at the time. Like Picasso 
and Braque in their cubist paintings, Sima here enriched the composition 
with writing. The incomplete inscription Ramunt may refer to the title of 
Pierre Loti's adventure novel Ramuntcho, or to the same name of a hotel in 
the town of Saint-Jean-Pied-de-Port, near Hendaye, which is known as the 
gateway to Spain; this hotel is still there today.”

Further consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, 
Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.

Starting / Selling price: EUR 33 330
Estimate: EUR 50 000–62 500

detail signatury s datací / detail of signature with date 
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Vyvolávací / Prodejní cena: 3.000.000 Kč 
Odhadní cena: 4.000.000–6.000.000 Kč

TOYEN (MARIE ČERMÍNOVÁ)
(1902 Praha – 1980 Paříž)

Továrna 
1920–1922
olej na plátně
25 x 31,5 cm

14

Provenience:
– privátní sbírka Toyen (ve sbírce umístěno až do její smrti roku 1980)
– obraz byl vydražen na aukci pozůstalosti Toyen (succession Toyen, Vincent F. Wapler, 
   21. 6. 1982, č. k. 8)
– prvním majitelem díla byl švýcarský sběratel Jean-Paul Jungo 

Vystavováno:
– Toyen, Dům U Kamenného zvonu, Galerie hlavního města Prahy, 12. 5.–6. 8. 2000
– Toyen, Musée d’art moderne, St. Etienne, 28. 6.–30. 9. 2002 
– Toyen, Galerie Les Yeux fertinels, 15. 10.–11. 12. 2004

Publikováno:
– Karel Srp, Toyen, Praha 2000, str. 17, obr. č. 2
– Karel Srp, Toyen, une femme surrealiste, Artha St. Etienne 2002, str. 40, obr. č. 3
– Toyen, Galeríja Klovićevi Dvori, Záhřeb, 3. 4.–19. 5. 2002, celostránkově reprodukováno s. 69
– Toyen, Galerie Les Yeux fertinels, 15. 10.–11. 12. 2004, s. 7, obr. č. 2

Obrazu byl dán velký prostor v nedávno natočeném celovečerním dokumentárním filmu 
režisérky Andrey Sedláčkové Toyen – baronka surrealismu.

Přiložena expertiza uznávaného znalce PhDr. Karla Srpa, autora monografie a kurátora mnoha 
výstav Toyen doma i v zahraničí.
PhDr. Karel Srp k obrazu Továrna mimo jiné uvádí: „Přestože bývá Toyen podle vzpomínek 
Jaroslava Seiferta spojována s proletářským Žižkovem, jeden z prvních obrazů, který od ní 
máme, zachycuje jinou čtvrť, ke které měla větší vazbu, šlo o Smíchov, kde se ve Vltavské ulici 
narodila, kde v nynější ulici Kováků její rodiče koupili v roce 1908 dům a kde byla po návratu 
z Korčuly na podzim 1922 policejně hlášena v bytu u své sestry na smíchovském nádraží, kde 
měl její manžel služební byt. Obraz je pevně vystavěnou předměstskou scénou, která v popředí 
zachycuje nejspíše jednu ze smíchovských fabrik (jde s velkou pravděpodobností o Ringhofferovu 
továrnu), za níž je řada zadních průčelí činžovních domů. Šlo tedy o náměty, které Toyen dobře 
znala a měla je odpozorované. Jednoduché trojrozměrné, geometrizující nízké horizontální tovární 
domky v popředí, následované skupinou čtyř vertikálních komínů, ukončuje řada činžáků vlevo 
předcházejících v tovární budovy vpravo. Takto prostorově ohraničený celek umožnuje vstup 
barev, dávajících obrazu vlastní, neopakovatelné ladění a kouzlo, ohraničených šedou diagonální 
cestou v popředí a šedými střechami na horizontu, přes něž vedou dráty elektrického vedení, za 
nimiž se nachází světle šedá, prázdná obloha. Veškeré barevné dění je soustředěné mezi šedé 
plány: žluté, růžové, červené, hnědé barvy prosvětlující celý obraz, který patří k vůbec nejranějším 
dílům, jež od Toyen máme. Otázkou je jeho datace: obvykle bývá řazen již do roku 1920, možná 
však by bylo možné zvážit s ohledem na Štyrského tvorbu z roku 1922, jestli spíše obraz 
nepochází z tohoto roku, čemuž by odpovídalo zjednodušení objemů a jejich plošný rozvrh, z nějž 
je teprve budován prostor. Obraz je z hlediska rané práce Toyen mimořádně důležitý. Známe 
totiž převážně práce z Jugoslávie, nicméně pražské scény vůbec. Jde o skvělou ukázku její rané 
práce.“ 

Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
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TOYEN (MARIE CERMINOVA)
(1902 Prague – 1980 Paris)

Factory 
1920–1922
oil on canvas
25 x 31,5 cm

14

Provenance:
– private collection of Toyen (located in the collection until her death in 1980)
– Auctioned from Toyen’s own collection (estate of Toyen, Vincent F. Wapler, 21 June 1982, no. c. 8)
– First owner of the work: Swiss collector Jean-Paul Jungo

Exhibited:
– Toyen, Stone Bell House, Prague City Gallery, 12. 05 –06. 08. 2000
– Toyen, Musée d’art moderne, St. Etienne, 28. 06.–30. 09. 2002
– Toyen, Galerie Les Yeux fertinels, 15. 10.–11. 12. 2004

Publicated:
– Karel Srp, Toyen, Prague 2000, p. 17, fig. no. 2
– Karel Srp, Toyen, une femme surrealiste, Artha St. Etienne 2002, p. 40, fig. no. 3
– Toyen, Klovićevi Dvori Gallery, Zagreb, 03. 04.–19. 05. 2002, full-page reproduction p. 69
– Toyen, Galerie Les Yeux fertinels, 15. 10.–11. 12. 2004, p. 7, fig. no. 2

The painting was given a large part in the recent feature-length documentary film by director 
Andrea Sedlackova, entitled Toyen – Baroness of Surrealism.

Expertise by the recognized authority Dr Karel Srp, author of a monograph on the artist and 
curator of many Toyen exhibitions at home and abroad. 
Dr Srp’s remarked on Factory:
“Although Toyen is usually associated with the proletarian quarter of Zizkov, based on Jaroslav 
Seifert's memoirs, one of the first paintings we have of her depicts a different district to which 
she had a greater connection: Smichov, where she was born in Vltavska Street, where her parents 
bought a house on what is now Kovaku Street in 1908, and where, after returning from Korcula 
in the autumn of 1922, she was reported to the police in her sister's flat near the Smichov 
rail station, where her husband had a service apartment. The painting is a tightly constructed 
suburban scene, with what is probably one of Smichov's factories in the foreground (very likely 
the Ringhoffer machine works), and behind it a row of rear facades of tenement houses. We 
can assume that these were subjects that Toyen knew well and had observed. The simple 
three-dimensional, geometrically low horizontal factory buildings in the foreground, followed 
by a group of four vertical chimneys, terminate in a row of tenements on the left preceding the 
factory buildings on the right. This spatially bounded whole allows for the entry of color, giving 
the image its own unique mood and charm, bounded by a grey diagonal road in the foreground 
and grey roofs on the horizon, spanned with electrical power lines, with a light grey empty sky 
beyond. All the colourful action is concentrated between the grey surfaces: yellows, pinks, reds, 
browns illuminating the whole picture, which is one of the earliest works we have from Toyen. Its 
dating is a question: it is usually given as early as 1920, but perhaps one might consider, in view 
of Styrsky's work from 1922, whether the painting is more likely to date from that year, which 
would be consistent with the simplification of the volumes and their planar layout, from which the 
space is still being built. The painting is extremely important in terms of Toyen's early work, since 
we know mostly of works from Yugoslavia, but not of the Prague scene in general. It is a great 
example of her early work. “

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

Starting / Selling price: EUR 125 000
Estimate: EUR 166 670–250 000
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Vyvolávací / Prodejní cena: 2.700.000 Kč 
Odhadní cena: 3.000.000–4.000.000 Kč

TICHÝ FRANTIŠEK
(1896 Praha – 1961 Praha)

Dva artisté 
1932
olej na plátně
53 x 45 cm
signováno a datováno vpravo dole: Tichý 32
vzadu starý štítek Svazu čs. výtvarných umělců Praha 
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Provenience:
– sbírka JUDr. Evžena Laušmana (bývalého právníka Národní galerie v Praze) 

Vystavováno:
– František Tichý – obrazy a kresby, k 90. výročí narození, 1986, Galerie hlavního města Prahy, 
   Staroměstská radnice, vystaveno pod kat. č. 56

Publikováno:
– Cirkus a varieté Františka Tichého, vydal Odeon 1967, reprodukováno na str. 41

Přiložen posudek prof. Jaromíra Zeminy, který mimo jiné k dílu uvádí:
„Obraz vznikl v první polovině třicátých let, kdy Tichý pobýval v Paříži: pro vývoj jeho malby to 
bylo údobí nejdůležitější. Značnou část jeho tvorby tehdy tvořily obrazy s náměty ze života artistů, 
krasojezdkyň a klaunů, který ho přitahoval už v chlapeckých letech a jejž jako dospělý důkladně 
poznal po příjezdu do Francie v cirkuse Pinder v Marseille a pak v cirkuse Medrano v Paříži, kde 
se seznámil s proslulými clowny Fratelliny a Grockem. Také námětem posuzovaného obrazu 
je dvojice artistů, z nichž jeden vleže zvedá druhého, který stojí na rukou a balancuje. Způsob, 
jímž Tichý tento výjev namaloval, vznikl právě v tomto pařížském údobí pod vlivem pointilismu 
Georgese Seurata a charakterizují jej shluky velkých barevných skvrn, jež vzbuzují dojem mihotání 
a chvění. Kompozice je založena na kontrastu tmavé dolní části a světlé části horní, kolorit 
sestává z temné a světlé zeleně, z hnědě rovněž ve dvou odstínech a z růžové.“

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

František Tichý proslul jako nedostižný mistr maleb na papíře, scénický výtvarník a jako tvůrce 
ilustrací doprovázející světové i domácí básnické sbírky. Narodil se v roce 1896 na pražském 
Smíchově. Nejprve se vyučil litografem a následně pokračoval ve studiu na Akademii výtvarného 
umění v Praze.  
Malířský projev Františka Tichého vyzrál především ve třicátých a čtyřicátých letech. Pro jeho 
umělecké formování byl důležitý pobyt ve Francii, kam se přestěhoval v roce 1930. Získal 
novou technickou jistotu a vytříbil si svůj malířský rukopis. Hlavní náměty k jeho tvorbě čerpal 
z cirkusového světa a Commedie dell'arte. V postavách harlekýnů, klaunů a krasojezdkyň 
shledával metafory lidských životních osudů doprovázené poetismem a melancholií. Tichý se po 
svém návratu do Prahy stal jednou z nejvýznamnějších osobností české umělecké scény. V letech 
1936 až 1938 vznikaly jeho slavné cykly zobrazující groteskní figury harlekýnů. Ke svému 
oblíbenému motivu se ještě vrátil na sklonku své umělecké dráhy koncem 50. let. 
Jeho obrazy Commedie dell'arte jsou intenzivním ponorem do psychologie masky, ale rovněž 
i do psychiky toho, kdo si masku nasazuje. Jedinečné dílo Františka Tichého se setkává  
s velkým ohlasem dnešní veřejnosti. Na aukčním trhu s uměním jsou oleje Františka Tichého nedostupné, zejména této 

galerijní kvality a provenience.

Frantisek Tichy's oils are more than rare, but indeed unavailable on the art auction 
market, especially of this quality and provenance.
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Starting / Selling price: EUR 112 500
Estimate: EUR 125 000–166 670

TICHY FRANTISEK
(1896 Prague – 1961 Prague)

Two Performers 
1932
oil on canvas
53 x 45 cm
signed and dated lower right: Tichý 32
verso old label of the Union of Czechoslovak Fine Artists Prague

15

Provenance:
– collection of Dr Evzen Lausman (former lawyer of the National Gallery in Prague) 

Exhibited:
– Frantisek Tichy – paintings and drawings, on the 90th anniversary of his birth, 1986, 
   Prague City Gallery, Old Town Hall, exhibited under cat. no. 56

Publicated:
– Circus and Variete by Frantisek Tichy, published by Odeon 1967, reproduced on page 41

Expertise by the renowned expert Professor Jaromir Zemina, enclosed. 
Professor Jaromir Zemina remarked:
“The painting was made in the first half of the 1930s, when Tichy was staying in Paris: it was the 
most important period for the development of his painting. A significant part of his work at that 
time consisted of paintings with themes from the life of performers, dancers, and clowns, which 
had attracted him since he was a boy and which as an adult he came to know thoroughly after 
arriving in France from the Cirque Pinder in Marseille and then at the Medrano circus in Paris, 
where he met the famous clowns Fratellini and Grock. Also, the subject of the painting under 
consideration is a pair of performers, one of whom is lifting the other, who is standing on his 
hands and balancing. The way Tichy painted this scene was influenced during this period in Paris 
by the pointillism of Georges Seurat and is characterised by clusters of large patches of colour 
that give the impression of shimmering and trembling. The composition is based on the contrast 
of the dark lower part and the light upper part, the colouring consists of dark and light greens, 
brown in two shades, and pink.”

Further consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, Dr Jiri Machalicky 
and Vladimir Lekes.

Frantisek Tichy, renowned as an unrivalled master of paintings on paper, as a stage artist and 
as a creator of illustrations accompanying international and Czech poetry collections, was born in 
1896 in Smichov, Prague. He first trained as a lithographer and then continued his studies at the 
Academy of Fine Arts in Prague.  
Frantisek Tichy's painting expression matured especially in the 1930s and 1940s. His stay in 
France, where he moved in 1930, was important for his artistic formation, where gained new 
technical confidence and refined his painterly idiom. The main themes for his work were taken 
from the circus world and the Commedia dell'arte: in the figures of harlequins, clowns, and 
beauties, he found metaphors of the human lot in life, accompanied by poetry and melancholy. 
After his return to Prague, Tichy became one of the most important personalities of the Czech art 
scene. His famous cycles depicting grotesque figures of harlequins were created between 1936 
and 1938. He returned to his favorite motif at the end of his artistic career in the late 1950s. 
 His paintings of the Commedia dell'arte are an intense immersion into the psychology of the 
mask, but also into the psyche of the one who puts on the mask. Frantisek Tichy's unique work 
has met with a great response from today's public.

výstavní štítek / exhibition label S.V.U. Mánes
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TICHÝ FRANTIŠEK
(1896 Praha – 1961 Praha)

Motiv z Rue Moulin Vert
1935
kombinovaná technika na dřevě
62 x 48 cm
signováno a datováno vpravo dole: Tichý 35  

Vzácně se vyskytující dílo z pařížského období autora.

Publikováno:
– Jan Tomeš František Tichý – Malířské dílo, reprodukováno pod č. 103, 
   vydal Odeon 1976 

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

Vyvolávací / Prodejní cena: 150.000 Kč
Odhadní cena: 200.000–250.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 6 250
Estimate: EUR 8 330–10 420

Motif from Rue Moulin Vert
1935
mixed media on panel
62 x 48 cm
signed and dated lower right: Tichy 35

A very rare painting from the author's Paris period.
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Publicated:
– Jan Tomes Frantisek Tichy – Painting works, reproduced no. 103, 
   published Odeon 1976

Consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, Professor Jaromir Zemina,      
Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.
Confirmation of authenticity enclosed.
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Vrcholné dílo Emila Filly mimořádné galerijní hodnoty a významu 
i pro historii českého moderního umění.

A masterpiece by Emil Filla of extraordinary value and significance 
for the history of Czech modern art.

Vyvolávací / Prodejní cena: 13.500.000 Kč 
Odhadní cena: 15.000.000–20.000.000 Kč

FILLA EMIL
(1882 Chropyně – 1953 Praha)

Zátiší se sokolem a podnosem
1930
olej na plátně 
73 x 98 cm 
signováno a datováno vlevo dole: Emil Filla 30
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Provenience:
– sbírka spisovatele, publicisty, dramatika, malíře, scénografa, 
   karikaturisty, překladatele, diplomata, vysokoškolského profesora 
   a cestovatele Adolfa Hoffmeistera (1902–1973); Hoffmeister 
   byl zakládajícím členem Devětsilu, předsedou Československého 
   svazu výtvarných umělců, členem AICA, zastupoval Československo 
   v UNESCO, PEN klubu a dalších mezinárodních organizacích; Adolf 
   Hoffmeister dílo získal z výstavy či hned po výstavě v Domě umění v Brně
   roku 1932 
– sbírka proslulého sběratele prof. PhDr. JUDr. Jaroslava Borovičky, 
   který dílo získal od Adolfa Hoffmeistera v padesátých letech 20. století 
– zkonfiskováno roku 1959 československým státem a umístěno do stálé
   expozice Národní galerie v Praze (ev. č. 08113); obraz visel až do roku 
   1982 v pracovně tehdejšího generálního ředitele Národní galerie v Praze
   PhDr. Jiřího Kotalíka 
– Od roku 1983 do roku 1991 dílo umístěno ve stálé expozici Památníku 
   Emila Filly na zámku Chropyně
– roku 1992 restituce Národní galerie v Praze Jaroslavu Borovičkovi na 
   základě tzv. mimosoudních restitucí
– významná soukromá sbírka  

Vystavováno:
– Jubilejní výstava díla Emila Filly, Mánes Praha (květen 1932), číslo 
   katalogu 168
– Souborná výstava obrazů pořádaná Skupinou výtvarných umělců, 
   Dům umění Brno (říjen 1932), číslo katalogu 60
– Galerie Vincence Kramáře, Praha (7. 1.–18. 2. 1968), číslo katalogu 26
– České malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, 1973, 
   číslo katalogu 223
– České moderní malířství, Helsinky, 1983
– Stálá expozice památníku Emila Filly, zámek Chropyně (1983–1991)

Publikováno:
– František Venera, Dílo Emila Filly, Brno 1936, reprodukováno 
   na straně LXXI  

Posouzeno a konzultováno PhDr. Františkem Krejčím ml. 
(prasynovec a držitel autorských práv malíře).

Přiloženo „Potvrzení o původu“ prof. PhDr. JUDr. Jaroslava Borovičky ze 
dne 30. 3. 2006, který mimo jiné uvádí:„Obraz jsem v 50. letech koupil od 
Adolfa Hoffmeistra, v té době velvyslance v Paříži, který z politických důvodů 
potřeboval kubistický vrcholný obraz vyměnit za národní malíře, Slavíčka 
a Mánesa. Obraz byl vrcholem jeho sbírky a nerad se s ním loučil. Od té 
doby do mého zatčení STB a zabavení sbírky v r. 1959 byl vrcholem i mé 
kubistické kolekce. Obraz pak byl 40 let v Národní galerii, kde jeho kvalitu 
potvrdil i generální ředitel NG PhDr. Jiří Kotalík, který si ho umístil do své 
pracovny, i když si mohl vybrat z několika tisíc exponátů z celé Galerie.“

Přiložena expertiza Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy ze dne 6. 8. 2006, který 
mimo jiné uvádí: „Je to jeden z nejznámějších obrazů Emila Filly z údobí 
jeho vrcholné tvůrčí vyzrálosti. Na sklonku 20. let dospěl Filla ve svém 
malířském rozkošnictvím k obrazů mimořádně dekorativního účinku, kde 
svou koloristickou fantazii právě tak jako invenci při práci s barevnou 
pastou uplatnil způsobem vpravdě mistrovským, který později už nikdy 
nepřekonal. Svědčí o tom i Zátiší se sokolem a podnosem. Tlumený 
kolorit, v němž hraje důležitou úlohu jemně rozrůzněná šeď, barva milovaná 
koloristy největšími, je nanejvýš delikátní, kdežto energičnost malířského 
rukopisu vede malíře k hrubozrnnosti a drsnosti, vnášející do obrazu 
zvláštní napětí. Celková koncepce obrazu souvisí s tím, co označujeme 
jako lyrický kubismus, ale jeho lyričnost má momenty velmi dramatické, 
předznačujíce už Fillovu tvorbu posledních let před 2. světovou válkou, kdy 
v ní dramatičnosti stále přibývalo. Tato tendence se v posuzovaném zátiší 
projevuje i po námětové stránce – přítomností dravého ptáka, který tu má 
podobný význam jako býčí hlava na velkém obraze Žena, namalovaném 
rovněž v roce 1930. Obě tyto vrcholné ukázky Fillovy malířské kultury 
patří bezesporu k tomu nejlepšímu, co kdy vytvořil. Dokladem toho, jak si 
posuzovaného obrazu cenil on sám, je to, že si jej vybral i pro svou jubilejní 
výstavu uspořádanou Spolkem výtvarných umělců Mánes roku 1932. 
Od té doby byl vystaven snad na všech významnějších přehlídkách 
Fillovy tvorby.“

Přiložen odborný posudek prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. 
ze dne 9. 10. 2014, který mimo jiné k dílu uvádí: „O mimořádném významu 
tohoto díla svědčí skutečnost, že obraz byl vybrán Emilem Fillou do 
publikace (František Venera – Dílo Emila Filly,1936), která představila to, 
co se Emilu Fillovi jevilo na jeho životní tvorbě jako nejpodstatnější...“ 

Přiložen znalecký posudek PhDr. Karla Millera ze 18. 7. 2001, 
který mimo jiné k dílu uvádí:
„Zátiší se sokolem a podnosem representoval nejen malíře, ale i celou 
českou moderní malbu na řadě výstav... Tyto skutečnosti potvrzují, že se 
jedná o dílo mimořádné kvality i významu pro historii českého moderního 
umění.“

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

Tuto položku nelze dražit on-line.
Prosíme, využijte dražbu: osobně, telefonicky 
či písemným limitem.
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Emil Filla byl významný český kubistický malíř, grafik, sochař, ale také znalec, sběratel umění, teoretik, redaktor 
a diplomat. V letech 1903 až 1906 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, kterou opustil kvůli nevyho-
vujícím 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 
kuboexpresionistická, jako je například obraz Salome z roku 1911, postupně však začal vytvářet obrazy čistě 
kubistické. Po první světové válce se středem jeho zájmu stala malba kubistických zátiší. 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 říši cyklem zápasů Heráklových, a především cyklem Boje a zápasy. Během druhé 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 předválečné cykly a rovněž se věnoval tématice zátiší. Od roku 1947 až do své smrti 
v roce 1953 vytvářel zejména krajinomalby Českého středohoří, ve kterých mimo jiné reagoval na dílo holandského 
krajináře Jana van Goyena. Ve druhé polovině 40. let začal pracovat na svém nejvýznamnějším poválečném díle, 
cyklu monumentálních maleb na papíře a hedvábí, na téma slovenských zbojnických písní. Fillova výrazná tvůrčí 
osobnost formovala směřování českého kulturního dění už krátce před první světovou válkou a zejména v období 
meziválečném. Emil Filla tak právem patří mezi výrazné a výjimečné tuzemské umělce, kteří stáli u zrodu českého 
avantgardního – moderního umění. 

Emil Filla was an important Czech cubist painter, graphic artist, sculptor, art collector, theoretician, editor and 
diplomat. From 1903 to 1906, he studied at the Academy of Fine Arts in Prague, which he left because of the 
institution’s unsatisfactory methods and outdated teaching. Filla's early work was strongly influenced by the 
1905 Prague exhibition of the Norwegian painter Edvard Munch. From 1907 to 1908 he was a member of the 
Osma Group, during which Filla created his Expressionist works, the most famous of them being is the painting 
The Reader of Dostoyevsky from 1907. From 1910 onwards, the painter turned his attention from Expressionism 
towards Cubism. Initially these works were Cubo-Expressionist, such as the painting Salome from 1911, but 
gradually he began to create purely Cubist paintings. After World War I, his focus moved towards Cubist still-life 
painting. In the 1930s, a change occurred, and the painter began to focus on the female figure. In the second half 
of the 1930s, Filla responded to the growing danger of Nazism in the German Reich with the cycle of the Labours 
of Heracles, especially the Fights and Struggles series. During World War II he was held in the concentration camps 
of Dachau and Buchenwald, where he did not paint, but wrote a number of theoretical texts. After the Second 
World War he was appointed professor at the Academy of Arts and Crafts in Prague, and in his artistic work he 
continued the pre-war cycles as well as devoting himself to the subject of still life. From 1947 until his death in 
1953, he created mainly landscape paintings of the Bohemian Central Highlands, in which he reacted, among 
other things, to the work of the Dutch landscape painter Jan van Goyen. In the second half of the 1940s, he began 
work on his most important post-war achievement, a series of monumental paintings on paper and silk on the 
theme of Slovak brigand songs. Filla's distinctive creative personality shaped the direction of Czech cultural events 
shortly before the First World War and even more in the interwar period. As a result, Emil Filla is rightly considered 
one of the outstanding and exceptional Czech artists standing at the birth of Czech avant-garde-modern art.
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Starting / Selling price: EUR 562 500
Estimate: EUR 625 000–833 330

zadní strana obrazu / verso of the painting

FILLA EMIL
(1882 Chropyne – 1953 Prague)

Still Life with Falcon and Tray
1930
oil on canvas 
73 x 98 cm 
signed and dated lower left: Emil Filla 30

17

Provenance:
– collection of the writer, publicist, playwright, painter, scenographer, 
   cartoonist, translator, diplomat, university professor and traveller Adolf
   Hoffmeister (1902–1973); Hoffmeister was a founding member of
   Devetsil, chairman of the Czechoslovak Union of Visual Artists, member 
   of AICA, represented Czechoslovakia at UNESCO, PEN Club and 
   other international organisations; he acquired the work directly from 
   or immediately after an exhibition at the Brno House of Art in 1932 
– collection of the famous collector Professor Jaroslav Borovicka, 
   who acquired the work from Adolf Hoffmeister in the 1950s 
– confiscated in 1959 by the Czechoslovak state and placed in the 
   permanent exhibition of the National Gallery in Prague (ref. no. O8113); 
   the painting was kept in the office of the then Director General of the 
   National Gallery in Prague, Dr Jiri Kotalik, until 1982 
– from 1983 to 1991 the work was displayed in the permanent exhibition 
   of the Emil Filla Memorial in Chropyne Chateau
– 1992 returned by the National Gallery in Prague to Jaroslav Borovicka in 
   the framework of non-judicial restitution
– significant private collection  

Exhibited:
– Jubilee Exhibition of Emil Filla's Works, Manes Prague (May 1932), 
   catalogue number 168
– Collective Exhibition of Paintings Organized by the Group of Visual Artists, 
   House of Art Brno (October 1932), catalogue number 60
– Vincenc Kramar Gallery, Prague (07. 01.–18. 02. 1968), 
   catalogue number 26
– Czech Painting of the 20th Century from the Collections of the National 
   Gallery in Prague, 1973, catalogue number 223
– Czech Modern Painting, Helsinki, 1983
– Permanent exhibition of the Emil Filla Memorial, Chropyne Chateau 
   (1983–1991)

Publicated:
– Frantisek Venera, The Work of Emil Filla, Brno 1936, 
   reproduced on page LXXI

Consulted by Dr Frantisek Krejci Jr. 
(great-nephew and copyright holder of the painter).

"Certificate of Origin" by Professor Jaroslav Borovicka, dated 30. 03. 2006, 
enclosed. Professor Jaroslav Borovicka, remarked: "I bought the painting 
in the 1950s from Adolf Hoffmeister, at that time ambassador in Paris, who 
for political reasons needed to replace this great Cubist painting with the 
work of national painters, such as Slavicek and Manes. The painting was the 
highlight of his collection, and he was reluctant to part with it. From then, 
until my arrest by the political police and the confiscation of my collection 
in 1959, it was the highlight of my Cubist collection as well. The painting 
was then held by the National Gallery for 40 years, where its quality was 
confirmed by the Director General of the National Gallery, Dr Jiri Kotalik, 
who placed it in his study, even though he could have chosen from several 
thousand exhibits from the entire Gallery."

Expertise by Professor Jaromir Zemina dated 06. 08. 2006, enclosed. 
Professor Jaromir Zemina, remarked:
"This is one of the most famous paintings by Emil Filla from the period 
of his peak creative maturity. At the end of the 1920s, Filla's painterly 
delights led him to paintings of extraordinary decorative effect, where he 
applied his colouristic imagination as well as his inventiveness in working 
with impasto in a truly masterful way that he never surpassed later. This 
is evidenced by Still Life with Falcon and Tray. The subdued colouring, in 
which the subtly varied grey, the tone most beloved among the greatest 
colourists, plays an important role, is most delicate, while the vigour of the 
painter's handwriting leads him to a coarseness and roughness that brings 
a special tension to the picture. The overall conception of the painting is 
related to what we call lyrical cubism, but its lyricism has moments of great 
drama, already foreshadowing Filla's work of the final years before World 
War II, when dramatic historical events were only increasing. This tendency 
is also manifested in the still life under consideration in terms of subject 
matter - the presence of a bird of prey, which here has a similar meaning 
to the bull's head in the large painting Woman, also painted in 1930. Both 
culminating examples of Filla's painting culture are undoubtedly among the 
best works he ever produced. It is proof of the artist’s appreciation of the 
painting under review that he chose it for his jubilee exhibition organised by 
the Mánes Society of Artists in 1932. Since then, it has been exhibited at 
perhaps every major show of Filla's work."

Expertise enclosed by Professor Tomas Vlcek from 09. 10. 2014. 
Professor Tomas Vlcek, remarked: 
"The extraordinary importance of this work is evidenced by the fact that the 
painting was selected by Emil Filla for a publication ("Frantisek Venera - The 
Work of Emil Filla, 1936"), which presented what seemed to Emil Filla to be 
the most important aspects of his life's work...." 

Expertise by Dr Karel Miller dated 18. 07. 2001 enclosed. 
Dr Karel Miller, remarked:
"Still Life with Falcon and Tray served to represent not only the painter, but 
also the whole of Czech modern painting at a number of exhibitions... These 
facts confirm it to be a work of exceptional quality and importance for the 
history of Czech modern art."

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

This lot cannot be auctioned online.
Please use the auction method: in person, 
by phone or by written limit.
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FILLA EMIL
(1882 Chropyně – 1953 Praha)

Hana Fillová při čtení
1923
kvaš, akvarel, tuš na papíře
32 x 25,5 cm
signováno a datováno vpravo dole: E Filla 23.
vzadu potvrzení původu psané rukou malíře Jana Baucha, který kresbu 
vlastnil: „Emil Filla, kresba kolorovaná, podobizna jeho paní.“ 

Provenience:
– sbírka malíře Jana Baucha (1898–1995)
– sbírka významného českého očního lékaře (zakoupeno přímo od Jana Baucha)

Přiloženo potvrzení autenticity PhDr. Františka Krejčího ml. (prasynovce Emila Filly 
a držitele 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: 100.000 Kč
Odhadní cena: 120.000–180.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 4 170
Estimate: EUR 5 000–7 500

Hana Fillova while reading
1923
gouache, watercolour, ink on paper
32 x 25,5 cm
signed and dated lower right: E Filla 23.
verso confirmation of authenticity written by the hand of painter Jan Bauch, 
who owned the drawing: “Emil Filla, colored drawing, portrait of his wife." 
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Provenance:
– collection of the painter Jan Bauch (1898–1995)
– collection of Czech leading ophthalmologist (purchased directly from Jan Bauch)

Confirmation of the authenticity of Dr Frantisek Krejci Jr. (great-nephew 
of Emil Filla and copyright holder of the painter), enclosed.
Consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, Professor Jaromir Zemina, 
Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.

potvrzení od malíře Jana Baucha / confirmation by painter Jan Bauch
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Vyvolávací / Prodejní cena: 2.900.000 Kč 
Odhadní cena: 4.000.000–5.000.000 Kč

FILLA EMIL
(1882 Chropyně – 1953 Praha)

Zátiší s pohárem, táckem a ovocem
1930
olej a písek na plátně
30 x 35 cm
signováno a datováno dole uprostřed: E. Filla 30
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Provenience:
– sbírka paní Kutilové
– významná pražská sbírka 

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

Přiložena expertiza uznávaného znalce prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, 
který k dílu mimo jiné uvádí:
„Obraz vznikl v jednom z Fillových nejšťastnějších tvůrčích období. Je to malířská báseň o životní 
pohodě, v níž se spojují rozkoše smyslů a ducha, a patří mezi Fillovy výtvory nejintimnější. 
Takováto drobná zátiší Filla maloval ve chvílích oddechu mezi většími pracemi a často jimi 
obdarovával své přátele. Vrcholné umění, k němuž tehdy dospěl, se projevovalo takřka 
nevyčerpatelnou invencí koloristickou a vynalézavostí, s níž zacházel s barevnou pastou – barvy 
pro něho nebyly fenomén jen optický, ale také haptický. Látkovou složku obrazů obohacoval 
střídáním nánosů nízkých s vysokými i příměsí písku, která je zdrsňovala. K malbě také přidával 
rytí do barevné pasty, které vznášelo do obrazů složku kresebnou. Pro hojné uplatňování 
běloby v koloritu je sklonek dvacátých let nazýván Fillovým bílým obdobím. To všechno dokládá 
posuzovaný obraz velmi výmluvně.“

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

Emil Filla – malíř, grafik, sochař a výtvarný teoretik, profesor Vysoké školy 
umělecko-průmyslové. Studoval na pražské Akademii (do roku 1906). Byl členem 
skupiny Osma, s níž začal vystavovat (1907, 1908). Od roku 1907 podnikal cesty 
do Francie. Od roku 1909 do 1911 členem SVU Mánes, v letech 1911–1914 členem 
Skupiny výtvarných umělců. Od roku 1914 až 1919 byl v Holandsku ve službách 
československého odboje. Po válce opět působí v SVU Mánes. Taktéž byl spoluredaktorem 
uměleckého časopisu Volné směry, redigoval Prameny. Roku 1932 se konala v Mánesu v Praze 
jeho jubilejní, retrospektivní výstava. V roce 1939 byl zatčen a uvězněn v koncentračním táboře 
v Buchenwaldu. V roce 1945 se konala jeho první poválečná výstava v Mánesu.
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FILLA EMIL
(1882 Chropyne – 1953 Prague)

Still Life with Cup and Fruit
1930
oil and sand on canvas
30 x 35 cm
signed and dated lower in the middle: E. Filla 30

19

Provenience:
– collection of Mrs. Kutilova
– significant Prague collection 

Confirmation of the authenticity of Dr Frantisek Krejci Jr. (great-nephew of Emil Filla 
and copyright holder of the painter), enclosed.

Expertise by recognized expert Professor Jaromir Zemina, enclosed. 
Professor Jaromir Zemina, remarked:
“The painting was completed during one of Filla's happiest creative periods. It is a painterly poem 
about the well-being of life, combining the pleasures of the senses and the spirit, and is one of 
Filla's most intimate creations. Filla painted such small still lifes in moments of rest between 
larger works and often gifted them to his friends. The culmination of his art, which he reached 
at that time, was manifested by his almost inexhaustible inventiveness as a colorist and the 
ingenuity with which he handled impasto – for him, color was not only an optical phenomenon, 
but also a haptic one. He enriched the physical component of his paintings by alternating low 
and high layers of paint with an admixture of sand to roughen them. He also added engraving in 
the impasto, which brought a component of drawing into the paintings. Because of the abundant 
use of whites in the color, the late 1920s is called Filla's white period. The painting under 
consideration illustrates all this very eloquently.”

Further consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, Dr Jiri Machalicky 
and Vladimir Lekes.

Emil Filla – painter, graphic artist, sculptor and art theorist, professor at the 
Academy of Arts and Crafts. He was a member of the Osma group, with which he began to 
exhibit (1907, 1908). From 1907 he travelled to France. From 1909 to 1911 member 
of the SVU Manes, 1911–1914 member of the Group of Fine Artists, 1914–1919 in Holland 
in the service of the Czechoslovak Resistance. After the war he was again active in the 
SVU Manes. Co-editor of the art magazine Volne smery, edited Prameny. In 1932, his jubilee 
retrospective exhibition was held at the Manes Gallery in Prague. In 1939 he was arrested 
and imprisoned in the Buchenwald concentration camp. In 1945, his first post-war exhibition 
was held again at the Manes Gallery.

Starting / Selling price: EUR 120 830
Estimate: EUR 166 670–208 330
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ŠPÁLA VÁCLAV
(1885 Žlunice – 1946 Praha)

Flowers (blue, dark)
1932
oil on canvas
73 x 54 cm
signed and dated lower left: V. Spala 32
on the blind frame No. 654. in two brackets: ((654.)) and then the author's hand notation "Flowers"
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Provenance:
– first owner Mr. Rottenberg 

Publicated:
– Catalogue raisonné of the works of Vaclav Spala (1885–1946), page 72 (with an assessment 
   of the author I.), published by the K. Svolinsky and V. Kubatova Foundation, 2002

Consulted by Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, Professor Jaromir Zemina, 
Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.
Confirmation of authenticity enclosed.

Vaclav Spala, a Czech painter who was at the birth of domestic modern art. For his early 
work, he sought inspiration from foreign artists, very close to him was the French painter, Paul 
Cezanne. Gradually Spala developed his own distinctive style of painting, in which he worked 
with elements of Fauvism and Cubism. He also created a characteristic colouring for his work. In 
1909-1911 he was a member of the Manes Society of Artists. From 1918 he was a member of 
the Tvrdosijni group. Spala most often used various shades of blue, red, and green. At first, the 
painter focused mainly on figurative subjects, then he turned his attention to landscape painting, 
and after 1930 he began to create paintings featuring bouquets and still lifes.

Vyvolávací / Prodejní cena: 1.300.000 Kč 
Odhadní cena: 1.400.000–1.600.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 54 170
Estimate: EUR 58 330–66 670

Kytky (modré, tmavé)
1932
olej na plátně 
73 x 54 cm
signováno a datováno vlevo dole: V. Špála 32
na blindrámu č. 654. ve dvou závorkách: ((654.)) a dále rukou autora přípis „Kytky“

Provenience:
– první majitel pan Rottenberg 

Publikováno:
– Soupis díla Václava Špály (1885–1946), strana 72 (s hodnocením autora I.), 
   vydala Nadace K. Svolinského a V. Kubátové, 2002

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

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 prvky fauvismu a kubismu. Rovněž si pro své dílo vytvořil charakteristický kolorit. V letech 
1909–1911 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Od roku 1918 byl členem skupiny 
Tvrdošíjní. Špála nejčastěji používal různé odstíny modré, červené a zelené barvy. Zprvu se malíř 
věnoval zejména figurální tématice, posléze věnoval pozornost krajinomalbě a po roce 1930 
začal vytvářet obrazy, na kterých se objevují kytice a zátiší.
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Vyvolávací / Prodejní cena: 1.400.000 Kč 
Odhadní cena: 1.800.000–2.500.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 58 330
Estimate: EUR 75 000–104 170

ZRZAVÝ JAN
(1890 Okrouhlice – 1977 Praha)

Lodi v Le Fret
1937
olejová tempera na dřevě
13 x 21,2 cm
signováno, datováno a popsáno vzadu: 
Jan Zrzavý / Lodi v Le Fret / tempera / 1937
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Provenience:
– významná soukromá sbírka Praha 

Přiložena expertiza prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, který mimo jiné 
k dílu uvádí:
„Posuzovaný obraz je z roku 1937 a patří k těm, pro něž je charakteristická 
hladká malba s detaily kreslenými podle pravítka, jimiž Zrzavý potvrdil – dělal 
to od sklonku dvacátých let, jak významnou úlohu v jeho výtvarném projevu 
má pravidelnost, přesnost a čistota. Ale v Bretani, zřejmě z potřeby vnitřního 
uvolnění a protiváhy, začal v jiných obrazech víc uplatňovat jejich hmotnou 
složku, malovat pastózněji rukopisem výraznějším. Tyto dva způsoby pak 
střídal. Pro námět bárek v přístavu si Zrzavý utvořil kompoziční schéma, 
jež pak trvale zachovával a na jehož základě vytvářel zpaměti varianty. 
V posuzovaném obraze obměnil celkové uspořádání tím, že překvapivě vysunul 
jednu bárku do popředí až k spodnímu okraji, zakrývajícímu ji skoro celou  
a dovolujícímu vidět z ní jen vrchol stěžně, který kompozici dynamizuje a výjev 
opticky přibližuje divákovi.“

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

Jan Zrzavý, český malíř, ilustrátor, grafik, scénograf, byl významnou postavou 
českého výtvarného umění 20. století. V roce 1924 navštívil poprvé Francii, 
kam dokonce po čase přesídlil. Bretaň se pro něj stala v této době zásadním 
inspiračním zdrojem, to platí zejména pro jeho krajinářské práce. Jeho styl 
se založením na imaginaci se vyvíjel na základě vlivu secesního symbolismu, 
impresionismu i okrajově kubismu. V roce 1966 byl jmenován národním 
umělcem.

Boats in Le Fret
1937
oil tempera on panel
13 x 21,2 cm
verso signed, dated and inscribed: 
Jan Zrzavy / Boats in Le Fret / tempera / 1937

Provenance:
– significant private collection Prague 

Expertise by renowned expert Professor Jaromir Zemina, enclosed. 
Professor Jaromir Zemina, remarked:
“The painting dates from 1937 and belongs to those works characterized 
by smooth paint work with the details drawn with a ruler, through which 
Zrzavy  confirmed, as he had done since the late 1920s, the important 
role of regularity, precision and purity in his artistic expression. However, 
in Brittany, probably out of a need for inner release and counterbalance, 
he began to apply more of a material component than in other paintings, 
to paint more pastorally with a more expressive hand. And in turn, he 
began to alternate these two methods. Zrzavy created a compositional 
scheme for the depiction of the harbour bars, which he then adhered to 
continually, using it as a basis of to create variations from memory. In 
the painting under consideration, he changed the overall arrangement by 
surprisingly pushing one barge into the foreground all the way to the lower 
edge, covering almost the whole of it and allowing only the top of the mast 
to be seen from it, which adds dynamism to the composition and brings 
the scene visually closer to the viewer.“

Further consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA,  
Dr Karel Srp, Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.

Jan Zrzavy, Czech painter, illustrator, graphic designer and scenographer, 
was an important figure of 20th century Czech visual art. In 1924 he 
visited France for the first time, where he even lived for several years. 
In this period, Brittany became a major source of inspiration for him, 
especially for his landscape works. His style, based on imagination, 
emerged out of the diverse influences of Art Nouveau Symbolism, 
Impressionism and, marginally, Cubism. In 1966 he was granted the title 
of National Artist.

zadní strana obrazu s autorovou signaturou a popisem / verso of the painting 
with author´s signature and inscription
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KARS GEORGES (JIŘÍ)
(1882 Kralupy nad Vltavou – 1945 Ženeva)

Zahrada na Mallorce
1910 
olej na plátně
65 x 81 cm
signováno a datováno vlevo dole: Kars 10
vzadu starý výstavní štítek a razítka
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Provenience:
– sbírka sestry Georgese Karse
– významná sbírka, Česká republika 

Vystavováno:
– Georges Kars – Raná tvorba, Židovské muzeum v Praze (23. 2.–17. 6. 2012)

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

Georges Kars pobýval v letech 1899–1905 na Akademii výtvarných umění  
v Mnichově u F. Stucka. Po ročním pobytu v Praze (1906–1907) odjel 
nejprve do Paříže, potom do Španělska. Na rok se opět vrátil do Prahy, ale 
v roce 1908 odjel znovu do Paříže a stal se naturalizovaným Francouzem. 
Za druhé světové války se uchýlil do Švýcarska a v zajetí těžké melancholie 
volil dobrovolný odchod ze života.
Do roku 1908 jsou Karsovy začátky impresionistické, později jej zkoumání 
prostředků intenzivnější výrazovosti přivedlo k syntéze linie a barvy, 
vázaných na přírodní model, ale řízených rytmem a logikou osobního stylu.

Dílo Zahrada na Mallorce je úchvatným, velmi vzácným Karsovým obrazem, 
které spadá do počáteční fáze jeho pařížského období. Na Mallorce malíř 
vytvořil jen několik málo pozoruhodných krajinomaleb. V Paříži se v Karsově 
tvorbě projevily nejprve fauvistické vlivy Henriho Mattise a jeho přátel. Již 
kolem roku 1910 však začal pod vlivem Cézanna, Braqua a Picassa užívat 
výraznější kubistickou stylizaci, vždy se však snažil jít vlastní cestou  
a samostatně rozvíjet vlastní styl.  
Obraz s názvem Mallorca, datovaný stejným rokem 1910, je reprodukován 
ve francouzském katalogu „Important tableaux modernes“ ze sbírky Nory 
Karsové. Z roku 1911 pochází plátno Krajina z Mallorky, reprodukované 
v publikaci F. Felse s uvedením, že se nachází v hamburské sbírce.  
Stylově podobný olej je Krajina z roku 1910 z Národní galerie v Praze 
(63 x 79 cm). Časopis Cicerone referoval v roce 1913 o prodeji Karsova 
obrazu Mallorquinische Landschaft do Walfraf-Richartz museum v Kolíně 
nad Rýnem a obrazu Mallorquinische Stadt do muzea ve Štětíně. 

Vyvolávací / Prodejní cena: 1.050.000 Kč 
Odhadní cena: 1.200.000–1.600.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 43 750
Estimate: EUR 50 000–66 670

Garden in Mallorca
1910 
oil on canvas
65 x 81 cm
signed and dated lower left: Kars 10
verso old exhibition label and stamps

Provenance:
– Georges Kars' sister's collection
– significant collection, Czech Republic 

Exhibited:
– Georges Kars – Early Works, Jewish Museum in Prague 
   (23. 02. –17. 06. 2012)

Consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, 
Professor Jaromir Zemina, Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.
Expertise by Dr Rea Michalova, enclosed.

Georges Kars spent 1899–1905 at the Academy of Fine Arts in 
Munich under F. Stuck. After a year's stay in Prague, he went to Paris 
in 1906–1907, then to Spain. He returned to Prague for a year, but in 
1908 he returned once more to Paris and acquired French citizenship. 
During the Second World War he took refuge in Switzerland and, in the 
grip of severe melancholy, chose to end his life voluntarily.
Until 1908, Kars' early efforts were impressionistic; later, his 
exploration of more intense means of expression led him to a synthesis 
of line and colour, tied to the natural model but guided by the rhythm 
and logic of his personal style.

The Garden in Mallorca is a stunning, very rare painting by Kars, 
which falls in the early phase of his Parisian period, and one of only a 
few remarkable landscape paintings in Mallorca. In Paris, the Fauvist 
influences of Henri Matisse and his friends were first evident in 
Kars's work. As early as around 1910, however, under the influence 
of Cézanne, Braque, and Picasso, he began to use a more distinctive 
Cubist stylization, yet he always tried to follow his own path and 
develop his own style independently.  
The painting entitled Mallorca, dated the same year of 1910, is 
reproduced in the French catalogue "Important tableaux modernes" 
from the collection of Nora Kars. The canvas Landscape from Mallorca, 
reproduced in a publication by F. Fels, dates from 1911 and states 
that it is in the Hamburg collection. An oil in similar style is Landscape 
from 1910 from the National Gallery in Prague (63 x 79 cm). In 1913, 
the magazine Cicerone reported on the sale of Kars's painting 
Mallorquinische Landschaft to the Walfraf-Richartz Museum in Cologne 
and the painting Mallorquinische Stadt 
to the museum in Stettin.

detail signatury s datací / detail of signature with date
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KARS GEORGES (JIŘÍ)
(1882 Kralupy nad Vltavou – 1945 Ženeva)

Francouzská krajina 
1910–1914  
olej na plátně
54,5 x 65 cm
signováno vpravo dole: Kars 

23

Provenience:
– sbírka Suzanne a Norman Hasco, USA
– aukce Sothebys London 13. 06. 2011, „Property from The Hasco Family 
   Collection: Important Czech Art“
– významná soukromá sbírka  

Vystavováno:
– The Pleasures of Collecting, Part II., Modern and Contemporary Art, 
   2003, Greenwich, Connecticut, Bruce Museum

Publikováno: 
– Jiří Hlušička: The Hasco Collection of Czech Modern Art, 
   reprodukováno celostránkově pod č. 117, Praha 2004 

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem.
Přiložena expertiza uznávaného znalce židovských malířů 
PhDr. Arno Paříka, který mimo jiné k dílu uvádí:
„Obraz patří k nejkrásnějším krajinám raného období. Pohled z nadhledu 
zachycuje údolí s řekou a městečkem na úpatí hor. Pravděpodobně jde 
o krajinu v jihozápadní části Francie, resp. v Alsasku (charakteristickém 
v některých oblastech červenou půdou). Kompozice je postavena důsledně 
na jednotlivých plánech rovnoběžných s plochou obrazu, která byla 
charakteristická již pro Karsovy dřívější obrazy. Ranou dataci do doby  
mezi lety 1910–1914 podporuje vedle čistých barevných tónů  
a uvolněné malby zejména kompozice pohledu v prostorových plánech 
rovnoběžných s plochou obrazu, jak bylo Karsovým zvykem již v předchozím 
impresionistickém období. Nakonec tuto dataci podporuje rovněž Karsova 
signatura vpravo dole, provedená pečlivě jemnou linií, která se na obrazech 
poválečného období již nevyskytuje.“

Vyvolávací / Prodejní cena: 590.000 Kč 
Odhadní cena: 700.000–900.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 24 580
Estimate: EUR 29 170–37 500

French Landscape 
1910–1914 
oil on canvas
54.5 x 65 cm
signed lower right: Kars

Provenance:
– collection of Suzanne and Norman Hasco, USA
– Sothebys London auction 13. 06. 2011, "Property from 
   The Hasco Family Collection: Important Czech Art"
– significant private collection

Exhibited:
– The Pleasures of Collecting, Part II., Modern and Contemporary 
   Art, 2003, Greenwich, Connecticut, Bruce Museum

Publicated:
–Jiri Hlusicka: The Hasco Collection of Czech Modern Art, 
   reproduced full-page under no. 117, Prague 2004

Consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, 
Professor Jaromir Zemina, Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.
Expertise by the renowned expert on Jewish painters, 
Dr Arno Parik, enclosed. Dr Arno Parik, remarked:
“The painting is one of the most beautiful landscapes of the early 
period. The perspective view shows a valley with a river and a 
town at the foot of the mountains. It is probably a landscape in 
the south-western part of France, or in Alsace (characterised in 
some areas by red soil). The composition is built consistently on 
individual planes parallel to the pictorial one, which was already 
characteristic of Kars's earlier paintings. The early dating to the 
period between 1910–1914 is supported, in addition to the pure 
colour tones and relaxed painting, by the composition of the view 
in spatial gradations parallel to the pictorial plane, as was already 
Kars's custom in the earlier Impressionist period. Finally, this 
dating is also supported by Kars's signature in the lower right, 
executed in a carefully delicate line that no longer appears in 
paintings of the post-war period.“
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detail signatury / detail of signature

NEJEDLÝ OTAKAR
(1883 Roudnice nad Labem – 1957 Praha)

Z Cejlonu 
1909–1911  
olej na lepence
31 x 38,5 cm
signováno vpravo dole: Ot. Nejedlý 

24

Provenience:
– Bonhams Londýn (aukce 21. 03. 2017, pol. č. 204)
– významná soukromá sbírka  

Přiložena expertiza prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, který k obrazu uvádí:
„Obraz vnikl za Nejedlého pobytu v jihovýchodní Asii v letech 1909–1911. Jeho společníkem tam byl přítel Jaroslav 
Hněvkovský. Napřed pobývali na Cejlonu, potom v Indii. Způsob, jímž je posuzovaný obraz namalován – jasné čisté 
barvy jsou nanášeny drobnými nepravidelnými doteky štětce – svědčí o Nejedlého tehdejším ovlivnění tvorbou Van 
Goghovou. Pro jeho tehdejší tvorbu je příznačný malý formát obrazu a lepenka jako podklad malby, k jejichž používání 
ho donutily obtížné životní podmínky a chudoba.“

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

Otakar Nejedlý patří k nejzajímavějším výtvarníkům dvacátého století. V mládí na něj měli vliv Mařákovi žáci 
Engelmuller a Slavíček, později Preisler, ale nejpodstatněji k ucelení jeho umělecké osobnosti přispěly cesty po světě, 
zvláště do Indie a na Cejlon. První republiku prožil velmi aktivně jako šéf obnovené krajinářské školy na pražské 
Akademii. Až do pozdního věku maloval realistické, a přitom až romanticko-heroicky zabarvené krajinářské prospekty  
i ztišené lesní partie. Obraz Z Cejlonu je krásné, typické dílo z raného období vytvořené vlivem exotických cest po Indii  
a Cejlonu, kde delší dobu pracoval a inspirativně tvořil zejména v plenéru.

Vyvolávací / Prodejní cena: 390.000 Kč 
Odhadní cena: 500.000–700.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 16 250
Estimate: EUR 20 830–29 170

From Ceylon 
1909–1911  
oil on cardboard
31 x 38,5 cm
signed lower right: Ot. Nejedly 

Provenance:
– Bonhams London (auction 21. 03. 2017, lot no. 204)
– significant private collection 

Expertise by the renowned expert Professor Jaromir Zemina, enclosed. Professor Jaromir Zemina, remarked:
“The painting was completed during Nejedly's stay in Southeast Asia in 1909–1911. His companion there 
was his friend Jaroslav Hnevkovsky. First they stayed in Ceylon, then in India. The manner in which the 
painting under consideration is painted – the bright, pure colours applied with small, irregular brushstrokes 
– testifies to Nejedly's having been influenced by Van Gogh's work at the time. His work from this period is 
marked by the use of a small painting format and a base of cardboard, necessitated due to difficult living 
conditions and poverty.“

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

Otakar Nejedly is one of the most interesting Czech artists of the twentieth century. In his youth, he 
was influenced by Marak's pupils Engelmuller and Slavicek, and later by Preisler, but his travels around 
the world, especially to India and Ceylon, contributed most significantly to the consolidation of his artistic 
personality. He spent the interwar years in great activity as the head of the renewed landscape school at the 
Prague Academy. Until late in his life, he painted landscapes of a realistic yet romantic and heroic character, 
as well as tranquil woodlands. The scene From Ceylon is a beautiful, typical work from the early period 
influenced by his exotic travels in India and Ceylon, where he worked for a long time and created inspiring 
works mainly in plein air.
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Vyvolávací / Prodejní cena: 8.900.000 Kč 
Odhadní cena: 12.000.000–16.000.000 Kč

KUBIŠTA BOHUMIL
(1884 Vlčkovice, Praskačka – 1918 Praha)

Krajina s vřesovištěm
1907
olej na plátně
45,2 x 60 cm

25

Provenience:
– významná soukromá sbírka 

Vystavováno:
– Křičte ústa! Předpoklady expresionismu, Galerie hlavního města Prahy, 
   28. 11. 2006–4. 3. 2007, pod č. 133
– Zářivý krystal / 1905–2013 / Průniky / Střety / Přesahy / Bohumil Kubišta a české umění, 
   Galerie výtvarného umění v Ostravě – Dům umění, 3. 10. 2014–4. 1. 2015 

Publikováno:
– Mahulena Nešlehová: Bohumil Kubišta, vydala Národní galerie v Praze ve spolupráci 
   s nakladatelstvím Odeon Praha, 1993, reprodukováno na straně 18 a dále pod č. 66
– Marie Rakušanová a kolektiv: Bohumil Kubišta a Evropa, vydala Univerzita Karlova, 
   nakladatelství Karolinum 2020, reprodukováno pod č. 100
– Karel Srp: Bohumil Kubišta – Zářivý krystal, vydal Arbor Vitae a GVU Ostrava, 2014, 
   reprodukováno na straně 168, č. 118

Když SVU Mánes uspořádal ve svém pavilónu pod Kinskou zahradou roku 1905 rozsáhlou výstavu 
121 děl Edvarda Muncha, byli už mladí z Akademie připraveni bez výhrady přijmout jeho umění. 
Právě ono rozechvělo v klenbách jejich duší hluboký prožitek úzkosti z možného promarnění 
vlastních schopností a odvahy mládí. Vybízelo k tvorbě, k jinému, syntetickému pohledu na 
jevovou skutečnost. To Munch jim ukázal cestu od smysly vnímané reality k jejímu niternému 
prožívání, k obnažování přediva křehkých vnitřních vztahů člověka počátku 20. století. Ukázal  
jim i způsob jejich vyjádření. Naučil je dívat se, chápat a výtvarně myslet. Myslet v barvách  
a v tvarových zkratkách. Munch, který byl otevření výstavy přítomen, si rázem podmanil všechny 
z nastupující generace. Stal se jejich „osudem“, modlou, které vděčili za své vnitřní „probuzení“. 
Vzrušení kolem výstavy vyprovokovalo pražské konzervativce k složení potupné písničky na 
Muncha, jejíž slova zazněla i v Reisnerově ateliéru. „Mlčící Kubišta, zrudlý hněvem, uchopil 
největšího posměváčka“ a z ateliéru jej vyhodil. Nemohl jednat jinak, neboť jeho obdiv k Munchovi 
měl na rozdíl od ostatních niternější základ: spojovalo je osudová tragičnost prožívání života. Ze 
své generace nejhlouběji Munchovu lekci prožili Emil Filla, a právě Bohumil Kubišta. Pro oba 
zazněla víc než prorocky závěrečná slova Šaldova eseje Násilník snu: „Následuj jen ten, kdo 
musíš, kdo jsi k tomu předurčen celým svým nitrem a všemi zákony jeho družnosti a slučivosti.  
A následuješ-li jej, věz, že jdeš cestou dramatickou a osudovou.“ I přesto, vědom si jejího úskalí, 
na ni Kubišta vstoupil, což nám dokazují obrazy Krajina s vřesovištěm či Trojportrét z let 1907.

Konzultováno s uznávanou znalkyní díla a autorkou Kubištova soupisu díla 
PhDr. Mahulenou Nešlehovou. 
Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Jedná se o jeden z prvních obrazů českého fauvismu vůbec.

One of the very first paintings of Czech Fauvism.
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KUBISTA BOHUMIL
(1884 Vlckovice, Praskacka – 1918 Prague)

Landscape with Heathland
1907
oil on canvas
45.2 x 60 cm

25

Provenance:
– significant private collection 

Exhibited:
– Scream, Mouth! Assumptions of Expressionism, Prague City Gallery, 
   28. 11. 2006–04. 03. 2007, under No. 133
– The Shining Crystal / 1905–2013 / Intersections / Intersections / Overlaps / Bohumil Kubista 
   and Czech Art, Gallery of Fine Arts in Ostrava – House of Art, 03. 10. 2014–04. 01. 2015 

Publicated:
– Mahulena Neslehova: Bohumil Kubista, published by the National Gallery in Prague in 
   cooperation with Odeon Prague, 1993, reproduced on page 18 and further under no. 66
– Marie Rakusanova and Collective: Bohumil Kubista and Europe, published by Charles University, 
   Karolinum Publishing House 2020, reproduced under no. 100
– Karel Srp: Bohumil Kubista – The Shining Crystal, published by Arbor Vitae and GVU Ostrava, 
   2014, reproduced on page 168, no. 118

When the Manes Fine Arts Association held a large exhibition of 121 works by Edvard Munch 
in its pavilion under the Kinsky Garden in 1905, the young students at the Academy were 
unreservedly ready to accept his art. In the greatest depths of their souls, it callef forth a deep 
experience of anxiety about the possible waste of their own abilities and the courage of youth. 
And it encouraged them to create, to assume a different, synthetic view of phenomenal reality. 
Munch was the one who showed them the way leading from the sensory perception of reality 
to its intimate experience, to the uncovering of the interwoven threads of the fragile inner 
relationships of early 20th century man. Morover, he showed a way of expressing them. He taught 
the artists of this generation to look, to understand and to think artistically: to think in colours 
and in shapes. Munch, who was present at the opening of the Prague exhibition, immediately 
captivated the emerging generation in whole. He became their "destiny", the idol to which they 
owed their inner awakening". The excitement surrounding the exhibition provoked the Prague 
conservatives to compose a disgraceful song about Munch, the words of which were also heard 
in the studio of Professor Karel Reisner. "The silent Kubista, flushed with anger, seized the 
biggest scoffer" and threw him out of the studio. He could not act otherwise, for his admiration 
for Mucha, unlike the others, had a more intimate basis: they were united by the fatal tragedy of 
human life. Of their generation, Emil Filla and Bohumil Kubista experienced Munch's lesson most 
deeply. For both of them, the final words of F. X. Salda's essay Despoiler of the Dream rang more 
than prophetically: 'Follow only those who must, who are destined to do so with their whole being 
and all the laws of its coherence and unity. And if you follow him, know that you are following a 
dramatic and fatal path." Despite this warning, Kubista, aware of its pitfalls, embarked on such a 
path, as the paintings Landscape with Heath and Triple Portrait from 1907 prove.

Consulted with Dr Mahulena Neslehova a renowned expert on the work 
and author of Kubista's inventory.
Further consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, Professor Jaromir Zemina,
Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.
Confirmation of authenticity enclosed.

Starting / Selling price: EUR 370 830
Estimate: EUR 500 000–666 670
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Vyvolávací / Prodejní cena: 1.250.000 Kč 
Odhadní cena: 2.000.000–3.000.000 Kč

KUPKA FRANTIŠEK
(1871 Opočno – 1957 Puteaux)

Abstraktní kompozice 
(z cyklu Tvoření v umění výtvarném)
1918–1920
kvaš na papíře
38 x 30,5 cm
signováno vpravo dole: Kupka
vzadu stará galerijní razítka

26

Provenience:
– významná soukromá sbírka 

Vystavováno:
– 1921 Galerie Povolozky, Paris
– 1948 Galerie Denis René, Paris
– 1957 Museé National d´Art Moderne, Paris – souborná výstava Františka Kupky, č. 724
– 1964 Galerie Karl Flinker, Paris
– 1966 Galerie Framond, Paris
– 1981 Galerie Gmurzyňska, Kolín nad Rýnem

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 držitele autorských práv malíře francouzskou státní 
společností Adagp Paříž), zapsaného v Guide international des experts et spécialistes, vydávaném 
ve Francii.

Přiloženo potvrzení autenticity Pierre Brullé ze dne 02. 12. 2000.
Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Jiřím Machalickým.

František Kupka byl stejně podivuhodný člověk jako umělec. Jeho bezmála románový životní 
příběh je bohatý na překvapivé obraty osudu, a totéž platí o vývoji díla. Z maloměstského učně 
se vlastní silou stal světovým umělcem, jedním z těch, kteří na počátku století malířství nejen 
obohacovali, ale přímo razili jeho novou cestu. Kupka mnohokráte opustil to, v čem dosáhl 
mistrovství, aby vykročil neznámým směrem. Mohl se stát úspěšným akademikem v Praze, 
stejně jako ve Vídni, zůstat proslulým satirickým kreslířem, obdivovaným ilustrátorem, originálním 
symbolistou, pozoruhodným malířem postimpresionistou, ale nakonec se stal Kupkou, trvalým 
pojmem z pionýrského údobí nefigurativní malby 20. století. Osud mu však dal pocítit hořkost 
neuznání, ba téměř zapomenutí, za svého života zažil jako tvůrce nového umění více zklamání než 
slávy, a teprve po smrti jeho odkaz postupně nabýval všeobecně uznávaného významu.

Co vlastně vedlo zakladatele světové abstrakce jako Kupka, Kandinskij, Mondrian, Malevič či 
Delaunay k tvrdošíjné snaze zbavit výtvarné umění bezprostřední závislosti na optické zkušenosti 
a vytvořit nové, jiné umění? Ač se to může zdát paradoxní, podmiňovala to v podstatě stejná 
nespokojenost se stavem lidské společnosti a lidské existence. Vycházela z pocitu ohrožení 
svobody individua a potřeby nového řádu, v podstatě společného veškerému tehdejšímu 
avantgardnímu umění. Avšak umělci jako Kupka, Kandinskij a Mondrian postupovali radikálněji 
než Matisse, Picasso, Braque. Byli také více filozofy a usilovně se věnovali teorii, jíž chtěli ozřejmit 
své snahy. Zápas o nové umění byl pro ně zápasem o nového člověka a nový svět. Kupkovi se 
podařilo dospět k bohatství jedinečných výtvarných forem využívaných k vyjádření udivující šíře 
námětů a obsahů. Je sice zakladatelem geometrické abstrakce, ale zároveň prozkoumával  
v mnoha vývojových peripetiích tvorby docela odlišné výrazové možnosti. A právě v tomto 
průzkumu mezipoloh a mezistupňů zůstal osamocen. Vytvořil mimo jiné i zcela osobní variantu 
nefigurativní tvorby: imaginativní, fantaskní abstrakci kotvící svými východisky v symbolismu 
a secesi a dotýkající se mnoha kreacemi ze "stvořených motivů" a "struktur barev" téměř 
surrealismu. Mohli bychom prokazatelně poukázat na až nápadně příbuzné výsledky, jichž  
Kupka dosahoval v Paříži a Malevič v Rusku. Dojemná shoda, k níž prostě světová avantgarda 
dojít musela.
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Starting / Selling price: EUR 52 080
Estimate: EUR 83 330–125 000

KUPKA FRANTISEK
(1871 Opocno – 1957 Puteaux)

Abstract Composition 
(from the cycle Creation in visual arts)
1918–1920
gouache on paper
38 x 30,5 cm
signed right down: Kupka
verso old gallery stamps

26

Provenance:
– significant private collection 

Exhibited:
– 1921 Galerie Povolozky, Paris
– 1948 Galerie Denis René, Paris
– 1957 Museé National d´Art Moderne, Paris – Exhibition Frantisek Kupka, no. 724
– 1964 Galerie Karl Flinker, Paris
– 1966 Galerie Framond, Paris
– 1981 Galerie Gmurzynska, Koln am Rhein

Confirmation of the authenticity by Vladimir Lekes, main author of the Catalogue Raisonné of Oil 
Paintings by Frantisek Kupka (published in collaboration with Adolf Loos Apartment and Gallery, 
National Gallery in Prague, Austrian National Gallery Belvedere and the copyright holder of the 
painter by the French state company by Adagp Paris), registered in the Guide International des 
experts et spécialistes, published in France enclosed.

Confirmation of the authenticity by Pierre Brulle dated December 02, 2000, enclosed.
Further consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, Professor Jaromir Zemina 
and Dr Jiri Machalicky.

Frantisek Kupka was both an extraordinary person and a remarkable artist. His life story 
reminds of a fiction novel and is full of surprising turns of fate. The same is true of his work. 
From a provincial apprentice, he had become a famous artist; one of those who not only enriched 
the painting of the early 20th century but showed it a new direction. Repeatedly, Kupka stepped 
into the unknown. He had the chance to become a successful academic painter in Prague and 
Vienna. Likewise, he could have remained a renown satirical draftsman, an admired illustrator, a 
symbolist, and a remarkable postimpressionistic painter. Yet, he rather became Kupka – a pioneer 
of non-figurative art of the 20th century. However, unlike his more famous contemporaries, he was 
to taste the bitterness of no recognition, and was almost forgotten. During his life, this creator of 
new art experienced more disappointment than fame. His legacy was only recognised after his 
death.

What was it that made the founders of abstraction including Kupka, Kandinsky, Mondrian, 
Malevich and Delaunay so determined to free art from its direct dependance on optical 
experience and find a new different form of art? Perhaps it is a paradox, but they were all driven 
by the same dissatisfaction with the state of human society and human existence. Like the avant-
gardists, even they felt that individual freedom was threatened, and new order was needed. Yet, 
artists such as Kupka, Kandinsky and Mondrian made more radical moves than Matisse, Picasso 
and Braque ever imagined. Likewise, they were more philosophical, and fully committed to art 
theory. For them, the struggle for new art was a struggle for new human being and a new world. 
Kupka succeeded in reaching a variety of art forms that could express the astonishing breadth 
of his ideas. He is a founder of geometrical abstraction, yet he had also explored completely 
different possibilities of artistic expression. It is precisely in his inquiry into the in-between states, 
where he remained alone. Among other things, Kupka created an entirely personal version of 
non-figurative creation – imaginative, fantastic abstraction rooted in symbolism and Art Nouveau, 
almost approaching surrealism. We could point to the incredibly similar artistic results achieved 
by Kupka in Paris and by Malevich in Russia. It is a harmony that the world´s avant-garde was 
destined to reach.
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Lipani z Jizery (na Hlučavce)
1982
olej na plátně
50 x 60 cm
signováno a datováno vpravo dole: J. Jíra 82
dále signováno, datováno a popsáno vzadu

Provenience:
– sbírka významného českého očního lékaře  (zakoupeno přímo od autora)

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

JÍRA JOSEF
(1929 Turnov – 2005 Malá Skála)

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

Starting / Selling price: EUR 5 000 EUR
Estimate: EUR 8 330–12 500
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Graylings from the Jizera River (Near Hlucavka)
1982
oil on canvas
50 x 60 cm
signed and dated lower right: J. Jira 82
further verso signed, dated and inscribed

Josef Jíra byl český malíř, grafik a ilustrátor. Byl jedním zakláda-
jícím členem skupiny M 57, zúčastnil se světové výstavy Expo 58 
v Bruselu. Jeho cesty po světě měly výrazný vliv na jeho práci  
a znamenaly seznámení se se současným světovým uměním. Jeho 
díla jsou expresivní, vznikala často jako ohlas vzpomínek na dětství. 
V jeho obrazech se také objevuje pocit a vědomí konfliktu mezi poe-
tickou představou vesnického dětství a zmatky hluku velkoměsta.

Provenance:
– collection of a leading Czech ophthalmologist (purchased directly from the author)

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

Josef Jira was a Czech painter, graphic artist and illustrator. 
One of the founding members of the M 57 group, he 
participated in the World Expo 58 in Brussels. His travels 
around the world had a significant influence on his work, 
creating an introduction to international contemporary art. His 
works are expressive, often created as an echo of childhood 
memories. At the same time, his paintings are suffused with 
a sense and awareness of the conflict between the poetic 
imagination of a rural childhood and the chaos of the noise  
of the big city.

zadní strana obrazu / verso of the painting
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JOHN JIŘÍ
(1923 Třešť – 1972 Praha)

Fin d’Automne (Konec podzimu)
1969 
olej, plátno, dřevo
45 x 40 cm
signováno a datováno vpravo dole: John 69
vpravo dole věnování slavnému českému architektovi 
a pedagogovi Františku Cubrovi (1911–1976), autorovi mnoha 
významných architektonických návrhů, například ikonické 
budovy Expo 58: „Františku Cubrovi přátelsky“
vzadu číslo 16525 a číslo 22
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Provenience:
– sbírka Jiřího Johna
– sbírka architekta Františka Cubra 

Přiložena expertiza prof. PhDr. Jaromíra Zeminy (uznávaného znalce  
a autora monografie Jiřího Johna), který mimo jiné k dílu uvádí:
„Obraz je z Johnova pozdního tvůrčího údobí, poznamenaného nemocí 
ledvin, jíž podlehl v devětačtyřiceti letech. Zhoršující se choroba a blížící se 
smrt zanechaly stopu i v jeho tehdejších obrazech. John měl rád předjaří, 
tehdy však začal malovat náměty podzimní a zimní, symbolizující ubývání 
sil a ukončování životního cyklu. Několik podzimních obrazů namaloval 
v roce 1969, mezi nimi i Konec podzimu. Hlavním motivem je v něm blíže 
neurčitelný tajemně působící fialový útvar, který vzbuzuje představu ze 
stromu odpadlého a letícího roztřepeného listu, ale také plamenů ve větru. 
Tento útvar se vyskytuje i ve dvou obrazech s názvem Řeřavění podzimu 
ze stejné doby, má však jinou barvu a je zřetelnější. Jiný výrazný motiv je 
v Konci podzimu červený předmět ležící na zemi a podobající se šišce, 
jehož ozdobou je ve dvou druhých jmenovaných obrazech jádro vlašského 
ořechu a věc, kterou lze pokládat za pecku. Cenu obrazu zvyšuje fakt, že jej 
John věnoval architektu Františku Cubrovi, spoluautoru československého 
pavilonu na Expo 58 v Bruselu. Francouzská podoba názvu na zadní straně 
obrazu nasvědčuje tomu, že byl určen na výstavu buď ve Francii nebo ve 
Švýcarsku; v tom případě číslo 22 značí asi číslo katalogu.“

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

Vyvolávací / Prodejní cena: 250.000 Kč 
Odhadní cena: 300.000–500.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 10 420
Estimate: EUR 12 500–20 830

Fin d’Automne
1969 
oil on canvas laid down on wood panel
45 x 40 cm
signed and dated lower right: John 69
bottom right dedication to the famous Czech architect and professor 
Frantisek Cubr (1911–1976), author of many significant architectural 
designs, such as the iconic Expo 58 building: 
'To Frantisek Cubr with friendship'
verso number 16525 and number 22

Provenance:
– collection of Jiri John
– collection of architect Frantisek Cubr 

Expertise by a leading authority, Professor Jaromir Zemina  
(recognized expert and author of a monograph on Jiri John), enclosed.  
Professor Jaromir Zemina, remarked:
“The painting is from John's late creative period, marked by the kidney 
disease which proved fatal for him at the age of forty-nine. His worsening 
illness and impending death left their mark on his paintings of the time. 
John was fond of the early spring, but it was at this point that he began 
to paint autumn and winter subjects, symbolizing the waning of strength 
and the end of the cycle of life. He painted several autumn paintings in 
1969, including The End of Autumn. The main motif in this work is an 
indefinable, mysterious purple formation, which evokes the image of a 
torn leaf falling from a tree and borne aloft, but also of flames in the wind. 
This formation is also found in two paintings from the same period entitled 
The Roaring of Autumn, but it is of a different colour and clearer outline . 
Another distinctive motif in The End of Autumn is a red object lying on the 
ground that resembles a pinecone; in the two other paintings mentioned, 
it is adorned with a walnut kernel and something resembling a peach pit. 
The value of the painting is enhanced by John’s personal dedication of the 
work to the architect Frantisek Cubr, co-author of the Czechoslovak pavilion 
at Expo 58 in Brussels. The French wording of the title on the back of the 
painting suggests that it was intended for exhibition in either France or 
Switzerland, in which case the number 22 probably indicates a catalogue 
number.” 

Further consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, 
Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.

architect František Cubr
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LHOTÁK KAMIL
(1912 Praha – 1990 Praha)

Čepec mořské panny
1978 
olej, plátno, lepenka
výřez pasparty: 31 x 36 cm
signováno a datováno vlevo dole: Kamil Lhoták 78
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Provenience:
– sbírka významného českého očního lékaře (zakoupeno přímo od Kamila Lhotáka) 

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.

Kamil Lhoták byl spoluzakladatelem Skupiny 42, jeho náměty se pohybují na městské periferii, na níž se 
objevuje technika podřízená snovému a romantickému cítění. Uměleckou spřízněnost nacházel u J. Šímy, 
celníka Rousseaua a B. Kubišty. Nevyčerpatelným zdrojem inspirace se mu staly staré plakáty, časopisy 
a reklamní kresby, jejichž atmosféru dokonale vystihl v kresbách i obrazech. Měl úzký vztah k básníkům 
Skupiny 42 Hančovi a Blatnému. V jeho kompozici se objevily určité prvky narativní figurace o 20 let dříve, 
než byly formulovány jako jedna z tendencí 60. let. Umělecky vyjádřil poezii městského folklóru mnohem 
dříve, než se stala předmětem všeobecného zájmu. Organickou součástí jeho tvorby byla ilustrační tvorba 
a spolupráce s kresleným filmem, za které získal mnohá ocenění. Slavil úspěchy i na mezinárodní scéně, 
na Bienále v Benátkách a na výstavě v Londýně. Jeho pojetí malby vzbudilo u evropské kritiky zasloužený 
pozitivní ohlas, který znamenal další impulz pro autorovu tvorbu.

Vyvolávací / Prodejní cena: 350.000 Kč 
Odhadní cena: 400.000–600.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 14 580
Estimate: EUR 16 670–25 000

Mermaid Hat
1978 
oil on canvas laid down on cardboard
cutout of passe-partout: 30.5 x 35.5 cm
signed and dated lower left: Kamil Lhoták 78

Provenance:
– collection of leading Czech ophthalmologist (purchased directly from Kamil Lhotak)

Certificate of authenticity of Kamil Lhotak Jr., the copyright holder and son of the author enclosed. 
Consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, Professor Jaromir Zemina, Dr Jiri Machalicky 
and Vladimir Lekes.

Kamil Lhotak was a co-founder of Group 42, and his themes are set in the urban periphery, where 
technological items appear subordinated to a dreamlike and romantic sensibility. He found artistic affinities 
with Josef Sima, Henri ‘le Douanier’ Rousseau, and Bohumil Kubista. An endless source of inspiration for 
him were old posters, magazines, and advertising drawings, providing an atmosphere he captured perfectly 
in his drawings and paintings. He had a close relationship with the Group 42 poets Jan Hanc and Ivan 
Blatny. Certain elements of narrative figuration appeared in his compositions 20 years before they became 
formulated as one of the tendencies of the 1960s, while additionally gaing artistic expression to the poetry 
of urban folklore long before it became a subject of general interest. An organic part of his work was 
illustration and collaboration with cartoons, for which he won many awards. He was also successful on the 
international stage, at the Venice Biennale and the London Exhibition. His conception of painting drew a 
well-deserved positive response from European critics, which further stimulated the artist's work.
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LHOTÁK KAMIL
(1912 Praha – 1990 Praha)

Krajina s červenou oblohou
1981 
olej, plátno, lepenka
výřez pasparty: 24 x 39 cm
signováno a datováno vpravo dole: Kamil Lhoták 81
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Provenience:
– sbírka významného českého očního lékaře 
   (zakoupeno přímo od Kamila Lhotáka) 

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.

Vynikající dílo Krajina s červenou oblohou od hlavního představitele 
lyrického civilismu Kamila Lhotáka. V osmdesátých letech je Lhoták 
na vrcholu tvorby a dosahuje světových ocenění. V roce 1980 získává, 
jako první československý malíř, ve Vídni Herderovu cenu, udělenou 
nejvýznamnějším evropským umělcům, a to především za schopnost 
zachycení nadčasových hodnot a trvalosti výrazu. I nadále v jeho dílech 
dominují tradiční motivy lokomotiv, komíny nebo technické stroje, které 
elegantně umisťuje do krajiny se stany či zakutálenými míči.

Vyvolávací / Prodejní cena: 250.000 Kč 
Odhadní cena: 300.000–500.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 10 420
Estimate: EUR 12 500–20 830

Landscape with Red Sky
1981 
oil on canvas laid down on cardboard
cutout of passe-partout: 24 x 39 cm
signed and dated lower right: Kamil Lhoták 81

Provenance:
– collection of leading Czech ophthalmologist 
   (purchased directly from Kamil Lhotak)

Certificate of authenticity of Kamil Lhotak Jr., the copyright holder 
and son of the author, enclosed. 
Consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, 
Professor Jaromir Zemina, Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.

Landscape with a Red Sky is an excellent work by the main representative 
of lyrical civilism Kamil Lhotak. In the 1980s, Lhotak was at the peak 
of his career and achieved worldwide awards. In 1980, he was the first 
Czechoslovak painter to win the Herder Prize in Vienna, awarded to the 
most important European artists, primarily for his ability to capture timeless 
values and the permanence of expression. His works continue to be 
dominated by his traditional motifs of locomotives, chimneys, or various 
machines, which he elegantly placed in landscapes with tents or playfully 
rolling balls.
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BENEŠ VLASTIMIL
(1919 Praha – 1981 Praha)

Kluziště Solidarita 
ve Strašnicích v Praze
1958 
olej na sololitu
70 x 100 cm
signováno a popsáno tužkou na blind rámu: 
Vlastimil Beneš Strašnice Solidarita Kluziště, 
v předu je uvedena datace MCMLVIII 
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Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým 
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Osobitou tvorbu znamenitého malíře a kreslíře Vlastimila Beneše  
nelze jednoznačně zařadit do určitého výtvarného proudu 20. století.  
V letech 1940 až 1943 navštěvoval soukromou školu kreslení Emanuela 
Frinty. Roku 1943 byl povolán na nucené práce do Německa. Byl členem 
významných českých výtvarných skupin. Působil ve spolku Štursa  
a následně se stal členem skupiny Máj. Stěžejním tématem jeho obrazů 
byl český venkov, městská pražská periferie, ale i průmyslová krajina. 
V jeho poeticky laděném díle nalezneme stopy člověka, které jsou vyjádřeny 
prostřednictvím staveb, nápisů, fragmentů nebo opuštěných předmětů. 
Vlastimil Beneš měl rád sport, proto bylo hřiště (nebo kluziště) jeho 
častým námětem. Vynikající obraz Kluziště Solidarita pochází z malířova 
sběratelsky velmi ceněného období. Atraktivní práce navazuje na civilistní 
motivy, v kterých Beneš jednoznačně dominoval. Dílo Vlastimila Beneše je 
zastoupeno v prestižních soukromích a veřejných sbírkách jako je Národní 
galerie v Praze, Muzeum hlavního města Prahy, v galerii v Roudnici  
a Liberci či v Gekkoso Gallery v Tokiu.

Vyvolávací / Prodejní cena: 480.000 Kč 
Odhadní cena: 600.000–800.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 20 000
Estimate: EUR 25 000–33 330

Skating Rink Solidarity 
in Strasnice, Prague
1958 
oil on sololite
70 x 100 cm
signed and inscribed in pencil on the blind frame: 
Vlastimil Benes Strasnice Solidarity Playground, 
dated MCMLVIII in front

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

The distinctive work of the outstanding painter and draughtsman 
Vlastimil Benes cannot be clearly assigned to any particular artistic 
current of the 20th century. Between 1940 and 1943 he attended the 
private drawing school of Emanuel Frinta. In 1943 he was conscripted to 
forced labour in Germany. He was a member of several important Czech 
art groups, being active in the Stursa group and subsequently a member 
of the groul Maj (May). The main subject of his paintings was the Czech 
countryside, the urban Prague periphery, but also the industrial landscape. 
In his poetic depictions, we can find traces of the human presence, 
expressed through buildings, inscriptions, fragments or abandoned objects. 
Vlastimil Benes liked sports, which is why the playground (or ice rink) was 
his frequent subject. The excellent painting Skating Rink Solidarity comes 
from the painter's highly collectible period, forming an attractive work 
continuing with the civilian motifs so characteristic for Benes. Vlastimil 
Benes' oeuvre is represented in prestigious private and public collections 
such as the National Gallery in Prague, the Museum of the Capital City 
of Prague, galleries in Roudnice and Liberec, and the Gekkoso Gallery 
in Tokyo.

detail signatury s popiskem / detail of signature with inscription
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JANEČEK OTA
(1919 Pardubice – 1996 Praha)

Plachetnice v noci
1986 
olej na plátně
33 x 41 cm
signováno a datováno vpravo dole: Ota Janeček 86
dále signováno, popsáno a datováno vzadu: 
Ota Janeček 86 PLACHETNICE V NOCI 86 
vzadu štítek č. 960 (číslo Soupisu)
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Posouzeno a konzultováno Ing. Tomášem Janečkem (syn malíře a držitel autorských práv 
Oty Janečka). Obraz je uveden v Soupisu díla Oty Janečka pod č. 960. 
Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.

Ota Janeček byl vyznamenán roku 1964 Cenou Marie Majerové a v roce 1969 Cenou ministra 
kultury. V roce 1963 získal první cenu v v São Paulo za ilustraci dětské knihy, roku 1970 stříbrného 
orla na Mezinárodním knižním veletrhu v Nice. V roce 1985 byl jmenován zasloužilým umělcem. 
Jeho celoživotní dílo bylo završeno v roce 1995 velkou retrospektivní výstavou v pražském Mánesu.
Janeček je svými díly zastoupen v Národní galerii v Praze, v londýnské Tate Gallery, v Národní 
knihovně v Paříži, v MC Nay Institute v San Antonio (USA), v japonském Tochigi Prefectural Museum 
of Fine Arts a v National Gallery of Wales. 

Vyvolávací / Prodejní cena: 110.000 Kč 
Odhadní cena: 130.000–160.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 4 580
Estimate: EUR 5 420–6 670

Sailboat at Night
1986 
oil on canvas
33 x 41 cm
signed and dated lower right: Ota Janecek 86
additionally verso signed, inscribed and dated: 
Ota Janecek 86 SAILBOAT AT NIGHT 86 
verso label No. 960 (Inventory number)

Consulted by Mr Tomas Janecek (son of the painter and copyright holder of Ota Janecek). 
The painting is listed in the Inventory of Ota Janecek's works under no. 960.
Further consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, Professor Jaromir Zemina, 
Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.

Ota Janecek was awarded the Marie Majerova Prize in 1964 and the Minister of Culture Prize in 
1969. In 1963 he won the first prize in Sao Paulo for children’s book illustration, and in 1970 the 
Silver Eagle at the International Book Fair in Nice. In 1985, he was named Meritorious Artist.His lifelong 
work was crowned in 1995 with a large retrospective exhibition at the Manes Gallery in Prague.
Janecek is represented by works in the National Gallery in Prague, the Tate Gallery in London, the 
National Library in Paris, the MC Nay Institute in San Antonio (USA), the Tochigi Prefectural Museum 
of Fine Arts in Japan and the National Gallery of Wales.

zadní strana obrazu / verso of the painting
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Vyvolávací / Prodejní cena: 16.000.000 Kč

GORIN JEAN ALBERT
(1899 Saint-Émilien de Blain – 1981 Niort)

Kompozice č. 3 vycházející z rovnostranného trojúhelníku
1926
email na plátně
68,5 x 59,5 cm 
signováno a datováno vzadu: GORIN 1926
popsáno vzadu: COMPOSITION N´3, CN 20, vzadu staré razítko

Provenience:
– soukromá sbírka

Publikováno:
– Van Doesburg & the Internationala Avant-Garde, constructing a New World“, 
   (editováno Gladys Frabre & Doris Wingens Hotte), Nakladatelství Tate, 2009, 
   reprodukováno na str. 210, č. 174
– Jan Gorin, L´oeuvre de Jean Gorin, (autorka Marianne Le Pommeré), 
   Nakladatelství Waser Verlag, 
   Zurich, 1985, reprodukováno na straně 127, č. 62 P

Vystavováno:
– Nantes 1930, Première Exposition de la néo-plastique, Galerie L’Etrave
– Nantes 1965 (27. 02.–30. 03.), Retrospective Jean Gorin, Musée des 
   Beaux-arts 
– Paris 1974, Exposition Abstraction Création, (15. 03.–15. 04.), 13 Rue Saint 
   Honoré, Paris 1  
– Nantes 1977 (11. 05.–27. 06.), Retrospective Jean Gorin, Musée 
   des Beaux-arts
– Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden (20. 10. 2009–03. 01. 2010), 
   Van Doesburg and the International Avant-Garde: Constructing a New World 
– London 2010 (04. 02.–16. 05.), Van Doesburg and the International Avant-Garde: 
   Constructing a New World, TATE Gallery London
– Brussels 2016 (26. 02.–29. 05.), Theo van Doesburg. Une nouvelle 
   expression de la vie, de l‘art et de la technologie

Piet Mondrian o Jeanu Gorinovi řekl, že byl „jediným francouzským neoplasti-
kem“. Gorin objevil Mondrianovu tvorbu v roce 1926 v jednom z čísel malého 
uměleckého časopisu Vouloir, který vycházel v Lille a obsahoval článek ni-
zozemského mistra s reprodukcemi jeho obrazů. Tentýž časopis ho seznámil  
s uměleckým výzkumem Georgese Vantongerlooa, s nímž si ihned začal dopi-
sovat, protože byl zvědavý, jak se s Mondrianem liší v názoru na teorii barev.
Naše Kompozice č. 3 vycházející z rovnostranného trojúhelníku  z roku 1926 patří 
do série, kterou Gorin vytvořil po této výměně dopisů a která značí jeho příklon  
k neoplastické filozofii a k zásadám malby provedené v neutrálním stylu, za-
loženém na ortogonálním a asymetrickém uspořádání barevných rovin redu-
kovaných na tři základní barvy, k nimž se přidává bílá a šedá. Poměry ploch  
a hodnot, vymezené horizontálními a vertikálními černými liniemi, jsou výrazem 
univerzální harmonie evokující harmonii kosmu. Stejně jako jeho belgický kole-
ga považoval Gorin malbu za vědu hledající absolutní pravdu.
Toto plátno je volnou interpretací Vantongerloovy skici s modifikacemi včlenění 
plochy i oddělení barev a hodnot. S krouživým rytmem, který vzniká rozvíjením 
ploch, kontrastuje barevnost Gorinova plátna. Vantongerlooův vliv je stejně pa-
trný i na obraze Maxe Billa Horizontálně-vertikální rytmus (1943), který je velmi 
podobný tomuto Gorinovu obrazu.
Kompozice č. 3 vychází také z kreseb a teorií Georgese Vantongerlooa, které 
sdělil Gorinovi (viz M. Le Pommeré, The Works of Jean Gorin, Nakladatelství 
Waser Verlag, Zurich, 1985, s. 510).
Jean Gorin byl francouzský neoplastický malíř a konstruktivní sochař. Byl žákem 
Pieta Mondriana a zůstal věrný koncepci rigidního geometrismu a používá-
ní základních barev, avšak posunul hranice neoplasticismu zavedením kruhů  
a diagonál. Proslul také svými trojrozměrnými reliéfy.

Mládí
Albert Jean Gorin se narodil 2. prosince 1899 v Saint-Émilien-de-Blain, Loire-
-Atlantique ve Francii. Jeho otec byl obuvníkem a matka vedla malý hotel  
s restaurací. V letech 1914–1916 navštěvoval École des Beaux-Arts v Nantes. 
Po skončení první světové války (1914–1918) studoval v letech 1919–1922 
na Académie de la Grande Chaumière v Paříži. Byl ovlivněn Henri Matissem, 
Vincentem van Goghem, Paulem Cézannem a expresionisty.
Gorinovi se nepodařilo získat místo učitele kreslení. Usadil se v Nort-sur-Erdre 
nedaleko Nantes a začal malovat, přičemž se živil jinou prací. V roce 1923 
objevil kubismus a byl silně ovlivněn knihou Du Cubisme (1921) od Alberta 
Gleizese. Po určitou dobu maloval v kubistickém stylu. V roce 1925 vytvořil 
svůj první abstraktní obraz. V návaznosti na kubistickou estetiku se začal zají-
mat o design nábytku a avantgardní architekturu. V roce 1925 Gorin navštívil 
Mezinárodní výstavu moderního průmyslového a dekorativního umění v Paříži, 
kde v pavilonu L‘Esprit Nouveau vystavoval díla Amédée Ozenfant a Le Corbu-
sier. Krátce experimentoval s purismem.

Neoplasticismus
V roce 1926 Gorin poprvé spatřil jednu z neoplastických kompozic Pieta Mondriana  
a jednu z elementaristických kompozic Theo van Doesburga. Přečetl si bro-
žuru Georgese Vantongerlooa L‘Art et son avenir. To vedlo ke korespondenci  
s Mondrianem a Vantongerlooem a následně k setkání s Mondrianem v témže 
roce, které bylo počátkem jejich dlouhého přátelství. Gorin se také seznámil  
s Michelem Seuphorem, kritikem umění. Přibližně v této době začal Gorin ma-
lovat v neoplastickém stylu. Gorinův obraz Kompozice č. 3 (1926) je krásnou 
ranou ukázkou jeho neoplastického stylu. Odráží se v něm vliv Mondriana  
a linie připomínají van Doesburgovo dílo. Gorin poprvé vystavoval v dubnu 1928 
v Lille s S.T.U.C.A.. Mezi dalšími účastníky této výstavy patřili Mondrian a César 
Domela. 
V roce 1930 se Gorin zúčastnil první výstavy Seuphorovy nedávno založené 
skupiny Cercle et Carré. Na vernisáži výstavy se setkal s Jeanem Arpem, Sophií 
Taeuber-Arp, Vasilijem Kandinským, Otto Freundlichem, Joaquínem Torresem 
Garcíou a Vantongerlooem. Mondrian zřejmě považoval reliéfy za přirozený 
krok ve vývoji malby směrem k architektuře. Podporoval Gorina, aby reliéfy 
vytvářel. Gorin začal zkoumat neoplastickou architekturu a její prvky. Svůj první 
neoplastický reliéf vytvořil v roce 1930 a po zbytek meziválečného období tvořil 
trojrozměrná díla. Mondrian Gorinovu reliéfní tvorbu velmi chválil a říkal, že jde 
„dále“, než se on sám dostal v malbě. 
V roce 1931 byl Gorin jedním ze zakladatelů sdružení umělců 1940. Vysta-
voval zde společně s Mondrianem a Theo van Doesburgem. Podílel se také 
na činnosti nové malířské skupiny Abstraction-Création. V roce 1932 odjel do 
Sovětského svazu studovat umění a architekturu. Cestou se v Berlíně seznámil 
s Naumem Gabo. Později se seznámil s konstruktivistickými architekty Moj-
sejem Ginzburgem a Konstantinem Melnikovem. Dílo ruského konstruktivisty 
Kazimira Maleviče mělo mít na jeho tvorbu velký vliv, i když druhotnější než 
Mondrianův. V roce 1934 se Gorin připojil ke sdružení Abstraction-Création.  
V roce 1936 se Gorin podílel na redigování posledního čísla almanachu 
Abstraction-Création – Art Non-Figuratif pro téměř čtyři sta členů. V roce 1937 
prodal svůj dům v Nort-sur-Erdre a zničil velkou část svých děl, poté se pře-
stěhoval do Le Vésinet. Během druhé světové války (1939–1945) byl Gorin 
odveden do armády. V roce 1942 se stal válečným zajatcem. 
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Jedná se o první aukční prodej obrazu. / This is the first auction sale of the painting.
Neoplastické obrazy Jeana Gorina z let 1926–1927 se na trhu s uměním 
vůbec neobjevují (autor většinu svých děl zničil v roce 1937) a jsou tak zcela 
vzácné a unikátní.

Jean Gorin‘s neoplasticist paintings from 1926–1927 do not appear on the art 
market at all (the author destroyed most of his work in 1937) and are completely 
rare and unique.

Tuto položku nelze dražit on-line.
Prosíme, využijte dražbu: osobně, telefonicky 
či písemným limitem.
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Po propuštění v roce 1944 Gorin znovu začal malovat. Začal také vytvářet relié-
fy pomocí ploch zasazených do prostoru a pokračoval ve studiu architektury. Na 
čas se usadil v Grasse, kde měl obchod, v němž prodával umělecké předměty  
a dekorace. V roce 1946 Gorin, Auguste Herbin a Albert Gleizes zahájili Salon des 
Réalités Nouvelles, první z řady každoročních výstav věnovaných abstraktnímu / 
konkrétnímu / konstruktivistickému / nefigurativnímu umění. Gorin se účastnil 
mnoha dalších výstav abstraktního umění v Evropě a ve Spojených státech.  
V následujících letech se Gorin často stěhoval. Vytvářel a fotografoval sochy, 
které pak ničil, protože neměl místo, kde by je uchovával. Plného uznání se mu 
dostalo až po velkých retrospektivách, které se konaly v letech 1965–1973  
v Nantes, Amsterdamu, Paříži, Grenoblu a Saint Etienne. 
Gorin vypracoval plány domu, který byl postaven v letech 1967–1968 ve čtvrti Saint 
Pezenne v Niortu. „Bílá kostka“ je nenápadná, ale v podstatě se jedná o neoplastic-
ké dílo s prolínajícími se geometrickými tvary. Plánovací omezení mu však zabrá-
nila namalovat ji v základních barvách. Dům je malý, má hlavní místnost, ložnici, 
kuchyň a koupelnu, do které je přístup pouze zvenčí. Gorin a jeho žena byli 
naturisté a jedli pouze zeleninu z jeho zahrady. Přestože se dům stal jeho 
základnou po zbytek života, pobýval také v domě, který vlastnil v Meudonu,  
a hodně cestoval. 
Jean Gorin zemřel 29. března 1981 v Niortu v Deux-Sèvres. Jeho manželka 
Susan Gorinová zemřela v roce 1995 a jeho majetek v Niortu byl prodán. Pře-
kvapivě nebyla vyvinuta žádná snaha o ochranu domu, jediného z jeho archi-
tektonických projektů, který byl realizován.

Práce
Gorin byl největším francouzským žákem Mondriana, ale principy neoplasti-
cismu posunul dále než ostatní a použil reliéfy, které se vyvinuly v nástěnné  
sochy. Vždy používal základní barvy – jasně červenou, světle žlutou a ultramarí-
novou modř na bílém a černém pozadí. Jeho polychromované sochy byly na svou 
dobu velmi neobvyklé. Porušil Mondrianovo pravidlo, které připouštělo pouze 
horizontální a vertikální linie. Zůstal sice věrný neoplastické geometrické přís-
nosti, ale zavedl kruhy a diagonály. Úhly mohou být nečekané, zdaleka nejen 45°.  
V letech 1958–1962 byl Gorin pohlcen malbou kontrastu mezi kruhem a li-
neární sítí. Poté se vrátil k reliéfu. Jeho díla byla nyní skutečně trojrozměrná, 
navržená tak, aby si zachovala harmonii při pohledu z různých úhlů, nikoli jako 
kompozice viděné pouze zepředu. 

Příkladem pozdější práce je jeho Construction spatiale verticale n°101. 
Vznikla v letech 1968–1971 a je uložena ve Francouzském národním mu-
zeu moderního umění. Kopie byla vytvořena v roce 1983 pod vedením 
Serge Lemoina a je v držení Burgundské univerzity. Monumentální socha je 
9 metrů vysoká a 1,5 metru široká, vyrobená z pečlivě vyvážených geome-
trických tvarů z oceli a hliníku natřených základními barvami. Některá Gori-
nova díla lze vidět v Musée des Beaux-Arts v Nantes a v Centre Pompidou  
v Paříži. V muzeu v Grenoblu se také nachází několik jeho děl.

Další výstavy: 
– 1928, Lille: Neoplastické dílo se skupinou STUCA
– 1930, Paříž: Výstava se skupinou Cercle et Carré, kterou vytvořili Michel 
   Seuphor a Torrès-Garcia
– 1930, Nantes: s uměleckou skupinou L‘Etrave
– 1931, Paříž: Vystavuje svůj první reliéf na výstavě Groupe *1940
– 1945, Paříž: René Drouin: Exposition Art concret, Galerie René Drouin
– 1946, Paříž: Salon des Réalités Nouvelles, jehož byl tajemníkem
– 1948, New York: Exposition of abstract constructive art
– 1957, Paříž: 50 years of abstract paintings pořádané galerií Creuze, první 
   samostatná výstava v Galerii Colette Allendy
– 1958, Saint-Étienne: The first generations of abstract art
– 1960, Liège: Musée de l‘Art Wallon
– 1965, Nantes: Retrospective at the Musée des Beaux-Arts
– 1966, Chicago: Exposition at the Kazimir Gallery
– 1967, Amsterdam: Retrospective at the Stedelijk Museum
– 1969, Paříž: Retrospective at the Centre national d’art contemporain
– 1974, Paříž: Exhibition at the Galerie Denise René
– 1977, Nantes: Retrospective at the Musée des Beaux-Arts
– 1977, Paříž: Centre Pompidou
– 1999, Blain: Hommage du mouvement Madi à Gorin, Château de la Groulais
– 1999, Grenoble: Exposition Jean Gorin

Centre Georges Pompidou, Paris, Pohled do pavilonu umělecké 
skupiny De Stijl s obrazem Jeana Gorina Composition no. 5 
losangique, 1926. Vedle jsou díla P. Mondriana,  
T. van Doesburga, J. Heliona či W. Kandinského.

Center Georges Pompidou, Paris, View of the pavilion of the art 
group De Stijl with Jean Gorin’s painting Composition no. 5 
losangiques, 1926. Next to it are paintings od P. Mondrian,  
T. van Doesburg, J. Helion and W. Kandinsky.
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GORIN JEAN ALBERT
(1899 Saint-Émilien de Blain – 1981 Niort)
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Starting / Selling price: EUR 666 670 Composition no. 3 Emanating from the Equilateral Triangle

1926
enamel on canvas
68,5 x 59,5 cm 
verso signed and dated: GORIN 1926
verso inscribed: COMPOSITION N´3, CN 20 and old stamp

introducing circles and diagonals. He was also known for his three-dimensional 
reliefs.

Early years:
Albert Jean Gorin was born on December 02, 1899 in Saint-Émilien-de-Blain, 
Loire-Atlantique. His father made shoes and his mother managed a small hotel 
with a restaurant. He attended the École des Beaux-Arts in Nantes in 1914–
1916. After the end of World War I (1914–1918) he studied at the Académie 
de la Grande Chaumière in Paris from 1919–1922. He was influenced by Henri 
Matisse, Vincent van Gogh, Paul Cézanne and the Expressionists.
Gorin was unable to obtain a job teaching drawing. He settled in Nort-sur-
Erdre, near Nantes and began painting, while working to earn a living. In 
1923 he discovered cubism and was strongly influenced by the book Du 
Cubisme (1921) by Albert Gleizes. For a period, he painted in cubist style. In 
1925 he made his first abstract painting. As an extension of Cubist aesthetics, 
he became interested in furniture design and avant-garde architecture. In 1925 
Gorin visited the International Exposition of Modern Industrial and Decorative 
Arts in Paris where the Pavillon de L’Esprit Nouveau showed work by Amédée 
Ozenfant and Le Corbusier. For a short period, he experimented with Purism.

Neoplasticism
In 1926 Gorin saw for the first time one of Piet Mondrian‘s neoplastic compo-
sitions, and one of Theo van Doesburg‘s elementarist compositions. He read the 
pamphlet L’Art et son avenir by Georges Vantongerloo. This led to correspondence 
with Mondrian and Vantongerloo, and then a meeting with Mondrian the same year, 
the start of a long friendship. Gorin also met Michel Seuphor, an art critic. Around 
this time Gorin began painting in the neoplastic style. Gorin‘s  Composition no. 
3 (1926) is a beautiful early example of his neoplastic style. It is reflecting the 
influence of Mondrian, and the lines are like van Doesburg‘s work. Gorin exhibited 
for the first time in April 1928 at Lille with the S.T.U.C.A.. Others at this show 
included Mondrian and César Domela. 
In 1930 Gorin participated in the first exhibition of Seuphor‘s recently founded 
the Cercle et Carré group. At the opening of the exhibition, he met Jean Arp, So-
phie Taeuber-Arp, Wassily Kandinsky, Otto Freundlich, Joaquín Torres García and 
Vantongerloo. Mondrian apparently considered that reliefs were a natural step in 
the evolution of painting towards architecture. He encouraged Gorin to make re-
liefs. Gorin began to explore neoplastic architecture and decoration. He created his 
first neoplastic relief in 1930 and created three-dimensional work for the remainder 
of the inter-war period. Mondrian praised Gorin‘s relief work highly, saying it went 
„further“ than he himself had taken painting. 
In 1931 Gorin was one of the founders of the 1940 association of artists. He 
exhibited there with Mondrian and Theo van Doesburg. He also participated in 
the new Abstraction-Création group of painters. In 1932 he went to the Soviet 
Union to study art and architecture. On the way he met Naum Gabo in Berlin. 
Later he met constructivist architects Moisei Ginzburg and Konstantin Melni-
kov. The work of the Russian constructivist Kazimir Malevich was to have a major 
influence on his work, if secondary to that of Mondrian. In 1934 Gorin joined 
the Association Abstraction-Création. In 1936 Gorin helped edit the last issue 
of the Abstraction-Création – Art Non-Figuratif almanac, for a membership of 
almost four hundred. In 1937 he sold his house in Nort-sur-Erdre and destroyed 
much of his work, then moved to Le Vésinet. During World War II (1939–1945) 
Gorin was conscripted into the army. He became a prisoner of war in 1942. 

Provenance:
– Private collection

Publicated:
– Van Doesburg & the Internationala Avant-Garde, constructing a New World, 
   (edited by Gladys Frabre & Doris Wingens Hotte), Tate Publishing, 2009, 
   reproduced on the page 210, no. 174
– Jan Gorin, L´oeuvre de Jean Gorin, (author Marianne Le Pommeré), Waser 
   Verlag, Zurich, 1985, reproduced on the page 127, no. 62 P

Exhibited:
– Nantes 1930, Première Exposition de la néo-plastique, Galerie L’Etrave
– Nantes 1965 (27. 02.–30. 03.), Retrospective Jean Gorin, Musée des 
   Beaux-arts 
– Paris 1974, Exposition Abstraction Création, (15. 03.–15. 04.), 13 Rue 
   Saint Honoré, Paris 1  
– Nantes 1977 (11. 05.–27. 06.), Retrospective Jean Gorin, Musée des 
   Beaux-arts
– Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden (20. 10. 2009–03. 01. 2010), 
   Van Doesburg and the International Avant-Garde: Constructing a New World 
– London 2010 (04. 02.–16. 05.), Van Doesburg and the International 
   Avant-Garde: Constructing a New World, TATE Gallery London
– Brussels 2016 (26. 02.–29. 05.), Theo van Doesburg. Une nouvelle 
   expression de a vie, de l‘art et de la technologie

Mondrian said of Jean Gorin that he was „the only French neo-plastic artist“. 
Gorin discovered Mondrian’s oeuvre in 1926, in an issue of Vouloir, a small art 
magazine published in Lille, which contained an article by the Dutch master 
and reproductions of his paintings. The same journal introduced him to Georges 
Vantongerloo‘s artistic research, with whom he immediately corresponded, cu-
rious to know more about his differences with Mondrian on color theory.
Our Composition No 3 Emanating from Equilateral Triangle, dated 1926, be-
longs to a series that Gorin produced following this exchange of letters and 
which marks his adherence to the neoplastic philosophy and to the principles 
of a painting executed in a neutral style, based on the orthogonal and asym-
metrical arrangement of planes of colors reduced to three primary colors to 
which white and gray are added. The ratios of surfaces and values, delimited 
by horizontal and vertical black lines, are the expression of a universal harmony 
evoking that of the cosmos. Like his Belgian colleague, Gorin considered pain-
ting to be a science in search of absolute truth.
This canvas is a free interpretation of Vantongerloo´s sketch, with modifications 
in the division of the surface as well as the separation of the colors and values. 
The gyratory rhythm created by the development of the planes is contrasted 
by the colors of Gorin´s canvas. Vantongerloo´s influence is equally apparent in 
Max Bill´s painting Horizontal-Vertical Rhythm (1943) which is very similar to 
this painting by Gorin.
The Composition No 3 is based on the drawing and theories of Georges Van-
tongerloo, communicated by him to Gorin. (See M. Le Pommeré, The Works of 
Jean Gorin, Waser Verlag, Zurich, 1985, p. 510).
Jean Gorin was a French neoplastic painter and constructive sculptor. He was 
a disciple of Piet Mondrian and remained true to the concept of rigid geome-
tricism and use of primary colors but pushed the limits of neoplasticism by 

After being released, in 1944 Gorin resumed painting. He also began creating 
reliefs using planes set in space and continued to study architecture. He settled 
in Grasse for a while, where he had a shop in which he sold objects d’art and 
decoration in 1946 Gorin, Auguste Herbin and Albert Gleizes launched the Sa-
lon des Réalités Nouvelles, the first of a series of annual exhibitions devoted to 
abstract/concrete/constructivist/non-figurative art. Gorin participated in many 
other exhibitions of abstract art in Europe and the United States. Gorin often 
moved in the years that followed. He would make and photograph sculptures, 
then destroy them since he did not have space to keep them. He did not gain 
full recognition until major retrospectives were held between 1965 and 1973 
in Nantes, Amsterdam, Paris, Grenoble, and Saint Etienne. 
Gorin drew up plans for a house which was built in the St. Pezenne district of 
Niort in 1967–1968. The „white cube“ is inconspicuous, but is essentially a 
neoplastic work, with interlocking geometric shapes. However, planning re-
strictions prevented him painting it in primary colors. The house is small, with 
a main room, bedroom and kitchen, and a bathroom that can only be accessed 
from the outside. Gorin and his wife were naturists and ate only vegetables 
from his garden. Although he made the house his base for the rest of his life, he 
also stayed in a house he owned in Meudon and traveled extensively. 
Jean Gorin died on 29 March 1981 in Niort, Deux-Sèvres. His wife, Susan Go-
rin, died in 1995 and his property at Niort was put up for sale. Surprisingly, no 
effort was made to protect the house, the only one of his architectural projects 
to be realized.

Work
Gorin was the greatest French disciple of Mondrian but pushed the principles 
of neoplasticism further than others by using reliefs, which developed into wall 
sculptures. He always used the primary colors of bright red, light yellow and 
ultramarine blue on white and black backgrounds. His polychrome sculptures 
were very unusual for the time. He broke from Mondrian‘s rule of allowing only 
horizontal and vertical lines. While remaining true to neoplasticist geometric 
rigor, he introduced circles and diagonals. The angles may be unexpected, far  
from 45°. Between 1958 and 1962 Gorin was absorbed in painting the con-
trast between the circle and the linear network. After that he returned to relief. 
His works were now truly three-dimensional, designed to retain harmony while 
viewed from different angles rather than as compositions seen only from the 
front. 
An example of later work is his Construction spatiale verticale n°101. It was made 
between 1968 and 1971 and is held in the French National Museum of Modern 
Art. A copy was made in 1983 under the direction of Serge Lemoine and is held by 
the University of Burgundy. The monumental sculpture is 9 metres (30 ft) high and  
1.5 metres (4 ft 11 in) wide, made of carefully balanced geometric shapes of 
steel and aluminum painted in primary colors. Some of Gorin‘s works may be 
seen in the Musée des Beaux-Arts in Nantes and the Pompidou Centre in Paris. 
The Museum of Grenoble holds several of his works.

Other Exhibitions:
– 1928, Lille: Neoplastic work with the STUCA group
– 1930, Paris: Exhibition with the Cercle et Carré group created by 
   Michel Seuphorand Torrès-Garcia
– 1930, Nantes: with the L’Etrave artistic group
– 1931, Paris: Display of his first relief in an exhibition of Groupe *1940

– 1945, Paris: Exposition Art concret, Galerie René Drouin.
– 1946, Paris: Salon des Réalités Nouvelles, of which he was secretary
– 1948, New York: Exposition of abstract constructive art
– 1957, Paris: 50 years of abstract paintings organized by the Creuze gallery 
            (first one-man show at the Galerie Colette Allendy)
– 1958, Saint-Étienne: The first generations of abstract art
– 1960, Liège: Musée de l’Art Wallon
– 1965, Nantes: Retrospective at the Musée des Beaux-Arts
– 1966, Chicago: Exposition at the Kazimir Gallery
– 1967, Amsterdam: Retrospective at the Stedelijk Museum
– 1969, Paris: Retrospective at the Centre national d’art contemporain
– 1974, Paris: Exhibition at the Galerie Denise René
– 1977, Nantes: Retrospective at the Musée des Beaux-Arts
– 1977, Paris: Centre Pompidou
– 1999, Blain: Hommage du mouvement Madi à Gorin, Château de la Groulais
– 1999, Grenoble: Exposition Jean Gorin

zadní strana obrazu / verso of the painting

výstavní štítek / exhibition label

This lot cannot be auctioned online.
Please use the auction method: in person, 
by phone or by written limit.
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Vyvolávací / Prodejní cena: 850.000 Kč 
Odhadní cena: 900.000–1.100.000 Kč

SÝKORA ZDENĚK  
(1920 Louny – 2011 Louny)

Zátiší s citronem
1947
olej na plátně 
25 x 30 cm
signováno a datováno vlevo nahoře a dále vzadu: Sýkora 47

34

Provenience:
– sbírka významného pražského sběratele, 
   který dílo zakoupil v lednu 1995 přímo od Zdeňka Sýkory  

Vystavováno:
– Ozvěny kubismu / Echoes of Cubism, České muzeum výtvarných umění, 
   Dům U Černé Matky Boží (17. 2.–2. 4. 2000), kurátor Petr Štěpán
– Zdeněk Sýkora – Moje příroda, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha (5. 2.–28. 4. 2019)

Publikováno: 
– Zdeněk Sýkora – Retrospektiva 1945–95, Galerie hl. m. Prahy, Praha 1995, 
   reprodukováno na straně 46
– Ozvěny kubismu / Echoes of Cubism, České muzeum výtvarných umění, 
   Dům U Černé Matky Boží, Praha 2000, reprodukováno na straně 25 (s chybným popiskem 
   jako Zátiší s hruškou) 
– Rozhovory, Lenka Sýkorová (ed.), nakladatelství Gallery, Praha 2009, reprodukováno 
   na straně 51
– Zdeněk Sýkora – Moje příroda / My Nature, Lenka Sýkorová – Josef Pleskot, 
   vydala Galerie Zdeněk Sklenář, 2020, reprodukováno na straně 47 

Posouzeno a konzultováno Lenkou Sýkorovou, držitelkou autorských práv malíře.

Malíře Zdeňka Sýkoru řadíme k významným průkopníkům v oblasti výtvarného umění. Ve své 
tvorbě, konkrétně při přípravě svého výtvarného díla na začátku 60. let minulého století, začal 
jako jeden z prvních využívat počítač. I přesto však zůstal malířem, jenž se originálním a sobě 
vlastním způsobem zabýval barvami, tvary a také jejich vzájemnými vztahy.

Sýkorovy rané práce vychází ze surrealismu a kubismu. Poté se v 50. letech věnoval 
zejména krajinomalbě – okolí Loun. Postupně přestává být jeho malba „realistická“, začíná 
dospívat k abstraktní formě a redukuje výrazové prostředky. To vede až k tomu, že v roce 1964 
zapojí do své tvorby počítač. V 70. letech vznikají jeho ikonické a veřejnosti dobře známé obrazy, 
kde věnuje pozornost, zejména liniím vznikajícím na rozhraní černých a bílých ploch. Liniím 
a strukturám se poté věnuje až do své smrti. Dokladem kvality a důležitosti Sýkorových děl 
v dějinách výtvarného umění je jeho v zastoupení řadě prestižních zahraničních galeriích.

zadní strana obrazu / verso of the painting
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Starting / Selling price: EUR 35 420
Estimate: EUR 37 500–45 830

SYKORA ZDENEK  
(1920 Louny – 2011 Louny)

Still Life with Lemon
1947
oil on canvas 
25 x 30 cm
signed and dated upper left; additionally verso: Sykora 47 

34

Provenance:
– collection of an important Prague collector who purchased the work directly 
   from Zdenek Sykora in January 1995  

Exhibited:
– Echoes of Cubism, Czech Museum of Fine Arts, House of the Black Madonna 
   (17. 02.–02. 04. 2000), curator Petr Stepan
– Zdenek Sykora – My Nature, Zdenek Sklenar Gallery, Prague (05. 02.–28. 04. 2019)

Publicated: 
– Zdenek Sykora – Retrospective 1945– 95, Gallery of the City of Prague, Prague 1995, 
   reproduced on page 46
– Echoes of Cubism, Czech Museum of Fine Arts, House of the Black Madonna, Prague 2000,
   reproduced on page 25 (incorrectly attributed as Still Life with Pear) 
– Interviews, Lenka Sykorova (ed.), Gallery Publishing House, Prague 2009, 
   reproduced on page 51
– Zdenek Sykora – My Nature, Lenka Sykorova – Josef Pleskot, published by Galerie 
   Zdenek Sklenar, 2020, reproduced on page 47 

Consulted by Lenka Sykorova, the copyright holder of the painter.

The painter Zdenek Sykora is one of the important pioneers in the field of fine art. He was one 
of the first artists to use a computer in his work, specifically in the preparation of his artwork in 
the early 1960s. Nevertheless, he remained a painter who dealt with colours, shapes and their 
interrelationships in an original and distinctive way. 

Sykora's early works are based on surrealism and cubism. Then, in the 1950s, he 
devoted himself mainly to landscape painting – depicting the countryside near the town of Louny. 
Gradually, his painting diverged from the "realistic" towards an abstract form and reduced means 
of expression, in part influenced by the incorporation of a computer into his work after 1964. 
In the 1970s, his most iconic and broadly known paintings were created, where the focus of 
his attention is on the lines, especially lines created at the interface between black and white 
surfaces. Lines and structures remained his artistic focus until his death. Proof of the quality 
and importance of Sykora's works in the history of art is his representation in several prestigious 
foreign galleries.

detail signatury / detail of signature
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Vyvolávací / Prodejní cena: 6.000.000 Kč 
Odhadní cena: 7.000.000–9.000.000 Kč

ČERNÝ KAREL
(1910 Brno – 1960 Praha)

Milenci u rybníka
1951
olej na plátně
90 x 100 cm
signováno a datováno vlevo nahoře: K. Černý Š 51

35

Provenience:
– sbírka Dr. Pelikána, Praha
– významná sbírka Praha

Vystavováno:
– K. Černý – obrazy z let 1914–1958, Národní galerie v Praze, sbírka
   moderního umění (12. 11.–31. 12. 1961), kat. č. 17
– Karel Černý, soubor obrazů, Oblastní galerie v Olomouci (září–říjen 1963), 
   kat. č. 62
– K. Černý – Výbor z malířské tvorby let 1934–1958 k 60. výročí narození 
   a 10. výročí úmrtí, Východočeská galerie Pardubice (25. 10.–31. 12. 1970), 
   kat. č. 41
– K. Černý – Výbor z malířské tvorby let 1934–1958 k 60. výročí narození 
   a 10. výročí úmrtí, Galerie Václava Špály Praha (25. 3 –22. 4. 1971), kat. č. 42
– Karel Černý – výběr z díla, Galerie hl. m. Prahy (13. 3.–5. 4. 1986), kat. č. 63

Publikováno:
– Výtvarné umění, ročník dvanáctý 1963, č. 2, reprodukováno na str. 87
– Plamen, ročník 3/62 (předsádka), reprodukováno
– Československý voják, č. 24, reprodukováno na str. 33
– Vojtěch Lahoda – Karel Černý, monografie, vydal Odeon 1994, 
   reprodukováno na str. 57 
– Karel Černý 1910–1960, Barva a existence – soupis malířského díla, autor 
   Vojtěch Lahoda, Praha 2003, reprodukováno na str. 66 a str. 199 

Přiložen posudek od historičky umění, PhDr. Nadi Řehákové, 
která mimo jiné k dílu uvádí:
„Motiv milenců se prolíná celou tvorbou Karla Černého. A jestliže jeho 
obrazy milenců z 30. a 40. let jsou symbolem nenaplněné lásky, přímo snad 
“preislerovské“ touhy po lásce, tak náš obraz “Milenců u rybníka“ z roku 1951 
vyrůstá přece jenom z poněkud odlišných kořenů. V úplném pozadí motivu stojí 
konkrétní smyslové zažití jihočeské krajiny a v monumentalizující zjednodušené 
formě můžeme rozpoznat jak orientaci na fauvistický dekorativismus odvozený 
z bezprostředního prožitku francouzské malby, tak přirozenou návaznost 
na válečné milenecké náměty posunuté od civilnější podoby. Vědomým 
pojítkem je použití intenzivních modří, které jsou pro nostalgickou baladičnost 
Černého obrazů tak typické. Obraz “Milenců u rybníka“ z roku 1951 patří 
k nejzávažnějším dílům tohoto autora z tohoto období.“

Přiložen posudek prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, který mimo jiné k dílu uvádí:
„Je to nepochybná práce Karla Černého, jedna z jeho nejrozměrnějších 
jihočeských krajin, v níž se spojily tři pro autora příznačné motivy: motiv 
měsíčné noci, vodní hladiny a objímajících se milenců. Velkorysé výtvarné 
pojetí a navýsost poetická, vpravdě magická nálada charakterizující tento 
krásný obraz. Jeho sytá sonorní barevnost přesvědčivě dokazuje, že Černý 
patřil k největším českým koloristům 20. století.“

Přiložen posudek PhDr. Karla Srpa, který k dílu mimo jiné uvádí:
„Na přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století dospěl Karel Černý 
k výraznému pročištění a zjednodušení svého uměleckého přístupu. Dosáhl 
tím podstatného zvýšení emotivního účinku, ve kterém se z prostoru obrazu 
stávala téměř scéna, kde znázorňovaná realita nabývala až rázu kulisovosti. 
Černý přesně odděluje jednotlivé plány, každému motivu, ať figurálnímu, 
rostlinnému nebo přírodnímu úkazu ponechává vlastní ráz; s jistou nadsázkou 
by se dalo tvrdit, že propojil poučení moderní malbou a celníkem Rousseauem. 
Celek obrazu vzniká účinným skloubením lineárně vymezeného tvarosloví a plošně 
nanášené barvy, která záměrně postrádá jakékoli valérové přechody. Tento 
nový Černého přístup se projevil v Milencích u rybníka. Zde se rozhodl 
ponechat střed obrazu klidné modré hladině, kolem níž soustředil veškeré 
dění, jednak milence a keře v popředí, jednak most po levé straně a dům po 
pravé. Kompozici obrazu uzavřel lesem se zdůrazněným obloukem kopce, nad 
nímž září jasný bílý měsíc, obtažený černým prstencem. Základním laděním 
obrazu se stala modrá a její lomené odstíny v konfrontaci s bílou a černou: 
zatímco měsíc je bílo-černý, milenci mají naopak temná těla zdůrazněná bílou 
siluetou. Na tomto barevném poli pak vynikne další tón, i když je jen nepatrný, 
jako je červená střecha domu či vlasy ženy. Obraz podtrhuje základní duševní 
linii Černého, jíž byla tesknota, vytvářející vnitřní obsah jeho díla. Vedle tohoto 
obrazu existuje ještě jeho větší verze, rozšířená zejména o několik stavení. 
Obraz je od prvního pohledu silně účinným, dokáže ovládnout prostor  
a strhnout na sebe pozornost, zároveň je však i velmi decentní a nevtíravý. 
Prozrazuje velký malířský takt Černého.“

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

Významné dílo autora.

Important painting of the author.
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Starting / Selling price: EUR 250 000
Estimate: EUR 291 670–375 000

CERNY KAREL
(1910 Brno – 1960 Prague)

Lovers by the Pond
1951
oil on canvas
90 x 100 cm
signed and dated upper left: K. Černý S 51

35

Provenance:
– collection of Dr. Pelikan, Prague
– significant Prague collection

Exhibited:
– K. Cerny – Paintings from 1914–1958, National Gallery in Prague, 
   collection of modern art (12. 11.–31. 12. 1961), cat. no. 17
– Karel Cerny, series of paintings" Regional Gallery in Olomouc 
   (September–October 1963), cat. no. 62
– K. Cerny – Selection of Painted Works 1934–1958 on the 60th Anniversary 
   of his Birth and 10th Anniversary of his Death, East Bohemian Gallery 
   Pardubice (25. 10.–31. 12.1970), cat. no. 41
– K. Cerny – Selection of Painted Works 1934–1958 on the 60th Anniversary 
   of his Birth and 10th Anniversary of his Death, Vaclav Spala Gallery Prague 
   (25. 03.–22. 04.1971), cat. no. 42
– Karel Cerny – selection of works, Gallery of the Capital City of Prague, 
   Prague (13. 03.–5. 04.1 986), cat. no. 63

Publicated:
– Vytvarne umeni, year twelfth 1963, no. 2, reproduced on p. 87
– Plamen, volume 3/62 (front cover), reproduced
– Ceskoslovensky vojak, No. 24, reproduced on page 33
– Vojtech Lahoda – Karel Cerny, monograph, published by Odeon 1994, 
   reproduced on page 57
– Karel Cerny 1910–1960, Colour and Existence – an inventory of painterly works, 
   by Vojtech Lahoda, Prague 2003, reproduced on p. 66 and p. 199 

Expertise by art historian Dr Nada Rehakova, enclosed. 
Dr Rehakova, remarked:“The motif of lovers runs through the entire work of 
Karel Cerny. And if his paintings of lovers from the 1930s and 1940s symbolize 
unfulfilled love, perhaps even a "Preislerian" longing for love, the present 
painting "Lovers at the Pond" from 1951 has grown out of somewhat different 
roots. In the very background of the motif stands a concrete sensory experience 
of the South Bohemian landscape, and in the monumentalizing simplified form 
we can recognize both an orientation towards Fauvist decorativism derived from 
the immediate experience of French painting and a natural continuity with his 
wartime themes of lovers, shifted from a more restrained form. A conscious link 
is the use of the intense blues that are so typical of the nostalgic balladry of 
Cerny's paintings. The 1951 painting "Lovers at the Pond" is one of the artist's 
most important works from this period.”

Expertise by leading expert Professor Jaromir Zemina, enclosed. 
Professor Zemina, remarked: “It is undoubtedly one of Karel Cerny's most 
extensive South Bohemian landscapes, combining three motifs typical of 
the artist: the moonlit night, the water surface and the embracing lovers. 
A generous artistic conception and a highly poetic, truly magical mood 
characterise this beautiful painting. Its rich sonority of colour proves 
convincingly that Cerny was one of the greatest Czech colourists of the 
20th century.”

Expertise by expert Karel Srp, enclosed.
Dr Srp remarked: “At the turn of the 1940s and 1950s, Karel Cerny arrived 
at a significant purification and simplification of his artistic approach. He thus 
achieved a significant increase in emotional effect, in which the space of the 
painting approached that of a stage, where the reality depicted took on almost 
the nature of a theatre backdrop. Cerny precisely separates the individual 
visual planes, leaving each motif, whether figurative, floral, or natural 
phenomenon, with its own character; with some exaggeration, one could say 
that he merged the lessons of modern painting and ‘le Douanier’ Rousseau. 
The whole picture is created by the effective combination of linearly defined 
morphology and flatly applied colour, which deliberately lacks any graded 
transitions. This new approach of Cerny's was evident in “Lovers by the Pond”. 
Here he decided to assign the pictorial centre to the calm blue surface, around 
which he concentrated all the action, both the lovers and the bushes in the 
foreground, along with the bridge on the left and the house on the right. He 
enclosed the composition with the forest, emphasised by the curve of the 
hill, above which shines a bright white moon, encircled by a black ring. Blue 
and its refracted shades, in confrontation with white and black, became the 
basic setting of the painting: while the moon is white and black, the lovers, 
on the other hand, are rendered as dark bodies accentuated by a white 
silhouette. Against this colour field, any other tone stands out, even if it is only 
subtle, such as the red roof of the house or the woman's hair. The painting 
underscores the basic psychic tendency of Cerny, which was anguish, forming 
the inner content of his work. In addition to this painting, there exists a larger 
version of it, enlarged to include several buildings. From the first glance, 
the painting is highly effective, managing to dominate the space and draw 
attention to itself, while also being very subtle and non-intrusive. It reveals the 
great tact of Cerny as a painter.”

Consulted further with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, 
Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.
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Vyvolávací / Prodejní cena: 950.000 Kč 
Odhadní cena: 1.200.000–1.600.000 Kč

BARTUSZOVÁ MARIA
(1936 Praha – 1996 Košice)

Bez názvu
1986–1987
sádrový odlitek (dílo bylo vytvořeno pouze v jednom originále) 
9,5 x 21,5 x 29,5 cm

36

Provenience:
– soukromá sbírka (získáno majitelem přímo od autorky)

Vystavováno:
– Art Hamburg, 9. 12.–12. 12 1993, reprodukováno v katalogu výstavy
– Lessons of Relativity, 21. 9.–16. 10 2016, Zoya Gallery, Bratislava, reprodukováno v katalogu výstavy
– Galerie Zdeněk Sklenář, 22. 11. 2020–16. 12. 2021, Praha

Publikováno:
– dílo je uvedeno v souborném soupisu (Catalogue raisonné) prací Marie Bartuszové, vydal Archive 
   of Maria Bartuszova, Košice, 2022, reprodukováno pod č. 449 na straně 586

Přiložen posudek, PhDr. Kataríny Bajcurové, CSc., která mimo jiné k dílu uvádí:
„Maria Bartuszová studovala na Vyšší uměleckoprůmyslové škole v Praze, poté na VŠUP v oddělení keramiky 
a porcelánu. Od roku 1963 působila v Košicích, kde se věnovala komorní a exteriérové plastice, v sedmdesá-
tých letech řešila ojedinělou problematiku haptické estetiky. Široké mezinárodní uznání se její tvorbě dostalo 
až po smrti, díla Bartuszové byla zařazena do prestižních mezinárodních přehlídek. Od šedesátých let se vě-
novala abstraktní tvorbě, měla sklon k morfologii bioformy; nakrátko se přiklonila ke konkretismu, do kterého 
vnesla asociativitu a představivost. Charakteristickým materiálem jejích soch, který určoval jejich křehký výraz 
a také jejich „prchavý“ a pomíjivý charakter, byla sádra. Vyvinula několik nových technik a postupů při odlé-
vání sádrových plastik (tzv. pneumatické, gravistimulační tvarování) formované jako otisky, do sebe uzavřené 
oválné tvary a otevřené perforované skořápky. V osmdesátých a začátkem devadesátých let vytvořila několik 
velkorozměrných instalací, kombinujících sádru a přírodní prvky, většina z nich se bohužel nezachovala.“

Tvorba Bartuszové se řadí k nejoriginálnějším přínosům do dějin česko-slovenského, slovenského 
i evropského sochařství. Dnes patří k nejoceňovanějším umělkyním 20. století.
V současné době probíhá úspěšná výstava Marie Bartuszové v Tate Modern v Londýně. 
(od 20. 09. 2022 do 16. 04. 2023)  

Dílo představuje komorní kompozici získanou vtlačením tří kulovitých, oválných – vejčitých forem (jedné 
menší a dvou větších) do sádry „natažené“ a vytvarované na pevném podkladu. Vycházejí z něj tři spojené 
„skořápky“, z nichž jedna je perforovaná. Výsledkem je křehká sádrová kompozice, odrážející proces tuhnutí 
hmoty, tematizuje „konflikt“ vyprázdněné a pevné hmoty, objemu a prázdnoty.
Bílou sádru povýšila na finální materiál, „zženštila“ ji, v její ikonologii zrcadlí genderové aspekty. Při interpre-
taci jejích děl je možná důležitější jiný „záhadný“ aspekt, moment křehkosti, dočasné trvanlivosti, pomíjivosti 
materiálu, který na jedné straně jako by souzněl s předčasným odchodem sochařky, na druhé straně má 
však i všeobecnou platnost. Pracovala s metaforou negativního a pozitivního tvaru, který převážně vycházel 
z kompaktních a dutých ovocných forem, otevřených a proděravěných útvarů prázdných skořápek, často se 
znásobující a prostupující prostorem. Získávala jej pomocí gumových balónků, na které lila sádru, někdy tech-
nologický proces probíhal ve vodě, aby se eliminovala zemská přitažlivost. Dílo je ze série kompozicí, které 
vznikly odléváním, vytlačováním kulovitých oválných forem, čímž vzniká tvar připomínající skořápku.

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, 
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
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Starting / Selling price: EUR 39 580
Estimate: EUR 50 000–66 670

BARTUSZOVA MARIA
(1936 Prague – 1996 Kosice)

Untitled
1986–1987
Plaster casting (created as only one original)
9,5 x 21,5 x 29,5 cm

36

Provenance:
– private collection (acquired by the owner directly from the author)

Exhibited:
– Art Hamburg, 09.12.–12. 12. 1993, reproduced in the exhibition catalogue
– Lessons of Relativity, 21.09.–16.10. 2016, Zoya Gallery, Bratislava, reproduced in the exhibition catalogue
– Galerie Zdenek Sklenar, 22. 11. 2020–16. 01. 2021, Prague

Publicated:
– the work is listed in the Catalogue raisonné of Maria Bartuszova's works, publisher Archive 
   of Maria Bartuszova, Kosice 2022, reproduced no. 449 on page 586

Expertise by Dr Katarina Bajcurova. Dr Katarina Bajcurova remarked: 
„Maria Bartuszova studied at the Higher School of Applied Arts in Prague, then at the Academy of Fine Arts in 
Prague in the ceramics and porcelain department. After 1963, she worked in Kosice, where she was active in 
the forms of small-scale and exterior sculpture, in the seventies she addressed the unique problem of haptic 
aesthetics. Her work gained wide international recognition after her death, with Bartuszova's works becoming 
included in prestigious international exhibitions. Starting in the 1960s, she devoted herself to abstract work, 
tending towards the morphology of bioform; she briefly turned to concretism, which she augmented with 
associativity and imagination. The characteristic material of her sculptures, which determined their fragile 
expression and their "fleeting" and ephemeral character, was plaster. She developed several new techniques 
and processes for casting plaster sculptures (so-called pneumatic, gravistimulating molding) formed as 
impressions, enclosed oval shapes and open perforated shells. In the 1980s and early 1990s, she created 
several large-scale installations combining plaster and natural elements, most of which unfortunately have 
not survived.“

Bartuszova's work ranks among the most original contributions to the history of Czech-Slovak, 
Slovak and European sculpture. Today she is one of the most appreciated artists of the 20th century.
A well-received exhibition of the oeuvre of Maria Bartuszova is currently underway at Tate Modern London 
(from 20. 09. 2022 to 16. 04. 2023).

The work is a small-scale composition obtained by pressing three spherical, oval - ovoid forms (one smaller 
and two larger) into plaster "stretched" and shaped on a solid base. Three connected 'shells' emerge, 
one of which is perforated. The result is a fragile plaster composition, reflecting the process of material 
solidification, thematizing the "conflict" of empty space and solid matter, volume and emptiness.
Bartuszova here elevated white plaster to a final material, "feminized" it, mirroring gender aspects in its 
iconology. Perhaps more important in interpreting her works is another "mysterious" aspect, the moment of 
fragility, temporary durability, the transience of the material, which on the one hand seems to be in harmony 
with the sculptor's untimely passing, but on the other hand also has universal validity. She worked with the 
metaphor of negative and positive form, mostly based on solid and hollow fruit forms, open and perforated 
formations of empty shells, often multiplying and permeating space. Her working method involved using 
rubber balloons over which she poured plaster, sometimes undertaking the technological process in water to 
eliminate the earth's gravity. The work is made from a series of compositions that were created by casting, 
extruding spherical oval moulds to create a shell-like shape.

Consulted by Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, Professor Jaromir Zemina, 
Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.
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Bird  
1994
glass grey-blue, melted in mould, cut and polished
65 x 123 x 34 cm
verso signed and dated right: S. LIBENSKÝ J. BRYCHTOVÁ 1994

Provenance:
– Maurine Littleton Gallery Washington, USA
– private collection USA
– private collection Czech Republic

"Author's Certificate" from the copyright holder of S. Libensky 
and J. Brychtova, Mr. Jaroslav Zahradnik, enclosed.

In 1983, Jaroslava Brychtova left the glass melting centre in Zelezny Brod 
and set up an independent studio together with her husband Stanislav 
Libensky, which had good facilities for the creation of melted sculptures. 
Their joint work reached its peak in the 1980s, during an extraordinarily fruitful 
period in which they realized several key sculptures (Metamorphosis, Tables, 
Heads and Thrones). The dominant feature of their work in the 1980s is the 
monumentally constructed composition of the object, where they work with 
shifts of surfaces, their layering and blending. The combination of polished 
and frosted surfaces plays a significant role, often employing a "raw" glass 
structure on the edges. In the visual perception, the object is modelled by the 
colour intensity of the transmitted light; understandably, the visual character of 
the sculpture changes with changing light conditions.
After the Velvet Revolution in 1989, a greater internal dynamism appears in 
their work, most often created by a distinctive geometric cut or intervention into 
the mass of the sculptures (Diagonals, Spaces). Quite exceptionally, they used 
rounded curves to emphasize the dynamic effect (Arcus, City Silhouettes). The 
individual works of the artists should be understood as artistic metaphors with 
maximum use of the optical possibilities of glass as a construction material. 
Yet at the same time, the artists still strived to build sculpture as an intentional 
evocation of reality.

The offered sculpture fulfils this author's intention to the full extent. The 
original abstraction of shapes preserves the clarity of a bird with outstretched 
wings. The masterful modelling of the sculpture with the maximum use of 
light penetration through different thicknesses of glass evokes the feeling of a 
predator levitating through space.

The authorial duo Jaroslava Brychtova and Stanislav Libensky worked and 
lived in mutual creative synergy for fifty years. The resulting oeuvre has made 
a significant contribution to the formation of modern glass aesthetics. Their 
combined works are part of the collections of the world's most important 
galleries and art museums, and their work has an irreplaceable place in the 
history of 20th century world art.

LIBENSKÝ STANISLAV
(1921 Sezemice – 2002 Železný Brod)

BRYCHTOVÁ JAROSLAVA
(1924 Železný Brod – 2020 Železný Brod)

Pták 
1994
sklo šedomodré, tavené ve formě, broušené a leštěné
65 x 123 x 34 cm
signováno a datováno vpravo zezadu 
S. LIBENSKÝ J. BRYCHTOVÁ 1994

37

Provenience:
– Maurine Littleton Gallery Washington, USA
– soukromá sbírka USA
– soukromá sbírka Česká republika

Přiložen „Autorský certifikát“ držitele autorských práv S. Libenského 
a J. Brychtové pana Jaroslava Zahradníka.

V roce 1983 odchází Jaroslava Brychtová z železnobrodského střediska 
pro tavení skla a zřizuje si společně se svým manželem Stanislavem 
Libenským vlastní ateliér s kvalitním zázemím pro tvorbu tavených plastik. 
Jejich společná práce dosahuje v 80. letech vrcholu, v tomto neobyčejně 
plodném období realizují řadu stěžejních plastik (Metamorfózy, Stolce, Hlavy 
a Trůny). Dominantním znakem jejich tvorby v 80. letech je monumentálně 
budovaná kompozice objektu, kde pracují s posuny ploch, jejich vrstvením 
a prolínáním. Významnou roli hraje kombinace leštěných a matovaných 
ploch, na hranách často používají „neopracovanou“ strukturu skla. 
Ve vizuálním vnímání je objekt modelován barevnou intenzitou pronikajícího 
světla, pochopitelně s měnícími se světelnými podmínkami se mění  
i vizuální charakter plastiky. 
Po sametové revoluci v roce 1989 je v jejich tvorbě patrná větší vnitřní 
dynamika. Ta je zpravidla tvořena výrazným geometrickým řezem či 
zásahem do hmoty plastik (Diagonály, Prostory). Zcela výjimečně použili 
ke zdůraznění dynamického účinku oblých křivek (Arcus, Siluety města). 
Jednotlivá díla autorů je třeba chápat jako výtvarné metafory s maximálním 
využitím optických možností skla jako konstrukčního materiálu. Autoři stále 
usilovali budovat sochu jako záměrnou evokaci reality. 

Nabízená plastika splňuje tento autorský záměr plnou měrou. Originální 
abstrakce tvarů zachovává srozumitelnost ptáka s rozepjatými křídly. 
Mistrné modelování plastiky s maximálním využitím průniku světla různými 
tloušťkami skloviny navozuje pocit dravce, který levituje prostorem.

Autorská dvojice Jaroslava Brychtová a Stanislav Libenský pracovala a žila 
ve vzájemné symbióze padesát let. Vzešla z ní tvorba, která podstatným 
vkladem přispěla k formování novodobé sklářské estetiky. Jejich společná 
díla jsou součástí sbírek nejvýznamnějších světových galerií a uměleckých 
muzeí, jejich tvorba má nezastupitelné místo v dějinách světového umění 
20. století.

Vyvolávací / Prodejní cena: 1.800.000 Kč
Odhadní cena: 2.200.000–2.800.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 75 000
Estimate: EUR 91 670–116 670

detail signatury / detail of signature
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Konkávní polokoule
2021
čiré optické sklo (č.1/6)
15 x 30,5 x 30,5 cm

K dílu přiložen certifikát autora č. VC-2021-05-04 ze dne 5. 5. 2021.

Václav Cigler je český sochař, architekt a pedagog, který v letech 1951–1957 
studoval v ateliéru Josefa Kaplického na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 
v Praze. Byl členem Klubu konkretistů a Skupiny Jiná geometrie. Od konce 50. let 
experimentuje s optickým sklem, které mu přináší nové tvarové, barevné i světelné 
možnosti. Často pracuje s odrazy, zrcadlením, pohlcením i jinými deformacemi. 
Václav Cigler dlouhodobě reprezentuje Českou republiku na světové scéně, 
byl vybrán k účasti na významných mezinárodních výstavách, kupříkladu Expo 67 
v Montrealu. Za celoživotní dílo byl v roce 2019 oceněn cenou Ministerstva kultury 
České republiky.

CIGLER VÁCLAV
(1929 Vsetín)

Vyvolávací / Prodejní cena: 460.000 Kč
Odhadní cena: 500.000–700.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 19 170
Estimate: EUR 20 830–29 170

38

Concave Hemisphere
2021
clear optical glass (no. 1/6)
15 x 30.5 x 30.5 cm

Certificate of Authenticity no. VC-2021-05-04 dated May 05, 2021 
from Vaclav Cigler, enclosed.

Vaclav Cigler is a Czech sculptor, architect and teacher who studied in Josef 
Kaplicky's studio at the Academy of Applied Arts in Prague from 1951 to 1957. 
Formerly a member of the Concretist Club and the Other Geometry Group, he has 
experimented since the end of the 1950s with optical glass, a medium that brought 
him new possibilities of shape, color, and light. He often works with reflections, 
specularity, absorption and other deformations of visuality. Vaclav Cigler has long 
represented the Czech Republic on the world scene and has been selected to 
participate in major international exhibitions, among them Expo 67 in Montreal. 
In 2019, he was awarded a lifetime achievement award by the Ministry of Culture 
of the Czech Republic.
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VÁLOVÁ KVĚTA
(1922 Kladno – 1998 Kladno)

Postavy
1996
olej na plátně
90 x 65 cm
signováno a datováno vlevo dole: K. Válová 96

39

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.

Česká malířka, Květa Válová, studovala v letech 1945–1951 na vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze u prof. Emila Filly. Spolu se svou sestrou Jitkou se 
roku 1957 stala členkou skupiny Trasa. Celý život strávila v prostředí Kladna, 
které se pro ni stalo důležitým inspiračním zdrojem. Pro tvorbu Květy Válové jsou 
charakteristické mohutné statické postavy vyjadřující hluboký zájem o hmotu 
jako takovou, o hmotu jako lidskou tíhu. Účastnila se více než stovky kolektivních 
výstav u nás i v zahraničí a její dílo je zastoupeno v mnoha českých i zahraničních 
sbírkách.

Vyvolávací / Prodejní cena: 250.000 Kč 
Odhadní cena: 300.000–400.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 10 420
Estimate: EUR 12 500–16 670

Figures
1996
oil on canvas
90 x 65 cm
signed and dated lower left: K. Valova 96

Provenance:
– significant Prague collection

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

The Czech painter Kveta Valova studied from 1945-1951 at the Academy of 
Applied Arts in Prague under Professor Emil Filla. Together with her sister Jitka, 
she became a member of the Trasa group in 1957. She spent her whole life in the 
environment of Kladno, which became an important source of inspiration for her. 
Kveta Valova's work is characterized by massive static figures expressing a deep 
interest in matter as such, in matter as a human heaviness. She has participated 
in more than a hundred collective exhibitions at home and abroad and her work 
is represented in many Czech and foreign collections.
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Na rtech přilétlo smutné léto
1980
olej na dřevě
57,5 x 47,5 cm
signováno a datováno vlevo dole: Liesler 80.
dále signováno, datováno a popsáno vzadu 

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

Obraz je dílem surreálně-romantické imaginace a lyricky groteskního náboje. 
Představuje vizi letních polí rozkvetlých bujnou a rozmanitou flórou, nad nimiž se na 
zvětšených rtech jako na obláčku vznáší dívčí tvář melancholického výrazu. Obraz  
Na rtech přilétlo smutné léto je sugestivním symbolem vitálních a erotických sil.

Josef Liesler – malíř, grafik, ilustrátor. Studoval kreslení na Českém vysokém učení 
technickém v Praze. Byl členem skupiny Sedm v říjnu, v letech 1939 až 1942 SVU 
Mánes, od roku 1946 SČUG Hollar a Skupiny 58. Později byl také členem výtvarné 
skupiny Radar. Měl svůj vlastní a osobitý malířský styl. 

LIESLER JOSEF
(1912 Vidolice – 2005 Praha)

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

Starting / Selling price: EUR 5 830
Estimate: EUR 8 330–10 420

40

Sad Summer Flew on the Lips
1980
oil on panel
57.5 x 47.5 cm
signed and dated lower left: Liesler 80.
further verso signed, dated and inscribed
 

Consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, Professor Jaromir Zemina,  
Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.
Expertise by Dr Rea Michalova, enclosed.
Confirmation of authenticity enclosed.

The painting is a work of surreal-romantic imagination and lyrically grotesque force. 
It depicts a vision of summer fields blossoming with lush and varied flora, over  
which a girlish face with a melancholic expression hovers like a cloud on over-lit lips.  
The painting Sad Summer Flew on the Lips is a suggestive symbol of vital and erotic 
forces.

Josef Liesler – painter, graphic artist, illustrator. He studied drawing at the Czech 
Technical University in Prague. He was a member of the October 7 group, 1939–1942 
SVU Manes, from 1946 SCUG Hollar and Group 58. Later he was also a member of the 
art group Radar. He had his own distinctive painting style.
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Madona
80. léta 20. století
akryl, latex a tuš na plátně 
44 x 42 cm
signováno vpravo dole: SAUDEK 
vzadu ověření rukou fotografa Jana Saudka (bratra malíře): 
„Prohlašuji, že tato malba je dílem mého bratra Káji Saudka.“

Konzultováno Berenikou Saudkovou (dcerou autora a spoludržitelkou autorských práv 
malíře) a uznávaným znalcem Davidem Goldbergem, kterým děkujeme za katalogizaci díla. 
K obrazu existuje i tužková skica.

Kája Saudek neboli král českého komiksu, byl český malíř a komiksový kreslíř. Věnoval 
se zejména volné tvorbě, nejčastěji s tematikou ženy. Vypracoval si osobitý styl černobílé 
kresby na šedém pozadí doplněné výrazným šrafováním. Mezi jeho další náměty patřily 
rozličné stroje a technická zařízení i automobily převážně americké provenience.

SAUDEK KÁJA
(1935 Praha – 2015 Praha)

Vyvolávací / Prodejní cena: 250.000 Kč
Odhadní cena: 300.000–400.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 10 420
Estimate: EUR 12 500–16 670

41

Madona
1980s
acrylic, latex and ink on canvas 
44 x 42 cm
signed lower right: SAUDEK 
verso handwritten verification by the photographer Jan Saudek 
(brother of the painter): „I declare that this painting is the work 
of my brother Kaja Saudek.“

Consulted by Berenika Saudek (daughter of the artist and joint copyright holder  
of the painter) and expert David Goldberg, whom we thank for cataloguing the work.  
There also exists a pencil sketch of the painting.

Kaja Saudek, or the King of Czech Comics, was a Czech painter and comic book artist. 
Mainly in his independent work, he used the theme of women. He developed a distinctive 
style of black-and-white drawings on a grey background, complemented by distinctive 
hatching. His other subjects included various machines and technical equipment as well  
as automobiles, mostly of American origin.

vzadu potvrzení autenticity Jana Saudka (bratr autora) / verso confirmation 
of the authenticity by Jan Saudek (author´s brother)
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Nad pastvinou
2010
akryl na plátně
140 x 120 cm
signováno a datováno vpravo dole: M. RITTSTEIN 2010 a dále vzadu 
na blind rámu; dole uprostřed rukou autora přípis

Malíř při vzniku tohoto obrazu vzpomínal na svoje oblíbené autory Josefa Ladu 
a Ondřeje Sekoru. 
Michael Rittstein je český výtvarník patřící k nejvýznamnějším představitelům 
expresivní figurální malby. V rané tvorbě těžil z podnětů barokní fresky a poté navázal 
na tradici moderní české grotesky. Jeho zdroj inspirace tvoří prostředí hromadné 
dopravy, lidských příbytků či koupališť. Michael Rittstein je členem výtvarných 
skupin 12:15 Pozdě, ale přece, Nová skupina a SVU Mánes. Je zastoupen v četných 
významných sbírkách, např. v Národní galerii v Praze, Centre G. Pompidou v Paříži, 
a v soukromých sbírkách v Evropě, USA či Austrálii.

RITTSTEIN MICHAEL
(1949 Praha)

Vyvolávací / Prodejní cena: 350.000 Kč
Odhadní cena: 600.000–800.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 14 580
Estimate: EUR 25 000–33 330

42

Above the Pasture 
2010
acrylic on canvas                                                                                                                                           
140 x 120 cm                                                                                                                                               
signed and dated lower right: M. RITTSTEIN 2010 and verso on the blind 
frame; at the bottom in the middle of the author's hands a note

When creating this painting, the painter remembered his favorite authors Josef Lada 
and Ondrej Sekora.
Michael Rittstein is a Czech artist who is one of the most important representatives 
of expressive figurative painting.  In his early work, he benefited from the impulses 
of Baroque frescoes and then continued the tradition of modern Czech grotesque. 
His sources of inspiration are the environments of public transport, human dwellings, 
and swimming pools. Michael Rittstein is a member of the art groups 12:15 
Late but Still, New Group and SVU Manes. He is represented in numerous significant 
collections such as the National Gallery in Prague, Centre G. Pompidou in Paris, 
and private collections in Europe, USA or Australia.
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Večer
1993
olej na plátně
162 x 160 cm
signováno, datováno a popsáno vzadu: Kokolia Večer 1993

Provenience:
– významná pražská sbírka

Vladimír Kokolia je český malíř původem z Moravy a profesor Akademie výtvarných 
umění v Praze. Je i básníkem a textařem. Kokolia je držitelem Ceny Jindřicha 
Chalupeckého za rok 1990. Je umělcem se širokým záběrem malířských a grafických 
technik a jeho tvorba je v oblasti základních forem velmi různorodá. Pro jeho práci je 
důležité vlastní sdělení, které poté provede způsobem k tomu účelu nejvhodnějším. 
V jeho díle dominuje snaha o průnik do podstaty světa, který ho obklopuje, s důrazem 
na úlohu lidského jedince v něm. Vladimír Kokolia neodmyslitelně patří k nejosobitějším 
představitelům malířské generace nastupující v osmdesátých letech.

KOKOLIA VLADIMÍR
(1956 Brno)

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

Starting / Selling price: EUR 5 000
Estimate: EUR 8 330–12 500

43

detail signatury / detail of the signature

Evening
1993
oil on canvas
162 x 160 cm
verso signed, dated and inscribed: Kokolia Vecer 1993

Provenance:
– significant Prague collection

Vladimir Kokolia is a Czech painter originally from Moravia and a professor at the 
Academy of Fine Arts in Prague. He is also a poet and lyricist. Kokolia is the recipient 
of the Jindrich Chalupecky Prize for 1990. He is an artist with a wide range of painting 
and graphic techniques and his work is very diverse in terms of basic forms. What 
is important for his work is his own message, which he then executes in the most 
appropriate way. His work is dominated by an attempt to penetrate the essence of 
the world around him, with an emphasis on the role of the human individual within 
it. Vladimir Kokolia is inherently one of the most distinctive representatives of the 
generation of painters emerging in the 1980s.
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Slunce
2005
akryl na plátně
40 x 60 cm
signováno a datováno vzadu: Sopko 05

Provenience:
– významná pražská sbírka (zakoupeno současným majitelem přímo od autora)

V letech 1956–1960 studoval Jiří Sopko na Výtvarné škole Václava Hollara, v letech 
1960–1966 Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Antonína Pelce. V roce 1987 
vstoupil do umělecké skupiny 12/15 Pozdě, ale přece. Od roku 1990 působil na Akademii 
výtvarných umění v Praze jako docent a poté profesor v ateliéru malby. V roce 2002 se 
dokonce stal jejím rektorem až do roku 2010. Jeho tvorba se začala rozvíjet v polovině 
60. let. Obrazy se vyznačují charakteristickou barevností, často se opakující motivy hlav 
s výraznými grimasami.

SOPKO JIŘÍ
(1942 Dubove, Podkarpatská Rus)

Vyvolávací / Prodejní cena: 240.000 Kč
Odhadní cena: 280.000–350.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 10 000
Estimate: EUR 11 670–14 580

44

The Sun
2005
acrylic on canvas
40 x 60 cm
verso signed and dated: Sopko 05

Provenance:
– significant Prague collection (purchased by the present owner directly from the author)

In 1956–1960, Jiri Sopko studied at the Vaclav Hollar Art School, and in 1960–1966 at 
the Academy of Fine Arts in Prague under Professor Antonin Pelc. In 1987, he joined the 
art group 12/15 Late but Still. After 1990 he held a position at the Academy of Fine Arts 
in Prague as an associate professor and then professor in the painting studio. In 2002 he 
even became its rector, serving until 2010. His work began to develop in the mid-1960s, 
involving paintings characterized by a distinctive color palette, often repeating motifs of 
heads with expressive grimaces.

zadní strana obrazu / verso of the painting
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Nostalgický poetikon 93
2022
olej a koláž na plátně
100 x 50 cm
signováno, datováno a popsáno vlevo dole a vzadu

Jiří Anderle je český akademický malíř a grafik. Styl jeho kresby grafiky se vyhraňoval 
v době profesionálního působení v Černém divadle, se kterým projezdil skoro celý svět 
jako technik i herec. V letech 1969–1973 působil na VŠUP jako asistent Zdeňka Sklenáře 
a Jiřího Trnky. V desítkách grafických a obrazových cyklů Anderle naléhavě a působivě 
vyjadřoval existenciální úzkost člověka, jak konkrétní (válka), tak i obecnou, nadčasovou 
(nemoc, stárnutí, samota). V dalším tvůrčím období se od těchto výstražných až tragických 
témat posunul blíže k abstrakci. Počet Anderleho samostatných výstav v celém světě se 
blíží stovce, tam také získal okolo čtyřiceti cen. Je zastoupen například v newyorském 
Metropolitním muzeu i v pařížském Centre Georges Pompidou.

ANDERLE JIŘÍ
(1936 Pavlíkov)

Vyvolávací / Prodejní cena: 260.000 Kč
Odhadní cena: 300.000–350.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 10 830
Estimate: EUR 12 500–14 580

45

Nostalgic Poeticon 93
2022
oil and collage on canvas
100 x 50 cm
signed, dated, and inscribed lower left and verso

Jiri Anderle is a Czech academic painter and graphic artist. His style of graphic drawing 
was developed during his professional career at the Black Theatre, which he accompanied 
in its travels almost all over the world as a technician and actor. From 1969 to 1973, 
he worked at the Academy of Fine Arts as an assistant to Zdenek Sklenar and Jiri Trnka. 
In dozens of print and canvas cycles, Anderle urgently and impressively expressed the 
existential anxiety of man, both specific (war) and general, timeless (illness, aging, 
loneliness). In his later creative period, he moved away from these cautionary and even 
tragic themes and closer to abstraction. Anderle's solo exhibitions worldwide number 
close to one hundred, additionally bringing him around forty prizes. He is represented, 
among other collections, at the Metropolitan Museum in New York and the Centre Georges 
Pompidou in Paris.
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Bez názvu 
zlato a mýdlové bubliny na plátně
90 x 100 cm
signováno vzadu na blindrámu: dokoupil

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.

DOKOUPIL GEORG JIŘÍ
(1954 Krnov)

Vyvolávací / Prodejní cena: 590.000 Kč
Odhadní cena: 700.000–900.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 24 580
Estimate: EUR 29 170–37 500

46

Untitled 
gold and soap bubbles on canvas
90 x 100 cm
verso signed on the frame: dokoupil

Jiri Georg Dokoupil is an artist of Czech origin who was born in Krnov in 1954, yet 
from his youth he grew up in Cologne and now lives alternately in Berlin, Las Palmas 
and Rio de Janeiro. One of the prominent figures of the contemporary art wave in 
Western Europe, Dokoupil applied naive figurative painting in the early years of his 
work, later using more expressive forms. He is known for his former membership in the 
Mulheimer Freiheit group of painters working in Cologne. Dokoupil developed several 
innovative painting techniques, winning fame for his candle paintings, where the 
canvas is suspended above the artist as he gradually creates the painting with candle 
smoke used instead of brushes and paints. However, his soap bubbles are what really 
made him famous: a unique technique in which soap bubbles are placed directly on 
the canvas. Dokoupil has had numerous solo exhibitions at many institutions, including 
the Museum van Hedendaagse Kunst in Antwerp, the Centro Atlántico de Arte Moderno 
in Las Palmas, the Central Museum in Utrecht, and the Museum Moderner Kunst in 
Vienna.



AUKČNÍ KATALOG / AUCTION CATALOGUE160 161

Bez názvu
1980 
akryl na plátně
140,5 x 100 cm
signováno a datováno vzadu: T. RAJLICH 80

Tomáš Rajlich studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Zaměřil se na 
sochařství a rozhodl se pracovat v tendencích geometrismu. V roce 1969 se usadil 
v Nizozemí. Byl jmenován profesorem na Vrije Academii. Netrvalo dlouho, než jeho 
dílo začalo být oceňováno v mezinárodním měřítku. Pro jeho práci z počátečního 
období je charakteristický industriální výraz a modularita, jejichž hlavním poznávacím 
znamením je geometrický rastr, zatímco jeho zralá díla prozrazují komplexnější přístup 
ke klíčové myšlence, že obraz představuje entitu schopnou sebereflexe. Hra světla 
jednoduše obrazu propůjčuje vlastní život, který nikdy nepřestává dráždit divákovu 
vnímavost. Jsou to malby neustále revidující malířství.

RAJLICH TOMÁŠ
(1940 Jankov)

Vyvolávací / Prodejní cena: 590.000 Kč
Odhadní cena: 700.000–900.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 24 580
Estimate: EUR 29 170–37 500

47

Untitled
1980 
acrylic on canvas
140,5 x 100 cm
verso signed and dated: T. RAJLICH 80

Tomas Rajlich studied at the Academy of Fine Arts in Prague. Focusing on 
sculpture, he decided to work in the vein of geometrism. In 1969, he emigrated 
to the Netherlands, where he was appointed professor at the Vrije Academie. It 
did not take long for his work to be appreciated internationally. His early work is 
characterized by industrial expression and modularity, with the geometric grid as its 
main hallmark, while his mature works reveal a more complex approach to the key 
idea that the image is an entity capable of self-reflection. The play of light simply 
lends the painting a life of its own that never ceases to tease the viewer's sensibility. 
These are paintings that constantly revise the act of painting itself.
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Krize identity
2023 
olej na plátně
70 x 50 cm
signováno a datováno na boku obrazu a dále vzadu: JAN GEMROT 23 

Jan Gemrot, jeden z nejvýraznějších talentů současné umělecké scény nastoupil 
na Akademii výtvarných umění v Praze již po ukončení třetího ročníku střední 
Výtvarné školy, kdy mu byla udělena výjimka za jeho mimořádné nadání. Exceluje 
svým hyperrealistickým projevem, který někdy přerušuje gestická malba či expresivní 
rukopis. Jeho tvorba je odkazem na dnešní společnost, zkoumá psychologické 
aspekty, které detailně analyzuje. Vybírá si kritická a závažná témata, jakou jsou 
láska, smrt nebo tíseň. Jeho díla jsou součástí významných tuzemských 
i zahraničních sbírek.

GEMROT JAN
(1983 Praha)

Vyvolávací / Prodejní cena: 100.000 Kč
Odhadní cena: 120.000–180.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 4 170
Estimate: EUR 5 000–7 500

48

Identity Crisis
2023 
oil on canvas
70 x 50 cm
signed and dated on the side of the painting and verso: JAN GEMROT 23
 

Jan Gemrot, one of the most outstanding talents of the contemporary art scene, 
entered the Academy of Fine Arts in Prague after his third year of secondary art 
school, when he was granted an exception for his exceptional talent. He excels in 
a personal hyper-realistic form of expression, sometimes interrupted by gestural 
painting or expressive brushwork. His work makes telling reference to today's society, 
exploring its psychological aspects which he analyses in detail, or taking up critical 
and serious themes such as love, death, or oppression. Gemrot’s works are included 
in important national and international collections.



AUKČNÍ KATALOG / AUCTION CATALOGUE164 165

Částečné zatmění  II.
2022 
akryl a olej na plátně
60 x 40 cm 
signováno a datováno vzadu: Trs 22 

Vystavováno a publikováno:
– Městské muzeum a galerie Hořice, Paralely, (od 14. 5 do 28. 8. 2022), 
   vydavatelství Pavel Tichoň-Individuum, Praha 2022, reprodukováno celostránkově 
   ve výstavním katalogu 

Zdeněk Trs vychází z klasických malířských technik a jeho dokonalá malba je 
zaměřena na geometrii těles. Jeho tvarosloví vzniká na geometrickém základě, který 
je doplněn objemovostí za pomocí světla a stínu. Na plátně vždy hledá řád pro pohyb 
těles na daném formátu, z čehož vzniká objemový obraz, působící jako iluze. Důležité 
je pro něj i téma vesmíru nebo zkoumání přírodních zákonů. Jeho dílo je zastoupeno 
ve sbírce Národní galerie v Praze a v soukromých sbírkách v České republice  
i zahraničí.

TRS ZDENĚK
(1985 Jablonec nad Nisou) 

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

Starting / Selling price: EUR 5 000
Estimate: EUR 8 330–12 500
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Partial Eclipse II.
2022 
acrylic and oil on canvas
60 x 40 cm
verso signed and dated: Trs 22

Exhibited and publicated:
– Municipal Museum and Gallery, Horice, Parallels, (from 14. 05 to 28. 08. 2022), 
   publishing house Pavel Tichon-Individuum, Prague 2022, full-page reproduction 
   in the exhibition catalogue

Zdenek Trs is grounded in classical painting techniques and his masterful painting 
focuses on the geometry of objects. His morphology is created on a geometric basis, 
complemented by a three-dimensional sense using light and shadow. As an artist, 
he is always seeking an order to the movement of the bodies on the canvas in each 
format, resulting in a volumetric image manifested as an illusion. Also of importance 
to him is the theme of the universe or the exploration of the laws of nature. His 
work is represented in the collection of the National Gallery in Prague and in private 
collections in the Czech Republic and abroad.
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Zátiší s blumami
2022 
olej na plátně
100 x 150 cm
signováno a datováno vzadu: Jan Mikulka 2022

Obrazy Jana Mikulky, vítěze mnoha mezinárodních ocenění, včetně ceny 
diváků v nejprestižnější BP Portrait Award v Londýně, jsou vždy výjimečné. 
Vynikají technickou dokonalostí provedení malby olejem na plátno, ale především 
atmosférou, která v obraze panuje a vyzařuje ji do svého okolí.

MIKULKA JAN
(1980 Praha)

Vyvolávací / Prodejní cena: 400.000 Kč
Odhadní cena: 500.000–600.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 16 670
Estimate: EUR 20 830–25 000
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Still Life with Plums
2022 
oil on canvas
100 x 150 cm
verso signed and dated: Jan Mikulka 2022

Winner of many international awards, including the People's Choice Award at the 
most prestigious BP Portrait Award in London, Jan Mikulka is invariably the author 
of exceptional paintings. His works in oil on canvas stand out for the technical 
perfection of the execution, but above all for the atmosphere that prevails in the 
painting and radiates to its surroundings.

Mistrovský olej Jana Mikulky. / Jan Mikulka's masterpiece canvas.
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Hlava ze starého gobelínu
1945 (obraz byl malován v Londýně)
barevné tužky na papíře
výřez pasparty: 36,5 x 26 cm 
vpravo dole signováno a datováno s dedikací paní Ludmile Pospíšilové:
Für meine liebe Frau Lida
Nach einem flämischen
Vorhang – hinter dem ein Gott
zu sieht – in Liebe Oskar 45

KOKOSCHKA OSKAR
(1886 Pochlarn – 1980 Montreux)

Vyvolávací / Prodejní cena: 230.000 Kč
Odhadní cena: 300.000–500.000 Kč

Starting / Selling price: EUR 9 580
Estimate: EUR 12 500–20 830

51

  Pro moji drahou paní Lídu
  podle vlámského gobelínu – za kterým bůh se dívá
  s láskou Oskar 45

Provenience:
– osobní dar Oskara Kokoschky Lídě Pospíšilové, babičce Oldy Palkovské-Kokoschkové

Publikováno:
– Karel Břetislav Palkovský Oskar Kokoschka, vydalo Státní nakladatelství krásné literatury, 
   hudby a umění, 1958, reprodukováno celostránkově pod č. 62

Posouzeno a konzultováno s Dr. Katharinou Erling, hlavní autorkou Soupisu díla Oskara Kokoschky 
vydaného Fondation Oskar Kokoschka, Vevey, Švýcarsko.
Adolf Loos Apartment and Gallery děkuje Dr. Erling za pomoc s katalogizací díla.
Dále posouzeno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, 
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.

Head from an old Tapestry
1945 (painted in London)
colored pencils on paper
cutout of a passe-partout: 36,5 x 26 cm 
signed and dated on the lower right with a dedication to Mrs. Ludmila Pospisilova:
Für meine liebe Frau Lida
Nach einem flämischen
Vorhang – hinter dem ein Gott
zu sieht – in Liebe Oskar 45

  For my dear Mrs. Lida
  after a Flemish curtain – behind which a god is watching 
  with love Oskar 45

Provenance:
– personal gift of Oskar Kokoschka to Lida Pospisilova, grandmother of Olda Palkovska-Kokoschka 

Publicated:
– Karel Bretislav Palkovsky Oskar Kokoschka, edited Státní nakladatelství krásné literatury, hudby 
   a umení, 1958, reproduced on full page no. 62

Consulted with Dr Katharina Erling, author of the Catalogue raisonée of the Works of Oskar Kokoschka 
published by the Fondation Oskar Kokoschka, Vevey (CH).
Adolf Loos Apartment and Gallery thanks Dr Erling for help cataloging this work.
Further consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA, Professor Jaromir Zemina,
Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.
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Frau mit dem Sklaven / Žena a otrok
1920
olej na plátně
92,5 x 109,5 cm
signováno a popsáno na zadní straně obrazu rukou autora: 
„Wenn das letzte Licht / mich streift, werde ich lebendig / OK“ 
(„Když se mě dotkne poslední světlo, ožívám / OK“)

KOKOSCHKA OSKAR
(1886 Pochlarn – 1980 Montreux)

52

Konzultováno s Dr. Katharinou Erling, autorkou Soupisu obrazů Oskara Kokoschky 
vytvořeného ve spolupráci s Fondation Oskar Kokoschka, Vevey (2020).

Provenience:
– Richard Lányi, Vídeň (do roku 1925)
– Galerie Ernst Arnold, Drážďany
– Fritz Salo Glaser, Drážďany (zakoupeno před rokem 1929)
– Hans Dittmayer, Drážďany (získáno v roce 1942 od Dr. Fritze Salo Glasera, 
   který byl nucen dílo prodat pod tlakem, aby zaplatil židovskou daň z majetku), 
   sbírka byla převezena do Petrovic a v roce 1945 do Prahy
– Galerie V. Hořejš, Praha
– soukromá česko-americká sbírka 
– Galerie Zlatá husa, Praha
– soukromá sbírka

Vystavováno (včetně reprodukcí ve výstavních katalozích):
– Benátky, Biennale, (květen – říjen) 1922. XIII. Mezinárodní výstava umění 
   města Benátky. Rez.: L. Brosch in: Der Cicerone, Lipsko, Jg. 14, 1922, 
   H. 12, S. 509–510; Hans Posse: Německý pavilon na XIII. Mezinárodní 
   výstavě umění v Benátkách. In: Umění a umělci, Berlín, Jg. 20, 1921/22, 
   H. 11, červenec 1922, str. 396–398 s ilustracemi. str. 400, č. 27
– Berlín, Galerie Paul Cassirer (březen – červenec) 1923, Oskar Kokoschka 
   (bez výstavního katalogu, Quellen: (s. Kuhn 1923; Westheim 1923); Paul 
   Landau in: Berlínská burza cenných papírů, č. 164, 10. dubna 1923; Roland 
   Schacht: Um Kokoschka. In: Das blaue Heft. Volná německá scéna, Berlín, 
   Jg. 4, 1922/23, str. 322–326; Karl Scheffler: Umění a umělci, Berlín, Jg. 21,
   1922/23, H. 8. květen 1923, str. 243–245; F. Stahl: Kokoschka. In: Berliner
   Tageblatt (Berlínský deník), 10. dubna 1923; Willi Wolfradt in: Der Cicerone, 
   Lipsko, Jg. 15, 1923, H. 8, str. 392
– Wien Secession, 11. září – 20. října 1924. Mezinárodní výstava umění, 
   Společnost pro podporu moderního umění ve Vídni. Rez: Der Cicerone, 
   Lipsko, Jg. 16, 1924, H. 20, str. 979, č. 72

– Drážďany, Galerie Ernst Arnold, 18. ledna – konec února 1925. Oskar 
   Kokoschka. Obrazy, kresby, akvarely, tisky. Úvod V. Chelius-Zitzewitz. Rez: 
   (Donath 1925; Grohmann 1925; Michalski 1925; Weigert 1925); 
   Hildebrand Gurlitt in: Das Kunstblatt, Postupim, Jg. 9, 1925, H. 2, str. 62; 
   Fritz Stahl: Kokoschka. Galerie Arnold v Drážďanech. In: Berliner Tageblatt 
   (Berlínský deník), 25. 1. 1925; Negendanck 1998, str. 154–155, 499–500, 
   č. 35, Abb. S. [14]
– Düsseldorf, Palác umění, 30. května – 4. října 1925. Velká umělecká výstava
   Düsseldorf 1925. Pořádalo město Düsseldorf. Katalog, oddělení II a III: 
   Moderní německé a düsseldorfské umění, č. 1187
– Drážďany, Saské umělecké sdružení, 11. dubna – polovina května 1929. 
   Nejnovější umělecká díla ze soukromých sbírek v Drážďanech. Výstava k III. 
   výročí. Rez: Will Grohmann: Drážďany. Nová umělecká díla ze soukromých sbírek 
   v Drážďanech. In: Der Cicerone, Lipsko, Jg. 21, 1929, H. 9, str. 268–270, č. 162
– Vídeň, Dolní Belveder, rakouská Národní galerie, 22. října 2015 – 28. února 
   2016. Klimt / Schiele / Kokoschka a ženy. Editoři Agnes Husslein-Arco, 
   Jane Kallir a Alfred Weidinger, bar. repr. 108

Publikováno:
– Hans Tietze: Oskar Kokoschka, 1920. In: Der Ararat, Mnichov, č. 8/9 – zvláštní 
   vydání Vídeň, srpen / září 1921, str. 223
– Victor Wallerstein: Nová díla Oskara Kokoschky. In: Umění a umělci, Berlín, 
   Jg. 20, 1921/22, H. 2. listopad 1921, str. 45 s obr.
– Anton Faistauer: Nová malba v Rakousku. Pohled na malíře, Curych [a další]:
   Amalthea-Verlag 1923, obr. 36
– Paul Westheim: Oskar Kokoschka. Kokoschkovo dílo ve 135 vyobrazeních. 
   Berlín: Paul Cassirer 1925. [rozšířené vydání Westheim 1918 a, str. 90–91]
– Mathias Wagner: Sbírka Hanse Dittmayera. In: Heike Biedermann, Ulrich 
   Bischoff und Mathias Wagner (eds.): Von Monet bis Mondrian. Mistrovská 
   díla moderního umění ze soukromých sbírek v Drážďanech první poloviny 
   20. století. Drážďany: Galerie nových mistrů, Státní umělecké sbírky 
   Drážďany, Mnichov, Berlín: Německé umělecké nakladatelství 2006, 
   str. 127–137, str. 136

Vyvolávací / Prodejní cena: 200.000.000 Kč 

Jedná se o první aukční prodej díla.
 
Obraz těchto galerijních kvalit, významu a umělecko-historických konotací se na území 
České republiky v celé její historii dosud nedražil a bude nepochybně ozdobou 
každé prestižní státní či soukromé sbírky.
Tento unikátní obraz z významného období malíře (1920 – tzv. drážďanského období) 
patří k nejdůležitějším obrazům Oskara Kokoschky vůbec. 
Malíř používal při malbě tohoto pastózního díla i svoje prsty.

K obrazu bylo vydáno orgány státní správy České republiky trvalé vývozní povolení v lednu 2023.

Tuto položku nelze dražit on-line.
Prosíme, využijte dražbu: osobně, telefonicky 
či písemným limitem.



177AUKČNÍ KATALOG / AUCTION CATALOGUE176

Kokoschka přijíždí po svém těžkém zranění hlavy roku 1917 do Drážďan a je umístěn ve vojenské nemocnici ve 
Weisser Hirsch. Odtud se vydává přes Berlín do Stockholmu za laureátem Nobelovy ceny prof. Bárány, který má 
provést veškerá nezbytná vyšetření jeho zdravotního stavu a vrátit Kokoschku zpět do armády. Bárány prohlašuje 
Kokoschku za neschopného další vojenské služby. Oskar Kokoschka se tak vrací zpět do Drážďan, kde se ho ujímá 
ředitel drážďanských uměleckých sbírek Dr. Hans Posse. Z obou pánů se stávají přátelé a Kokoschka často do-
chází k panu řediteli na obědy. Malíř obdrží nabídku vyučovat a zároveň pracovat na tamní Akademii, kde dostane 
k dispozici prostorný ateliér. Během Kokoschkova pobytu v Drážďanech vznikají dvě zcela zásadní díla v rámci celé 
tvorby umělce (Die Macht der Musik, 1920, sbírka Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven a Frau mit dem Sklaven, 
1920, soukromá sbírka). Právě obraz Frau mit dem Sklaven, který představuje bývalou přítelkyni Oskara Kokoschky 
Almu Mahler jako otrokářku a Kokoschku jako otroka, je Kokoschkovým uměleckým „zúčtováním“ se svojí múzou 
a milenkou Almou Mahler. „Osobním“ zúčtováním byla objednávka loutky – figuríny skoro v životní velikosti, která 
se podobala Almě a kterou Kokoschka ostentativně brával s sebou i na společenské večírky, aby ji pak vyhodil...

„Moje služka Reserl a já jsme loutce říkali jen „mlčenlivá žena“. Reserl měla na můj pokyn šířit mezi lidmi zprávy 
o půvabu a mysteriózním původu „mlčenlivé ženy“. Například jsem si najal fiakr, abych s ní za slunečných dnů 
jezdil do přírody, a lóži v Opeře, abych ji předvedl na veřejnosti. Existenci své družky, o níž po Drážďanech kolovaly 
ty nejdivočejší historky, jsem hodlal ukončit na velké slavnosti se šampaňským a ve společnosti svých přítelkyň  
a přátel. Byl objednán komorní orchestr z Opery, svátečně vystrojení hudebníci hráli v nádrži barokní zahradní 
fontány, horký večer ochlazovaly vodotrysky. Všichni jsme hodně pili. Hořely pochodně. Jedna benátská kurtizána, 
proslulá svou krásou, očekávala s napětím sokyni a nechtěla si nechat ujít, aby „mlčenlivé ženě“ nepohlédla do 
tváře. Reserl vyparádila loutku jako na módní přehlídku. Kurtizána se mě ptala, kolik panna stála a jestli se nepodobá 
někomu, koho jsem miloval. V její ložnici prý visí tapiserie s pastýřskými výjevy, před postelí s krajkami leží tygří kůže. 
V té posteli bych byl vítán, kdybych měl jednou dost toho, abych se hřál s loutkou. V průběhu hostiny přišla loutka 
o hlavu a byla pokropena červeným vínem. Byli jsme všichni opilí. Druhého dne brzy ráno, když už jsme na divoký 
večírek skoro zapomněli, zazvonila u domovních dveří policie. Policie měla vyšetřit vážný případ: Kdosi nahlásil, že 
v zahradě leží mrtvola. Pošťák! Pošťáci hlásí takové moritáty vždycky první! „Jaká mrtvola?“ Zeptal jsem se. Vzbudili 
také ředitele Posseho a v nočních úborech jsme sešli dolů do zahrady, kde ležela loutka s utrženou hlavou, politá 
vínem, které vypadalo jako krev. Za svítání odvezli můj sen o Eurydičině návratu popeláři. Loutka byla napodobenina, 
kterou neprobudí k životu žádný Pygmalion. Mohl jsem si tenkrát v Drážďanech dovolit úplně všechno.“ (Oskar 
Kokoschka Můj život, vydalo nakladatelství F. Bruckmann KG v Mnichově, 1971)

Před bouří
Když se Oskar Kokoschka poprvé setkal s Almou Mahler v domě jejího ne-
vlastního otce, měla ještě na sobě smuteční závoj. Stalo se tak necelý rok po 
smrti jejího prvního manžela, slavného skladatele a dirigenta Gustava Mahlera.  
S Mahlerem žila 10 let, porodila mu dvě dcery a jednu z nich pohřbila. Během 
manželství zanechala vlastní kariéry skladatelky a podřídila se přísnému řádu 
manželova života. Prošla si z nudy několika milostnými aférami, aby pak odces-
tovala s Mahlerem do Ameriky. Navštěvovala nejlepší lázeňská střediska, pozná-
vala vídeňské celebrity. Bylo jí 33 let. Po smrti manžela Alma obdržela poměrně 
vysoký vdovský důchod, který ji zajišťoval pocit nezávislosti. Měla přitom po-
věst nejkrásnější ženy Vídně, kdy „zavírala dveře“ před hejny nových nápadníků  
a užívala si svobody.
Alma vždy dokázala odhadnout, zda muži, kteří se s ní chtěli sblížit, mají dost ge-
niality na to, aby tolerovali její „bláznivost, neatraktivitu, židovské kořeny, věkový 
rozdíl" a další věci, které považovala za vady. A když byl tento stupeň geniality 
dostatečný, byla ochotná tolerovat hodně.
Oskar Kokoschka byl v té době mladou skandální vídeňskou hvězdou. V roce 
1911 sám arcivévoda František Ferdinand při procházce galerií uměleckého 
spolku Hagenbund, kde bylo vystaveno dvacet Kokoschkových obrazů, rozhořče-
ně prohlásil: „Tomuhle chlapíkovi by se měly lámat kosti v těle!“ Avšak ani méně 
známí kritici se neostýchali vyzkoušet silnou kostru mladého rebela Kokoschky. 
Noviny tehdy psaly o hnilobném zápachu linoucím se z umělcových portrétů 
a o tom, že všechny jeho modely jsou postiženy leprou, ekzémy, artritidou  
a soudě podle jejich podobizen i horšími nemocemi.
Oskar se s Almou Mahler seznámil ve svých 26 letech a v té době se již účastnil 
Klimtovy výstavy avantgardních umělců. Napsal a nastudoval svou skandální hru 
Vrah, naděje žen, která vyvolala obrovský skandál. Spolupracoval s avantgard-
ním časopisem Der Sturm a získal silnou podporu módního architekta Adolfa 
Loose, který Kokoschku nejen doporučoval svým bohatým zákazníkům, ale také 
mu platil studijní cesty. Kvůli svým provokativním erotickým kresbám byl Ko-
koschka vyhozen. Nejprve z učitelského místa a později z výtvarných dílen, kde 
kreslil skici pro pohlednice a ilustrace k dětským knihám. Všichni o něm mluvili: 
novináři, bohémská veřejnost v hospodách a kabaretech i bohatí měšťané na 
zahradních slavnostech. Pravděpodobně na jedné z těchto akcí se o Kokoschko-
vi dozvěděl Carl Moll, Almin nevlastní otec. Zanedlouho dostal umělec zakázku 
namalovat portrét vdovy po skladateli Gustavu Mahlerovi.

Bouře
„Jak byla krásná, jak byla svůdná za závojem snů! Byl jsem jí okouzlen!“ vzpo-
míná Kokoschka. Rozhodl se Almu zobrazit jako Monu Lisu. Byla to léta senzační 
světové proslulosti Leonardova obrazu. V roce 1911 byl ukraden z Louvru, jeho 
reprodukce se neustále objevovala na titulních stranách novin, zatímco novináři 
neustále vytvářeli domněnky a teorie. Během několika let pátrání se stal nej-
replikovanějším a nejrozpoznatelnějším obrazem, nejvíce oplakávanou ztrátou 
muzea a předmětem nejzajímavějšího kriminálního příběhu. Alma tedy musela 
být novou Monou Lisou.
Kokoschka se zamiloval hned při prvním setkání, jakmile se vrátil domů, napsal 
dlouhý dopis s milostným vyznáním. Byl vášnivý, průbojný, lehkomyslný a zdálo 
se, že je to opravdu geniální mladý muž, což bylo pro Almu dost důležité. Pro 
jistotu nepřerušila ani korespondenci s jedním ze svých předchozích milenců, 
architektem Walterem Gropiem. A tajila i svůj vztah s Kokoschkou – pro jistotu. 
Ovšem zvěsti o takových ohromujících milostných vztazích se okamžitě rozšířily. 
Na výstavě berlínské Secese Gropius uviděl dvojportrét Almy a Oskara, pod nímž 
byl napsán titul Zasnoubení. Na obraze jsou jejich těla propletená, téměř spoje-
ná jako těla srostlých dvojčat, jeho velká ruka pečlivě chrání její ruku, zatímco 
jsou v posteli, oblečeni v županech. Všechno bylo až příliš zřejmé. Poté sám 
Gropius jejich korespondenci ukončil.

Oskar zoufale žárlil na Alminu náklonnost k přátelům, kolemjdoucím, a dokonce 
i k jejímu mrtvému manželovi. V jeho ateliéru si umělkyně oblékala červenou 
noční košili a pracovala v ní. Maloval jen ji: nahou, oblečenou, spící. Svázal se, 
když mu Alma zapomněla napsat dopis. Musela mu psát každý den, dívat se jen 
na něj, každou noc spát jen s ním a vzít si ho. „Musím tě mít za ženu, jinak se 
můj génius sám zničí. Musíš vzkřísit mou duši, každou noc, jako elixír," žádal 
v jednom z dopisů. Ale Alma se zatím vdávat neplánovala a rozhodně nechtěla 
mít dítě od „šíleného“ Kokoschky. Neváhala jít na potrat, její posedlý milenec byl 
přece sám ještě dítě! Sundal z ní zakrvácený obvaz, odnesl si ho s sebou a stále 
opakoval: „Tohle je moje jediné dítě a vždycky bude."
Alma byla unavená. Jezdila s kamarádkou na další a další malé výlety a trávila 
na nich stále více času. O desítky let později Alma přiznala, že Kokoschka byl 
její jediný přítel, jehož dílo opravdu milovala. Ani Mahlerova hudba, ani romány 
Franze Werfela (jejího třetího manžela) jí nepřinášely takové potěšení jako Ko-
koschkovy obrazy. Bylo pro ni však stále těžší snášet jeho neutuchající vášeň. 
Právě tehdy, v roce 1913, si dala podmínku, že si Kokoschku vezme, pokud 
vytvoří mistrovské dílo. A on to mistrovské dílo poslušně namaloval: on a Alma 
leží v posteli uprostřed hrozící bouře, ona spí a tiskne se k němu, on se dívá 
skrz živel, který se na ni vrhl, a chrání její spánek. Z Nevěsty větru se skutečně 
stalo mistrovské dílo a Alma si brzy bude muset vymýšlet nové výmluvy, aby se  
z tohoto tísnivého vztahu dostala. Nebylo to však třeba – začala válka.

Voják, profesor, fetišista
Když začala první světová válka, stačilo, aby Alma několikrát nazvala Kokoschku 
zbabělcem, a tak se přihlásil k 15. císařskému dragounskému pluku, a dokonce 
se rozhodl, že to udělá dobrovolně. Prodal Nevěstu větru, aby si mohl koupit 
nejlepšího koně (jmenoval se „Minden Ló“). Zašel do fotoateliéru a pořídil si 
několik snímků v nové zářivé uniformě. A to byl konec romantické části jeho 
vojenské kariéry.
Pak začalo bláto, hrůza a bolest války. Kokoschka byl zraněn do hlavy, zůstal na 
bojišti a nějaký voják se ho dokonce pokusil dorazit bajonetem. Ztratil paměť  
a vídeňské noviny ho prohlásily za mrtvého. Alma spěchala do umělcova ate-
liéru, aby si odnesla všechny dopisy a nejodhalenější kresby, které mohly vejít 
do dějin. Když Almě její přátelé řekli, ve které nemocnici se její statečný rytíř 
zotavuje, řekla: „Nic z toho mě však netrápí. Nevěřím, že je tak těžce zraněný, jak 
říká. Nevěřím už jediné věci, kterou ten člověk říká.“ Už se nikdy neměli vidět.
Několik let Oskara trápily halucinace a hrůzné vzpomínky, ale rozchod s Almou 
Mahler ho trápil ještě víc. Dál ji maloval a když se mu její obraz vytratil z paměti, 
objednal si panenku, která se měla co nejpřesněji podobat jeho milované ženě. 
Po večerech hadrovou Almu oblékal do hedvábí a krajek a bral ji s sebou do 
opery a na večírky. A přes den vyučoval na drážďanské Akademii umění. 
Alma se provdala za stejného Waltera Gropia, s nímž si (pro jistotu) dopisovala 
i v době vrcholícího vztahu s Kokoschkou. Toto manželství bylo pro Almu, která 
byla zvyklá na vyšší společnost trýznivé, i když byl Gropius opravdu pohledný, 
nikdo o něm nevěděl. Za války dělal tu nejprůměrnější práci vůbec. Cvičil vo-
jenské psy v armádní spojovací škole. Alma byla pobouřená, její manžel musel 
být prvotřídní. Kdyby s neznámým architektem Gropiem vydržela ještě několik 
let, dostalo by se jí poct a naplnění jejích domýšlivých nadějí, když založil tu 
nejavantgardnější školu – Bauhaus.
Ale ona to neudělala a potřetí se vdala za spisovatele Franze Werfela. Za vlá-
dy národních socialistů utekla s manželem do Ameriky, a nakonec se ukázalo, 
že jejich manželství bylo naprosto nešťastné. Židovský manžel, byť talentovaný  
a slavný, Almě často lezl na nervy už jen svou fyzickou přítomností a ona si 
začala dovolovat pronášet antisemitské urážky na přátelských večeřích. 
Po zbytek života pak vydělávala na autorských právech k Mahlerově hudbě a na 
Werfelových románech.

Rakouský umělec Oskar Kokoschka udržoval v letech 1912–1914 poměr s Almou Mahler, 
vdovou po skladateli Gustavu Mahlerovi. Tato záležitost hluboce ovlivnila jeho život  
a tvorbu. Jeho paleta se zpočátku rozjasňovala hustými tahy štětcem a záblesky světla  
a tmy, což naznačovalo jeho psychickou a emoční labilitu. Maloval to, co nedokázal 
vyjádřit slovy, a jeho umění této doby lze chápat jako intimní vizuální deník peripetií  
jeho vztahu s Almou Mahler. Pro Kokoschku se jeho práce stala formou arteterapie  
po zdrcující ztrátě Almy Mahler a téměř smrtelných fyzických zraněních utrpěných  
v první světové válce. 

Alma Mahler a Oskar Kokoschka

signatura s popiskem na zadní straně obrazu / verso signature with inscription Foto loutky zpodobňující Almu Mahler / Photo of a Doll depicting Alma Mahler
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Frau mit dem Sklaven / Woman and the Slave
1920
oil on canvas
92,5 x 109,5 cm
verso signed and inscribed on the painting by author’s hand
“Wenn das letzte Licht / mich streift, werde ich lebendig / OK“
(“When the last light / touches me, I come alive / OK”) 

KOKOSCHKA OSKAR
(1886 Pochlarn – 1980 Montreux)

52

Consulted with Dr. Katharina Erling, author of the Catalogue Raisonné of 
Paintings by Oskar Kokoschka, created in collaboration with the Fondation 
Oskar Kokoschka, Vevey (2020).

Provenance:
– Richard Lányi, Vienna (until 1925)
– Galerie Ernst Arnold, Dresden
– Fritz Salo Glaser, Dresden (before 1929)
– Hans Dittmayer, Dresden  (acquired in 1942 from Dr Fritz Salo Glaser, who 
   was forced to sell the work in order to pay a Jewish Property Tax), the 
   collection was transferred to Petrovice and in 1945 to Prague
– Galerie V. Horejs, Prague
– Czech-American private collection 
– Gallery Zlata husa, Prague
– Private collection

Exhibited:
– Biennale Venice, [May–October] 1922. XIII. Esposizione internazionale d‘arte 
   della Città di Venezia, Res.: L. Brosch in: Der Cicerone, Leipzig, Jg. 14, 1922,
    H. 12, S. 509–510; Hans Posse: Der deutsche Pavillon auf der XIII 
    Internationalen Kunstausstellung zu Venedig. In: Art and Artists, Berlin, Jg. 20, 
   1921/22, H. 11, July 1922, S. 396–398 with illustrations. p. 400, no. 27
– Galerie Paul Cassirer Berlin, [March–July] 1923.Oskar Kokoschka. 
   Catalogue not documented, sources: p. Kuhn 1923; Westheim 1923); Paul 
   Landau in: Berliner Börsenzeitung, no. 164, April 10, 1923; Roland Schacht:
   Um Kokoschka. In: Das blaue Heft. Freie deutsche Bühne“ Berlin, Jg. 4, 
   1922 /23, pp. 322–326; Karl Scheffler in: Kunst und Künstler, Berlin, Jg. 21, 
   1922 / 23, H. 8, May 1923, pp. 243–245; F. Stahl: Kokoschka. In: Berliner 
   Tageblatt (Berlin Daily), April 10, 1923; Willi Wolfradt in: Cicerone, Leipzig, 
   Jg. 15, 1923, H. 8, p. 392
– Wien Secession, Vienna, September 11 – October 20, 1924. Internationale 
   Kunstausstellung. Gesellschaft zur Förderung Moderner Kunst in Wien, Rez: 
   Der Cicerone, Leipzig, Jg. 16, 1924, H. 20, P. 979, no. 72
– Dresden, Galerie Ernst Arnold, January 18– end of February, 1925. Oskar 
   Kokoschka. Gemälde, Handzeichnungen, Aquarelle, Drucke. Introduction 

   V. Chelius-Zitzewitz. Reviews: (see Donath 1925; Grohmann 1925; Michalski 
   1925; Weigert 1925); Hildebrand Gurlitt in: Das Kunstblatt, Potsdam, Jg. 9, 
   1925, H. 2, S. 62; Fritz Stahl: Kokoschka. Galerie Arnold in Dresden. In:  
   Berliner Tageblatt (Berlin Daily), Jan. 25, 1925; Negendanck 1998, 
   S. 154–155, 499–500, Nr. 35, Abb. S. [14]
– Düsseldorf, Kunstpalast, May 30– October 4, 1925, Grosse 
   Kunstausstellung Düsseldorf 1925. Catalogue, sections II and III: no. 1187, 
   Modernes deutsches und Düsseldorfer Kunstschaffen
– Dresden, Sächsischer Kunstverein, April 11 – mid May, 1929, Neuere 
   Kunstwerke aus Dresdner Privatbesitz. III. Jubiläumsausstellung. Rez.: Will 
   Grohmann: Dresden. Neue Kunstwerke aus Dresdener Privatbesitz. In: 
   Der Cicerone, Leipzig, Jg. 21, 1929, H. 9, S. 268–270, Nr. 162
– Wien, Unteres Belvedere, October 22, 2015 – February 28, 2016, Klimt / 
   Schiele / Kokoschka und die Frauen, edited by Agnes Husslein-Arco, 
   Jane Kallir and Alfred Weidinger, colour reproduction 108

Publicated:
– Hans Tietze: Oskar Kokoschka 1920. In: Ararat, Munich, No. 8/9 – special issue 
   Vienna August / September 1921, p. 223
– Victor Wallerstein: Die neuen Werke Oskar Kokoschkas. In: Kunst und
   Künstler, In: Art and Artists, Berlin, Jg. 20, 1921/22, H. 2, November 1921,
   p. 45 with fig.
– Anton Faistauer: Neue Malerei in Österreich. Betrachtungen eines Malers. 
   Zurich [and others]: Amalthea-Verlag 1923, fig. 36
– Paul Westheim: Oskar Kokoschka. Das Werk Kokoschkas in 135 
   Abbildungen. Berlin: Paul Cassirer 1925 [expanded edition Westheim 
   1918 a, pp. 90–91]
– Mathias Wagner: Die Sammlung Hans Dittmayer. In: Heike Biedermann, 
   Ulrich Bischoff und Mathias Wagner (eds.): Von Monet bis Mondrian. 
   Meisterwerke der Moderne aus Dresdner Privatsammlungen der ersten 
   Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dresden: Galerie Neue Meister, Staatliche   
   Kunstsammlungen Dresden, München, Berlin: Deutscher Kunstverlag 2006, 
   pp. 127–137, p. 136

This is the first sale of the work at auction. 

No painting with similar gallery provenience, artistic significance and art historical connotations has ever been 
auctioned in the territory of the Czech Republic in the nation’s history, and the work will undoubtedly form 
a highlight in any prestigious state or private museum or collection. This unique painting from an important period 
of the painter’s work (1920 – the so-called Dresden period) ranks among the most important in the entire 
Oskar Kokoschka oeuvre. 
The painter also used his fingers to paint this impasto work.

The painting was issued a permanent export license by the national governmental authorities of the Czech Republic in January 2023.

Starting / Selling price: EUR 8 333 330

This lot cannot be auctioned online.
Please use the auction method: in person, 
by phone or by written limit.
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In 1917, Kokoschka arrives in Dresden with a severe head wound and is placed in the military hospital in Weisser Hirsch. 
From there he travels via Berlin to Stockholm for consultation with the Nobel Prize winner Prof. Barany, who is to carry out all 
the necessary medical examinations and return Kokoschka to the army. Barany declares Kokoschka unfit for further military 
service. Oskar Kokoschka is thus returned to Dresden, where he is put in the care of the director of the Dresden art collections,  
Dr. Hans Posse. The two men become friends and Kokoschka often visits the director for lunch. The painter is offered a 
teaching position at the Academy, where he is given a spacious studio. During Kokoschka‘s stay in Dresden, two quite 
fundamental works in the artist‘s entire oeuvre were created (Die Macht der Musik, 1920, collection of the Stedelijk 
Van Abbemuseum, Eindhoven and Frau mit dem Sklaven, 1920, private collection). The latter painting, Frau mit dem 
Sklaven, which presents ex girlfriend of Oskar Kokoschka Alma Mahler as a slave-owner and Kokoschka as a slave, 
represents Kokoschka‘s artistic „reckoning“ with his muse and lover Alma Mahler. A „personal“ response, in turn, was the 
commissioning of an almost life-size puppet-figure that resembled Alma, which Kokoschka ostentatiously took with him to 
parties and only to be publicly tossed away...

„My maid, Reserl, and I called the puppet just „the Silent Woman“. Reserl was instructed by me to spread the word among 
the people about the charms and the mysterious origin of the „Silent Woman“. For example, I hired a fiacre to take her 
out into the countryside on sunny days, and a box at the Opera to show her off in public. I intended to end the existence 
of my companion, about whom the wildest stories circulated in Dresden, at a great champagne party in the company of 
my friends. A chamber orchestra was commissioned from the Opera House, festively dressed musicians played in the 
basin of the Baroque garden fountain, water fountains cooled the hot evening. We all drank a lot. Torches were burning. 
A Venetian courtesan, famous for her beauty, waited anxiously for her rival, not wanting to miss a glimpse of the „silent 
woman‘s“ face. Reserl had dressed the puppet as if for a fashion show. The courtesan asked me how much the doll cost 
and if it resembled someone I loved. In her bedroom, she said, hangs a tapestry of pastoral scenes, and in front of her 
bed with lace is a tiger skin. I‘d be welcome in that bed if I ever had enough of warming myself with a puppet. During the 
feast, the puppet lost its head and was sprinkled with red wine. We were all drunk. Early the next morning, when we had 
almost forgotten about the wild party, the police rang the doorbell. The police had a serious case to investigate: Someone 
had reported a dead body lying in the garden. The postman! Postmen are always the first to report such crimes! „What 
corpse?“ I asked. They woke up Director Posse as well, and we went down in our night clothes to the garden where the 
puppet lay with its head cut off, covered in what looked like blood. At dawn, the garbage men took away my dream of 
Eurydice‘s return. The puppet was an imitation that no Pygmalion could bring to life. I could allow myself everything in 
Dresden at that time.“ (Oskar Kokoschka My Life, published by F. Bruckmann KG in Munich, 1971)

Before the Storm
When Oskar Kokoschka first met Alma Mahler at her stepfather’s house, she was 
still wearing a mourning veil. The encounter happened less than a year after the 
death of her first husband, the famous composer and conductor Gustav Mahler.
Alma lived with Mahler for 10 years, gave birth to two daughters and buried one of 
them. She abandoned her own career as a composer only to fall into the monotony 
and tedium of marriage and subjection to the strict order of her husband’s life: she 
became involved, from sheer boredom, in several love affairs, travelled to America 
with Mahler, visited all the best spa resorts, met Viennese celebrities. Aged only 33 
after the death of her husband, Alma was awarded quite a good pension, acquired 
a reputation as the most beautiful woman in Vienna, slammed the doors in the 
faces of several of her husband’s acquaintances, and continued to enjoy freedom. 
Alma could always guess with precision whether the men attracted to her 
possessed enough genius for her to tolerate their insanity, unattractiveness, Jewish 
roots, age differences or the other things she considered flaws. And when that 
degree of genius was sufficient, she was fully prepared to extend great tolerance.
Oskar Kokoschka was a scandalous young star of Vienna. In 1911, no lesser 
personage than the Archduke Franz Ferdinand himself, walking through the galleries 
of the artist association Hagenbund, where twenty of Kokoschka’s paintings were 
shown, stated indignantly, "This fellow’s bones ought to be broken in his body!" 
However, even less prominent critics hardly shied away from testing the strength 
of rebellious young Kokoschka’s skeleton. At the time, the newspapers wrote of the 
“putrid scent” emanating from the artist’s portraits, and all his models, judging from 
their images, as affected by leprosy, eczema, arthritis, and even worse illnesses. 
Oskar met Alma Mahler at the age of 26, by which time, he had already 
participated in Klimt's exhibition of avant-garde artists and wrote and staged (to 
huge scandal) his outrageous play Murderer, Hope of Women. He was involved 
with the avant-garde journal Der Sturm and enlisted the strong support of the 
up-and-coming architect Adolf Loos, who not only recommended Kokoschka to his 
affluent customers, but also paid for his travels. Because of his provocative erotic 
drawings, Kokoschka was fired – first from his teaching position, and later even 
from various illustration workshops, where he used to draw sketches for postcards 
and children’s books. His name was on everyone’s lips: journalists, the bohemian 
public in taverns and cabarets, the wealthy bourgeoisie at garden parties. It was 
probably at one of the last-mentioned events that Carl Moll, Alma’s stepfather, 
heard about Kokoschka. Soon after, the artist was commissioned to paint a portrait 
of Gustav Mahler’s widow. 

The Tempest
"How beautiful she was, how seductive behind her veil of dreams! I was enchanted 
by her!" recalled Kokoschka. He decided to depict Alma as Mona Lisa – considering 
the rapid and sensational world-wide fame then enjoyed by Leonardo's painting: 
stolen from the Louvre in 1911, its reproduction appeared constantly on the front 
pages of newspapers as the journalists proposed newer assumptions and theories 
of its whereabouts. Over several years of searching, it became the most replicated 
and recognizable painted image, the most mourned loss of the museum and the 
object of an unusually captivating crime story. Hence it was inevitable that Alma 
would be the new Mona Lisa. 
Kokoschka fell in love at their first meeting – and wrote a long letter confessing 
his love as soon as he got home. Passionate, assertive, reckless, he also seemed 
to be a man of genuine brilliance, a quality highly important for Alma. In the event 
things failed to work out, she didn’t put an end to her correspondence with one 
of her previous lovers, the architect Walter Gropius. And she kept her relationship 
with Kokoschka secret – just in case as well. But for such an overwhelming love 
affair, rumours begin to spread instantly. At the exhibition of the Berlin Secession, 
Gropius was confronted with the double portrait of Alma and Oskar with the title 
“Engagement” written below the two figures. In the painting, their bodies are 
intertwined, almost like those of conjoined twins, his big hand carefully protects her 
hand while they are in bed, wearing robes. Everything was too obvious. And then it 
was Gropius himself who put an end to their correspondence.
Oskar was desperately jealous of Alma’s affection for her friends, passers-by, 
and even her dead husband. In his studio, the artist would dress himself in her 
red nightgown and wear it while working. He painted only her: naked, dressed, 
sleeping. When Alma as much as forgot to write him a letter, he was wracked with 
pain. She had to write him every day, look only at him, spend every night sleeping 

only with him, and marry him. "I must have you for my wife or my genius will self-
destruct. You must resuscitate my soul, each night, like an elixir," he demanded in 
one of his letters. But Alma had no plans for remarriage yet, and certainly not for 
a child with the insane Kokoschka. She did not hesitate to have an abortion – her 
obsessed lover was still a child himself! In turn, he took the blood-stained bandage 
from her, carried it with him and kept repeating: "This is my only child and always 
will be." 
Alma soon wearied of Kokoschka’s attentions. She went on more and more small 
trips with her friend – and spent more and more time on them. Decades later, Alma 
admitted that Kokoschka was her only lover whose work she truly admired. Neither 
Mahler’s music, nor the novels of Franz Werfel (her third husband) brought her as 
much pleasure as Kokoschka’s paintings. But it became more difficult for her to put 
up with his relentless passion. It was at this juncture, in 1913, that she made it her 
marrying Kokoschka conditional on his creation of a masterpiece. And obediently, 
he then painted that masterpiece: he and Alma are in bed, in the middle of an 
impending storm, she sleeps and clings to him, he gazes straight at the oncoming 
elements and protects her in her sleep. The Bride of the Wind, as it happened, was 
an indisputable masterpiece – and soon Alma needed a new excuse to make her 
exit from the oppressive relationship. Yet there was no need – the war had begun.

Soldier, Professor, Fetishist
When World War I began, it was enough for Alma repeatedly to call Kokoschka a 
coward to encourage him to enlist in the 15th Imperial Dragoons, a crack cavalry 
regiment, and even considered his decision voluntary. He sold The Bride of the 
Wind to buy the best horse (named “Minden Ló” – ‘every horse’ in Hungarian). 
He went to a photographer’s studio and had a few pictures taken in his new shining 
uniform. And that was the end of the romantic part of his military career.
Then began the mud, the horror, and the pain of war. Kokoschka was wounded in 
the head, left on the battlefield, and only narrowly escaped being finished off with 
a bayonet. He lost his memory – and the Viennese newspapers declared him dead. 
Alma hurried to the artist’s studio to retrieve all her letters and some of the most 
explicit drawings ever sketched. When Alma’s friends told her the name of the 
hospital where her brave knight was recovering, she said: "None of this, however, 
bothers me. I don’t believe he’s as badly wounded as he says he is. I don’t believe 
one thing this man says anymore." They would never see each other again.
For several years, Oskar would be tormented by hallucinations and terrible 
memories, but his break-up with Alma Mahler made him suffer even more. He 
continued to paint her – and when her image faded from his memory, he ordered 
a life-sized mannequin, created to resemble his beloved as precisely as possible. 
In the evenings, he dressed up the rag-doll Alma in silk and lace and took her 
with him to the opera and parties. And during the day, he taught at the Dresden 
Academy of Art. 
Alma married Walter Gropius, with whom she had continued to correspond (just in 
case) at the peak of her relationship with Kokoschka. This marriage, in turn, was 
agonizing for Alma, long accustomed to high society: even though Gropius was 
truly handsome, he was socially unknown. During the war, he was assigned to the 
most mediocre task imaginable: training military dogs at an army communications 
school. Alma was outraged – her husband had to be first class. Yet if only she had 
managed to make do with the unknown architect Gropius for several more years, 
she would have received her share of honors and the realization of her egotistical 
hopes when he founded the most avant-garde school of European modernism: 
the Bauhaus.
But she didn’t, and got married for the third time, now to the writer Franz Werfel. 
After the Nazi seizure of power, she and her husband fled to America and in the 
end, turned out to be completely unhappy in their marriage. A Jewish husband, 
even though a talented and famous one, often got on Alma’s nerves just by his 
physical presence, and she started taking the liberty of engaging in anti-Semitic 
rants at friendly dinners. 
For the rest of her life, she lived off the copyrights for Mahler’s music and Werfel’s 
novels.

The Austrian artist Oskar Kokoschka had an affair with Alma Mahler, widow of the composer Gustav Mahler, from 1912 
to 1914. This affair profoundly influenced his life and art. At first, his palette brightened, acquiring thick brush strokes 
and flashes of light and dark that indicated his widely varying psychological and emotional state. Expressing in paint 
what he did not or could not express in words, his art of this period can be understood as an intimate visual diary of the 
vicissitudes of his relationship with Alma Mahler. For Kokoschka, his work became a form of art therapy, following the 
crushing loss of Alma Mahler and the near-fatal physical injuries he sustained in World War I.

OSKAR KOKOSCHKA
Die Macht der Musik / Síla hudby 1920 
olej na plátně / oil on canvas
sbírka / collection Stedelijk Van Abbe Museum Eindhoven
Vrcholné dílo O. K. dokončené ve stejném období s použitím stejné techniky malby.
The masterpiece of O. K. completed in the same period using the same painting 
technique.

OSKAR KOKOSCHKA
Joseph De Montesqieu – Fezensac 1910 
olej na plátně, 79,5 x 63,5 cm 
prodáno za USD 20,4 mil., Sotheby's New York 12. 11, 2018
oil on canvas, 79,5 x 63,5 cm 
sold for USD 20,4 million at Sotheby's New York
on November 12, 2018
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ALMA V DÍLE OSKARA KOKOSCHKY
Oskar Kokoschka se s Almou poprvé setkal 12. dubna 
1912 při příležitosti večeře v domě Almina nevlastního 
otce malíře Carla Molla. Následně se mezi nimi rozvinula 
zběsilá láska, která byla spojena s nespoutaným tvůrčím 
pudem. Do konce jejich známosti, v roce 1915, vytvořil 
Kokoschka přibližně 450 kreseb a několik obrazů 
s motivem vztahu k Almě a jeho vášni k ní.

ALMA IN THE WORK OF OSKAR KOKOSCHKA
Oskar Kokoschka first met Alma on 12 April 1912 during 
a dinner held at the house of Alma's stepfather, Carl Moll. 
A frenzied amour fou subsequently arose, coupled with an 
unbridled creative urge; until the end of the liaison in 1915, 
Kokoschka created around 450 drawings and paintings 
that bear a relationship to Alma and his passion for her.

Alma Mahler 
(1912, olej na plátně, National Museum of Modern Art, Tokyo)
(1912, oil on canvas, The National Museum of Modern Art, Tokyo)

Na počátku jejich známosti, v dubnu 1912, požádala Alma Mahler Kokoschku, aby 
namaloval její portrét. Kokoschka ji nechal pózovat jako novou Giocondu a dal jí stejně 
tajemné rysy, jaké dal Leonardo své Moně Lise. Krásnou mladou ženu namaloval  
v jemném duhovém odstínu, s modrýma očima a jahodovou blond barvou, s dlouhými, 
rozpuštěnými, rozcuchanými vlasy. Zároveň svými úzkými, energickými ústy působí velmi 
odhodlaně, téměř nebezpečně. Sama Alma se na portrétu vnímala jako Lucrezia Borgia, 
krásná renesanční princezna, která na ferrarský dvůr přitahovala slavné umělce, jako byl 
Ariosto, a která se stala nechvalně známou v důsledku svého divokého milostného života.

In the early days of their acquaintance, in April 1912, Alma Mahler asked Kokoschka to 
paint her portrait. Kokoschka had her pose as a new Gioconda and gave her the same 
mysterious features as those given by Leonardo to his Mona Lisa. He painted the beautiful 
young woman in a delicate, iridescent hue, blue-eyed and strawberry blonde, with long, 
loose, disheveled hair. At the same time, with her narrow, energetic mouth, she appears 
very determined, almost dangerous. Alma herself perceived her image in the portrait as 
Lucrezia Borgia, the beautiful Renaissance princess who attracted famous artists such as 
Ariosto to the Ferrarese court and became notorious for her wild love life.

Dvojportrét Oskara Kokoschky a Almy Mahler
Double portrait of Oskar Kokoschka and Alma Mahler 
(1912/1913, olej na plátně, Museum Folkwang, Essen) 
(1912/1913, oil on canvas, Museum Folkwang, Essen)

Na konci roku 1912 pracoval Kokoschka na tomto dvojportrétu, na němž má Alma na sobě 
červenou noční košili, která se pro Kokoschku stala jakýmsi fetišem. Alma píše: „Jednou 
jsem dostala plamenně červenou noční košili. Nelíbila se mi pro svou přílišnou barevnost. 
Oskar mi ji hned vzal a od té doby nechodil po svém ateliéru v ničem jiném. Nosil ji, 
když přijímal udivené návštěvy, a bylo ho možné zastihnout spíše před zrcadlem než před 
jeho stojanem.“ Obraz jasně zobrazuje Oskara a Almu jako milence. Oba drží ruce jako 
při formálním aktu zasnoubení. Nepochybně si to uvědomil i Walter Gropius, když měl 
možnost dvojportrét spatřit na jaře 1913 na 26. výstavě berlínské Secese. Poselství bylo 
jasné a muselo se ho hluboce dotknout, zejména proto, že Alma před ním v dopisech vždy 
tajila vztah s Kokoschkou, který trval už více než rok.

At the end of 1912, Kokoschka was working on this double portrait in which Alma wears 
a red nightgown, a garment which for Kokoschka became a kind of fetish. She writes: "I 
was once given a flame-red night gown. I didn't like it to for its overpowering colour. Oskar 
took it from me right away and from then on went around his studio wearing nothing 
else. He wore it to receive his astounded visitors and was more to be found in front of 
the mirror than his easel." The picture clearly depicts Oskar and Alma as lovers; they 
are holding their hands out to one another as if in a formal act of engagement. No doubt 
Walter Gropius recognized this too, upon viewing the double portrait in spring 1913 at the 
26th Exhibition of the Berlin Secession. The message was clear and must have affected 
him deeply, particularly since Alma had always, in her letters to him, kept secret her 
relationship with Kokoschka, which had already lasted for over a year.

Sedm vějířů pro Almu Mahler
(1912/1913, indická tuš a akvarel na nevyčiněné kozí kůži, Museum 
für Kunst und Gewerbe Hamburg)
(1912/1913, Indian ink and watercolour on untanned goatskin, Museum 
für Kunst und Gewerbe Hamburg)

Kokoschka namaloval sedm vějířů, které Almě daroval, v letech 1912–1914, jako tzv. 
milostné dopisy v obrazové podobě. První vějíře vznikly u příležitosti Alminých narozenin 
v srpnu 1912. Třetí vějíř zobrazuje společnou cestu do Itálie v roce 1913 a tvoří předlohu 
pro pozdější obraz Nevěsta větru (Die Windsbraut). Milenci na něm hledají útočiště na lodi, 
což připomíná jejich společný zážitek z pobytu v Neapoli. V pozadí vidíme erupci Vesuvu. 
Zachovalo se pouze šest vějířů. Sedmý hodil do ohně Almin manžel Walter Gropius  
v záchvatu žárlivosti.

Kokoschka described the seven fans which he gave Alma between 1912 and 1914 
as "love letters in pictorial form". The first fans were created to commemorate Alma's 
birthday in August 1912. The third fan illustrates the couple's journey to Italy together in 
1913 and forms the template for the later painting Bride of the Wind (Die Windsbraut). In 
it, the lovers seek shelter in a boat, recalling their experience together during their stay 
in Naples. In the background, we see Vesuvius erupting. Only six fans have survived; 
the seventh was thrown into the fire in a fit of jealousy by Alma's subsequent husband, 
Walter Gropius.
 

Die Windsbraut (Nevěsta větru)
Die Windsbraut (Bride of the Wind)
(1913, olej na plátně, Kunstmuseum Basel)
(1913, oil on canvas, Kunstmuseum Basel)

Kokoschkův nejslavnější obraz zobrazuje jeho a Almu, jak ztroskotali v malém člunu na 
rozbouřeném moři. Obraz byl původně nazván Tristan a Isolda, což je název opery Richarda 
Wagnera, která doprovázela jejich první setkání v dubnu 1912. Způsob, jakým se k němu 
Alma něžně tulí a zdá se, že spí, zatímco Kokoschka neklidně leží s otevřenýma očima, 
je výmluvný. Když Kokoschka obraz maloval, navštěvoval ho téměř denně básník Georg 
Trakl, který obraz opěvoval ve své básni Die Nacht (Noc): „Golden lodern die Feuer der 
Völker rings. Über schwärzliche Klippen stürzt todestrunken die erglühende Windsbraut, 
die blaue Woge des Gletschers und es dröhnt gewaltig die Glocke im Tal: Flammen, Flüche 
und die dunklen Spiele der Wollust stürmt den Himmel ein versteinertes Haupt“. („Ohně 
národů planou zlatě všude kolem. Přes temné útesy, opilé smrtí, se vrhá žhnoucí nevěsta 
větru, modré vlnění ledovce a zvon v údolí mocně řinčí: plameny, kletby a temné hry chtíče, 
jak zkamenělá hlava bouří nebesa.“) Dokonce i k Alminým 70. narozeninám v srpnu 1949 
napsal Oskar Kokoschka: „Jsme spojeni na věčnost v mé Nevěstě větru!“

Kokoschka's most famous painting shows him and Alma shipwrecked in a tiny boat on 
a stormy sea. The painting was initially called “Tristan and Isolde”, the title of the opera 
by Richard Wagner which accompanied the first meeting between the two in April 1912. 
Notably revealing is the manner in which Alma tenderly snuggles up to him and appears 
to sleep, while Kokoschka lies restlessly with eyes open. When Kokoschka painted the 
picture, poet Georg Trakl visited him almost daily and extolled the painting in his poem 
“Die Nacht” (The Night): "Golden lodern die Feuer der Völker rings. Über schwärzliche 
Klippen stürzt todestrunken die erglühende Windsbraut, die blaue Woge des Gletschers 
und es dröhnt gewaltig die Glocke im Tal: Flammen, Flüche und die dunklen Spiele der 
Wollust stürmt den Himmel ein versteinertes Haupt." ("The fires of the peoples blaze 
golden all around. Over dark cliffs, drunk with death, plunges the glowing bride of the 
wind, the blue swell of the glacier and the bell in the valley clangs mightily: flames, curses, 
and the dark games of lust, as a petrified head storms the heavens."). As late as the 
occasion of Alma's 70th birthday in August 1949, Oskar Kokoschka wrote: "We are united 
for eternity in my Bride of the Wind!"

Alma Mahler s dítětem a smrtí
Alma Mahler with Child and Death
(1913, uhel na papíře)
(1913, chalk on paper)

Kokoschka zobrazuje Almu s plodem jejich společného dítěte, což je hrubé znázornění 
ukončení jejího těhotenství v říjnu 1912, které mu způsobilo tolik bolesti. Smrt se konečky 
prstů dotýká Alminy hlavy a ona se zahanbeně pokouší skrýt potracené dítě pod lem 
sukně.

Kokoschka shows Alma with the fetus of their joint child, an insensitive representation of 
the termination of her pregnancy in October 1912 which caused him so much pain. With 
fingertips, death touches Alma's head, and ashamed, she attempts to conceal the aborted 
child beneath the hem of her skirt.

Alma s dítětem
(1913/14, uhel na papíře)
(1913/14, chalk on paper)

Na této kresbě Kokoschka vizualizuje své nejhlubší přání mít s Almou Mahler dítě. Ve 
skutečnosti Alma s Oskarem Kokoschkou dvakrát otěhotněla. O jedno dítě během 
těhotenství přišla a druhé dítě nechala potratit. Kokoschka se s tímto ukončením nikdy 
nevyrovnal. Opakovaně doufal, že Alma znovu otěhotní, a svou touhu po tom vyjádřil  
v mnoha uměleckých dílech. Tento jev byl obzvláště intenzivní během cesty do Itálie, 
kterou Kokoschka s Almou podnikl v dubnu 1913, a krátce po ní; na Capri například 
dokončil nástěnnou kresbu, na níž Alma leží na pláži s dítětem, a o několik měsíců později 
ve Vídni dokončil níže uvedenou kresbu s Almou Mahler a chlapcem, který nese rysy 
obličeje Oskara Kokoschky. Toto vyobrazení matky s dítětem stojí ze stylistického hlediska 
na počátku významné série portrétních kreseb a jednoho obrazu, které Kokoschka označil 
jako „Mánie“.

In this drawing, Kokoschka visualizes his deepest wish for a child with Alma Mahler. In fact, 
Alma became pregnant twice by Oskar Kokoschka; she lost one child in a miscarriage 
and had the second child aborted. Kokoschka never got over what he felt as a personal 
loss. He repeatedly hoped that Alma would become pregnant again, and expressed his 
yearning for this in numerous works of art. This desire was particularly intensive during 
and shortly after the trip to Italy which Kokoschka and Alma undertook in April 1913; on 
Capri, for instance, he completed a wall drawing depicting Alma lying on the beach with 
a baby and, a few months later in Vienna, he completed the drawing shown below with 
Alma Mahler and a boy bearing the facial features of Oskar Kokoschka. In stylistic terms, 
this mother-child depiction stands, at the beginning of the important series of portrait 
drawings and one painting which Kokoschka referred to as "Mania".
 

Zátiší s Puttem a králíkem
Still Life with Putto and Rabbit
(1914, olej na plátně, Kunsthaus Zürich)
(1914, oil on canvas, Kunsthaus Zurich)

Na tomto obraze z roku 1914 Kokoschka ve zvláštní alegorii konstruuje rozpad svého 
milostného vztahu s Almou, který jen krátce předtím oslavil ve svém hlavním díle Die 
Windsbraut (Nevěsta větru). „Člověk by neměl záměrně bránit tomu, aby se z nedbalosti 
stal lidský život. Byl to zásah i do mého vývoje, to je koneckonců zřejmé.“ Zásahem,  
o němž zde Kokoschka ve svých vzpomínkách hovoří, se myslí společné dítě, které Alma 
čekala a které v roce 1914 potratila. Zakódovanou formou se Kokoschka pokusil přiblížit 
této události: v tajemné, ponuré krajině sedí v popředí kočka, připravená k výpadu. Její 
hlava je otočena zády k zajíci sedícímu za ní a svým pohledem má malé zvíře zcela pod 
svým vlivem. Vedle tohoto výjevu se krčí drobný kocour. Na podobnost mezi portrétem 
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kočky a Almou bylo opakovaně upozorňováno. Ztotožnění s nedonošeným dítětem 
způsobuje, že gesta zdůrazňující utrpení a tísnivou sílu kmene stromu se stávají emblémy 
smrti. Alma se od něj odvrátila a její napomínající pohled je určen výhradně králíkovi. Zátiší 
s Puttem a králíkem, které se koupe v apokalyptické náladě, tak již předznamenává blížící 
se konec vztahu.

In this painting dating from 1914, using the means of an unusual allegory, Kokoschka 
outlined the breakdown of his love affair with Alma, which he had celebrated just a short 
time earlier in his principal work “Die Windsbraut“ (Bride of the Wind). "One should not 
intentionally prevent the becoming of a human life out of carelessness. It was an intrusion 
also in my development, that is obvious after all." The "intrusion" which Kokoschka refers 
to here in his memoirs means the shared child which Alma was expecting, and had 
aborted in 1914. In encoded form, Kokoschka attempted a reference to this event: in a 
mysterious, gloomy landscape, in the foreground there sits a cat, poised ready to pounce. 
Its head is turned back towards a rabbit sitting behind it, and with its gaze it has the little 
animal completely under its spell. At one side of this scene, a tiny male child cowers. 
The similarity between the portrait of the cat and Alma has repeatedly been raised. 
Identification of the putto with the child not carried to term, in turn, renders the gestures 
expressive of suffering and the oppressive force of the tree trunk into emblems of death. 
Alma has turned away from him, and her admonishing glance is intended solely for the 
rabbit. Thus, “Still Life with Putto and Rabbit”, bathed in an apocalyptic mood, already 
heralds the imminent end of the relationship.
 

Bludný rytíř
Knight Errant
(1915, olej na plátně, Solomon R. Guggenheim Museum, New York)
(1915, oil on canvas, Solomon R. Guggenheim Museum, New York)

Zarmoucený bludný rytíř je výrazem bolesti nad smrtí nenarozeného dítěte a rozpadem 
vztahu s Almou. Ústřední postava se zdá být Kokoschkovým autoportrétem, oděným 
do zbroje středověkého rytíře. Leží zbloudilý či ztracený v rozbouřené krajině, jeho dva 
atributy – okřídlený ptačí muž a žena podobná sfingám – jsou v těsné blízkosti. Ptačí muž 
byl interpretován buď jako postava smrti, nebo jako další autoportrét, zatímco žena-sfinga 
byla považována za zástupný znak Almy. Na pohřební obloze jsou písmena „ES“, která 
pravděpodobně odkazují na Kristův nářek: „Eloi, eloi, lama sabachthani“ („Bože můj, Bože 
můj, proč jsi mě opustil?“).

The agonized knight-errant is read as an expression of the artist’s pain over the death 
of his unborn child and the crumbling of his relationship with Alma. The central figure 
appears to be a self-portrait of Kokoschka, clad in the armor of a medieval knight. He 
stands wandering, or lost, in a stormy landscape, his two attributes – a winged bird-man 
and a sphinxlike woman - in close proximity. The bird-man has been interpreted either as 
the figure of death or another self-portrait, while the sphinx-woman has been seen as a 
stand-in for Alma. A funereal sky bears the letters “E S” which probably refer to Christ’s 
lament, “Eloi, eloi, lama sabachthani” (“My God, my God, why hast Thou forsaken me?”).

 

Stojící ženský akt – Alma Mahler
Standing Female Nude – Alma Mahler 
(1918, olej na papíře, vlepeno na plátno, soukromá sbírka)
(1918, oil on paper laid down on canvas, Private collection)

Tuto skicu aktu Almy Mahler v životní velikosti připravil Kokoschka v roce 1918 pro 
Hermine Moos jako předlohu pro panenku Almu. Alminy nejvýznamnější fyzické rysy 
byly obzvláště zdůrazněny a její tukové zásoby byly věrně reprodukovány pomocí bílých 
skvrn. Vzhledem ke zvláštnímu účelu skici, která byla znovu objevena teprve nedávno, si 
v Kokoschkově díle zachovává zvláštní místo, neboť obrázek nebyl původně určen pro 
veřejnou spotřebu, ale výhradně jako předloha pro tvůrkyni panenek Hermine Moos.  
V průvodním dopise Kokoschka napsal návod k použití pro výrobce panenek: „Jsem velmi 
zvědavý na vycpávky; ve své kresbě jsem poněkud schematicky naznačil, co považuji 
za důležitá místa, prohlubně a vrásky; prostřednictvím kůže – jejíž vynález a různé 
vyjádření v materiálu, odpovídající charakteru částí těla, opravdu očekávám s velkým 
vzrušením – bude vše bohatší, něžnější, lidštější?“ Alma je zde zobrazena jako „potrestaná 
hříšnice v plném těle“ s rukama pozvednutýma k modlitbě. Hříšnice z toho důvodu, že 
se v Kokoschkových očích dopustila nenapravitelného činu, když nechala potratit jejich 
společné dítě, aniž by Kokoschku předem požádala o svolení, které by jí nikdy nedal.

This life-size nude sketch of Alma Mahler was prepared in 1918 by Kokoschka for 
Hermine Moos as a template for the Alma doll. Alma's most significant physical features 
were particularly emphasized, and her bulges of fat were reproduced faithfully using white 
sludges. Due to the specific purpose of the sketch, which was only rediscovered recently, 
it retains a special place in Kokoschka's body of work, since the picture was not originally 
intended for public display but exclusively as a template for doll maker Hermine Moos. In 
an accompanying letter, Kokoschka wrote instructions for use for the doll maker: "I am 
very curious as to the padding; in my drawing, I have indicated somewhat schematically 
what I consider to be the important areas, the hollows and wrinkles; through the skin – the 
invention of which, and various expression in material, corresponding to the character of 
the parts of the body, I truly await with great excitement – will everything become richer, 
more tender, more human?" Here, Alma is shown as a "chastened sinner in full flesh" 
with her hands raised in prayer. A sinner because, in Kokoschka's eyes, she committed an 
irreparable deed in having their joint child aborted without asking Kokoschka beforehand 
for permission, something he would never have given.

Orfeus a Eurydika
Orpheus and Eurydice
(1918, olej na plátně, soukromá sbírka)
(1918, oil on canvas, Private collection)

Kokoschkovo expresionistické drama Orfeus a Eurydika odráží ztroskotání jeho lásky  
k Almě v antickém mýtu o lásce. Zhudebnil jej Almin zeť, Ernst Krenek, jako operu o třech 

dějstvích. Sám Kokoschka v ní ztvárnil Orfea, Alma Euridiku a její dcera Anna Mahler 
Psyché, zatímco Gustav Mahler byl povolán jako Pluto, bůh podsvětí.

Kokoschka's Expressionist drama “Orpheus and Eurydice” reflects the failure of his love 
for Alma in the myth of the classical love story. It was set to music by Alma's son-in-law 
Ernst Krenek as an opera in three acts, with Kokoschka himself as Orpheus, Alma as 
Eurydice, and her daughter Anna Mahler as Psyche, while Gustav Mahler was invoked as 
Pluto, God of the Underworld.
 

Žena v modrém
Woman in Blue
(1919, olej na plátně, Staatsgalerie Stuttgart)
(1919, oil on canvas, Staatsgalerie Stuttgart)

Obraz z roku 1919 byl několikrát přepracován a připraven v přibližně dvaceti studiích. 
Jako předloha byla použita panenka v životní velikosti, kterou Kokoschka nechal zhotovit 
u mnichovského výrobce panenek, Hermine Moos, podle podrobného návodu a olejové 
skici.
„Mlčenlivá žena“, obdařená Alminými rysy, měla být poddajnou náhradní společnicí 
a múzou. Žena v modrém je jedním z prvních obrazů ze série zabývající se Almou  
a fetišistickou panenkou. Zajímavé je, že obraz byl namalován podle fetišistické panenky 
Almy. Kokoschkův přítel vzpomínal, jak jednou navštívil Kokoschku, když pracoval na 
obraze a panenka v životní velikosti tehdy ležela zahalená v modrém kabátě na pohovce. 
Vzhledem k tomu, že podoba Almy se zdá být poměrně přibližná a spontánní, je o to 
pozoruhodnější, že Kokoschka k obrazu dokončil více než 100 skic.

The painting, dating from 1919, was reworked several times and used around twenty 
studies for its preparation. The model used was the life-size doll which Kokoschka 
commissioned from Munich doll maker Hermine Moos based on detailed instructions 
and an oil sketch.
Endowed with Alma's features, the "silent woman" was to be a compliant substitute 
companion and muse. The “Woman in Blue” is one of the first images from the series 
engaging with Alma and the fetish doll. It is interesting that it was painted only after the 
Alma doll was completed. A friend of Kokoschka's recalled how he once visited Kokoschka 
while he was working on the picture and, at the time, the life-sized doll lay enveloped in 
a blue coat on the sofa. Since the likeness of Alma appears relatively approximate and 
spontaneous, it is all the more remarkable that Kokoschka completed over 100 sketches 
for the picture.

Autoportrét s panenkou
Self-Portrait with Doll
(1922, olej na plátně, Neue Nationalgalerie, Berlin)
(1920/21, oil on canvas, Neue Nationalgalerie, Berlin)

Tento obraz z let 1922 zobrazuje Kokoschku s jeho fetišem panenkou Almou. Na sytě 
zeleném pozadí, které je přerušeno světle modrou barvou a které má snad naznačovat 

prostor v otevřené krajině, vyniká ultramarínový odstín Kokoschkova oděvu, když sedí za 
panenkou.
Panenka se opírá o své kypré tělo na zářivě červeném polštáři, zatímco potah, na kterém 
sedí, má oranžový odstín. Její disproporcionální tělo je při pohledu zblízka skvrnitou 
mozaikou růžových, okrových, hnědých a krémových odstínů. Na jejích bradavkách  
a v oblasti ochlupení lze dokonce rozeznat ostrý odstín červené. Teprve z větší vzdálenosti 
se barevné skvrny spojí v jeden obraz, i když člověk má stále dojem obvazů, zejména 
kolem kolen. Kokoschka smutně a rezignovaně ukazuje na její lůno a jako žalobce ji 
předkládá neviditelnému soudu jako původce své bolesti.

This picture, originating in 1920/21, shows Kokoschka with his Alma fetish-doll. Against 
the rich green background punctuated by a sprinkling of light blue, perhaps intended to 
suggest a space in the open countryside, the ultramarine shade of Kokoschka's attire 
stands out as he sits behind the doll. 
The Doll is supporting her plump body on a vibrant red cushion while the cover on which 
she is sitting has an orange hue. Her badly proportioned body, viewed up close, is a 
mottled patchwork of pink, ochre, brown and cream shades. Even a harsh shade of red 
can be made out on her nipples and in her pubic area. Only at a distance do the patches 
of color combine to form a picture, even though one still has the impression of bandages, 
particularly around the knee. Kokoschka points sadly and in resignation to her womb, and 
like an accuser, presents her to an invisible court as the originator of his pain.



Pokud se nemůžete zúčastnit aukce osobně, vyplněním formuláře můžete dát 
společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o. pokyny, aby se vaším jmé-
nem 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 ceněa dalších nabídkách) a nikdy více, než je maxi-
mální částka, kterou určíte. 

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

Pokud činíte nabídky prostřednictvím telefonu, doporučujeme předem určit ma-
ximální nabídku, kterou můžeme vaším jménem učinit v případě, že se nemůže-
me 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 ak-
ceptovány. 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 pro-
váděny 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 todovolí 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. Plat-
ba 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
GUIDE FOR ABSENTEE AND TELEPHONE BIDDERS
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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” between lot numbers. 
Then if your bid on an early lot is successful, 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 con-
sistent 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 disappointment 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. 
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1. Po uzávěrce katalogu budou do aukce přijímána 
    pouze ta výtvarná díla, která mohou nabídku Adolf 
    Loos Apartment and Gallery obohatit. 
2. 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.
3. Nejnižší podání tvoří zpravidla 2/3 skutečné ceny díla.
4. 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.

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. 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. 
3. The starting bid corresponds to 2/3 of the actual 
    value of the artwork.
4. 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. 
 
 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ / IMPORTANT NOTICE

JOHN JIŘÍ
Fin d’Automne (Konec podzimu) 
(detail) 
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NEMŮŽETE NEBO 
NECHCETE SE 
ÚČASTNIT AUKCE 
OSOBNĚ? DRAŽTE 
S NÁMI ON-LINE.
UNABLE TO 
PARTICIPATE 
IN THE AUCTION 
IN PERSON? 
BID WITH US 
ON-LINE.

Aukční síň Adolf Loos Apartment and Gallery představuje svůj 
vlastní, nový dražební on-line portál, díky kterému můžete dražit 
on-line, sledovat živé přenosy a výsledky aukcí. Aukční portál Adolf 
Loos je také v angličtině a umožňuje Vám dražit nejen v české 
měně, ale také v eurech a dolarech (měna se automaticky přepočte 
na české koruny).

The Adolf Loos Apartment and Gallery auction house would like to 
introduce its own new online auction portal, allowing you to bid 
online, watch livestreams and view auction results. Also available 
in English, the Adolf Loos auction portal allows you to bid not 
only in Czech currency, but also in Euros and Dollars (automatic 
conversion to Czech Crowns).

1) Register at: https://online.aloos.cz/
2) Wait for the approval from our staff
3) Browse lots and enter limits
4) Bid online from your computer or tablet in a live auction
    from the comfort of your home 

https://online.aloos.cz/

1) Zaregistrujte se na: https://online.aloos.cz/
2) Vyčkejte na schválení naším zaměstnancem
3) Procházejte položky a vkládejte limity
4) Dražte on-line při sálové aukci z pohodlí Vašeho domova 
    z počítače či tabletu

UPOZORŇUJEME VŠECHNY 
DRAŽITELE, ŽE DRAŽBA PŘES 
PORTÁL LiveBid.cz 
JIŽ NENÍ MOŽNÁ!

Vzhledem k maximální ochraně údajů 
a soukromí našich klientů jsme se 
rozhodli dražbu online provozovat pouze 
prostřednicím naší interní dražební 
platformy: https://online.aloos.cz/, 
na externích dražebních portálech již 
nebude dražba on-line možná.

Děkujeme za pochopení!

RITTSTEIN MICHAEL
Nad pastvinou
Above the Pasture
(detail)
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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 19. března 2023 v Praze a vydražila za mne movité věci – předměty dražby, které jsou výše 
specifikovány 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

Zmocnitel souhlasí se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb.

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 March 19, 2023 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

The Authorizer agrees with the processing of personal data according to Act of the Czech Republic No. 110/2019 Coll.



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 19. března 2023 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

Zmocnitel souhlasí se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb.

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 March 19, 2023 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

The Authorizer agrees with the processing of personal data according to Act of the Czech Republic No. 110/2019 Coll.
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PŘIJÍMÁME KVALITNÍ OBRAZY 
TOYEN DO NAŠICH DALŠÍCH AUKCÍ 
A PRIVÁTNÍCH PRODEJŮ

La Dame de Pique 1926
vydraženo: 4. 10. 2020
olej na plátně, 92 x 65 cm
signováno a datováno vpravo dole: TOYEN 1926
vyvolávací cena: 29.900.000 Kč
dosažená cena: 78.650.000 Kč 

La Dame de Pique 1926
date of sale: October 04, 2020
oil on canvas, 92 x 65 cm
signed and dated lower right: TOYEN 1926
starting price: 1.150.000 EUR
sold: 3.025.000 EUR 

La Dame de Pique 1926
vendu le 4. 10. 2020
huile sur toile, 92 x 65 cm
signé et daté en bas à droite: TOYEN 1926
mise à prix: 1.150.000 EUR
prix final: 3.025.000 EUR

Cirkus 1925
vydraženo: 18. 4. 2021
olej na plátně, 90 x 90 cm
signováno vpravo dole: TOYEN
vyvolávací cena: 23.000.000 Kč
dosažená cena: 79.557.500 Kč 
Světový aukční rekord autorky.
Nejdražší obraz prodaný na aukci v ČR v roce 2021.

Circus 1925
date of auction sale: April 18, 2021
oil on canvas, 90 x 90 cm
signed lower right: TOYEN
starting price: 884.620 EUR
sold: 3.059.900 EUR 
World auction record of the artist.
The most expensive painting sold in auction 
in Czech Republic in 2021.

Circus 1925
vendu le 18 .4. 2021 
huile sur toile, 90 x 90 cm
signé en bas à droite: TOYEN
mise á prix: 884.620 EUR
prix final: 3.059.900 EUR
Record mondial d'enchères de l'artiste.
Le tableau le plus cher vendu aux enchères 
en République tchèque en 2021.

Serenáda 1924–1925
vydraženo: 27. 11. 2021
olej na plátně, 54,6 x 64,6 cm
signováno vlevo dole: TOYEN
vyvolávací cena: 10.000.000 Kč
dosažená cena: 49.005.000 Kč 

Serenade 1924–1925
date of sale: November 27, 2021
oil on canvas, 54,6 x 64,6 cm
signed lower left: TOYEN
starting price: 400.000 EUR
sold: 1.940.000 EUR 

Sérénade 1924–1925
vendu le 27. 11. 2021
huile sur toile, 54,6 x 64,6 cm
signé en bas à gauche: TOYEN
mise à prix: 400.000 EUR

prix final: 1.940.000 EUR

Mirage (Přelud) 1967
vydraženo: 4. 12. 2022
olej na plátně
60 x 120 cm
signováno a datováno vpravo dole: TOYEN 67
vyvolávací cena: 12.000.000 Kč
dosažená cena: 31.157.500 Kč
Druhý nejdražší obraz poválečného 
umění ČR.

Mirage 1967
date of sale: December 04, 2022
oil on canvas
60 x 120 cm
signed and dated lower right: TOYEN 67
starting price: 480.000 EUR
sold: 1.246.300 EUR
the second most expensive painting 
of post-war art in The Czech Republic.

Mirage 1967
vendu le 4. 12. 2022
huile sur toile 
60 x 120 cm
signé et daté en bas à droite: Toyen 67
mise à prix: 480.000 EUR
prix final: 1.246.300 EUR
Le deuxième tableau d'après-guerre
le plus cher en République tchèque.

WE ARE ACCEPTING QUALITY 
ART WORKS OF TOYEN FOR 
OUR ANOTHER AUCTIONS 
AND PRIVATE SALES

POUR NOS PROCHAINES 
VENTES AUX ENCHÈRES 
ET VENTES PRIVÉES, NOUS 
RECHERCHONS DES 
ŒUVRES DE TOYEN 
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Zbývá jen posledních pár kusů.

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.
 

O našich úspěších 
nejlépe mluví 
výsledky našich 
aukcí

ADOLF LOOS APARTMENT AND GALLERY VYDAL VE 
SPOLUPRÁCI S NÁRODNÍ GALERIÍ V PRAZE A RAKOUSKOU 
NÁRODNÍ GALERIÍ BELVEDERE PRVNÍ UCELENÝ 
SOUPIS OLEJOMALEB FRANTIŠKA KUPKY. 

Knihu si můžete objednat na webu www.frankkupka.com
nebo zakoupit v našich galeriích

FRANTIŠEK DRTIKOL
The Bow 1928
pigmentový tisk, 220 × 286 mm
dosažená cena: 2.220.000 Kč 
Adolf Loos Apartment and Gallery, 26. 4. 20150
Historicky nejdražší fotografie vydražená 
na aukci v ČR.

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

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

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
Světový aukční rekord autora.

OSKAR KOKOSCHKA
Žáby 1968
olej na plátně, 61 × 92 cm
dosažená cena: 37.700.000 Kč 
Adolf Loos Apartment and Gallery, 26. 11. 2016 
Nejdražší obraz poválečného umění ČR a světový 
rekord malíře z jeho poválečné tvorby. 

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
Nejdražší obraz vydražený v roce 2016 na 
aukci v ČR.

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

OLBRAM ZOUBEK
Ifigenie 1986
bronz, výška 200 cm
dosažená cena: 3.146.000 Kč 
Adolf Loos Apartment and Gallery, 28. 4. 2019
Světový aukční rekord autora.
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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, 2023
text © Vladimír Lekeš, Julie Jaklová, 2023 
jazyková korektura Zdena Růžičková 
grafická úprava Lenka Jasanská
fotografie Lukáš Jasanský 

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. 



FILLA EMIL
Zátiší se sokolem a podnosem
Still Life with Falcon and Tray 
(detail) 


