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

AUKCE VYBRANÝCH
UMĚLECKÝCH DĚL
AUCTION OF SELECTED
ARTWORKS
NEDĚLE 4. PROSINCE 2022 OD 14 HODIN
SUNDAY DECEMBER 4, 2022 FROM 2 PM
VÝSTAVNÍ SÍŇ EXPO 58 ART / EXPO 58 ART EXHIBITION HALL
Letenské sady 1500/80, Praha 7

PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVA EXPONÁTŮ | EXHIBITION TIMES (VIEWING)
VÝSTAVNÍ SÍŇ ADOLF LOOS APARTMENT AND GALLERY V EXPO 58 ART
ADOLF LOOS APARTMENT AND GALLERY IN EXPO 58 ART
Letenské sady 1500/80, Praha 7
5. listopadu—3. prosince 2022: 10:00—18:00 hodin
4. prosince 2022: 10:00—13:30 hodin
(včetně sobot, nedělí a svátků)
November 5—December 3, 2022: 10 AM—6 PM
December 4, 2022: 10 AM—1:30 PM
(including Saturdays, Sundays and holidays)
V případě opatření vyhlášených vládou ČR v souvislosti s pandemickou
situací, sledujte prosím pokyny na našich stránkách www.aloos.cz
In the case of measures announced by the government of the
Czech Republic in connection with a pandemic situation, please follow
the instructions on our website www.aloos.cz
Registrace uživatelů v místě konání aukce neděle 4. 12. 2022 od 13:30 hodin.
Bidder registration will start on Sunday, December 4, 2022 at 1:30 PM in the sale
room EXPO 58 ART
FRANTIŠEK FOLTÝN, ABSTRAKTNÍ KOMPOZICE, (detail)

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

VÝSTAVNÍ SÍŇ ADOLF LOOS APARTMENT AND GALLERY

expo 58
art

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 novinkách, které pro Vás připravujeme v roce 2023.
V roce 2021 se společnost Adolf Loos Apartment and Gallery chopila
rozsáhlého a nesnadného projektu, postupné přestavby ikonického pavilonu Expo 58 v Letenských sadech. Jsme velice rádi, že se nám podařilo znovuoživit tuto světově proslulou kulturní památku a vybudovat
zde novou výstavní síň Expo 58 ART, která je otevřena široké veřejnosti
a zprostředkovává návštěvníkům výstavy té nejvyšší kvality.
Naše první výstava nazvaná Kupka – Mucha v Expo 58 ART, která probíhala od 26. 2. do 20. 3. 2022, sklidila u veřejnosti obrovský úspěch
a za necelé čtyři týdny konání ji navštívilo více jak 18 000 platících
diváků! Pro naši galerii nebylo jednoduché takovou výstavu zorganizovat, neboť jen pojistná hodnota vystavených děl činila částku
2,4 miliardy korun českých. Jsme tedy nadšeni z dosaženého výsledku, který nás motivuje k dalším odvážným projektům.
V roce 2023 se můžete v galerii Expo 58 ART těšit na výstavu současných mladých umělců Mikulka, Ožibko, Trs, Véla a jedinečnou výstavu
Milana Dobeše.
Dále pro Vás připravujeme vzdělávací kurzy a přednášky o výtvarném
umění, které povedou profesionální lektoři ze světa umění. Budeme
Vám zprostředkovávat aktuální informace a rady, zvyšovat kulturní povědomí, diskutovat Vaše individuální dotazy a seznamovat Vás
s jednotlivými umělci.
Pokusíme se Vám přinést to nejlepší a nejzajímavější z uměleckého
prostředí.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na Vás!

PARKOVÁNÍ v rámci předaukční výstavy
(5. 11. —3. 12. 2022)
Dovolujeme si Vás upozornit, že parkování před budovou je možné, na dobu
nezbytně nutnou k prohlídce uměleckých děl. (Parkoviště – terasa před
budovou má omezenou kapacitu 7 parkovacích míst a je nutné se domluvit
předem telefonicky na: +420 728 882 236)
PARKOVÁNÍ v rámci aukce dne 4. 12. 2022
Dovolujeme si Vás upozornit, že parkování před budovou není možné,
vzhledem k omezené kapacitě parkovacích míst v památkově chráněném
parku Letenské sady.
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Parkování:
placené parkoviště u Technického muzea: Kostelní 1320/42, 170 00 Praha 7
(cca 250 metrů od budovy Expo 58)
Spojení MHD:
od metra trasy A – stanice Hradčanská (poté tramvají 1, 8, 26)
od metra trasy C – stanice Vltavská (poté tramvají 1, 12, 25)
Ve všech uvedených případech je výstupní stanice Kamenická.
Poté zahněte vpravo do ulice Františka Křížka, kterou se dostanete až
na hranici parku Letenské sady, kudy vede pěší zóna k budově Expo 58.
5

AUKČNÍ
(DRAŽEBNÍ)
ŘÁD

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 právnická osoba i v den samotné aukce, při splnění podmínek
uvedených v bodě 2.
2. Aukční dům zaregistruje jako člena KD fyzickou nebo právnickou osobu, která o členství požádá
a prokáže, že se jedná o fyzickou osobu starší 18 let, která je plně svéprávná či že se jedná o právnickou osobu sídlící na území ČR zastoupenou pro účely členství v KD zákonným zástupcem. Při
registraci je aukční dům oprávněn požadovat předložení platného průkazu totožnosti či cestovního
pasu, u právnických osob pak dále aktuální výpis z obchodního rejstříku.
3. Rozhodnutí o registraci zájemce v členství Klubu dražitelů záleží na uvážení aukčního domu.
Členství v Klubu dražitelů je nenárokové.
4. Pokud člen KD poruší pravidla stanovená v tomto aukčním řádu, je aukční dům oprávněn zrušit
jeho členství v Klubu dražitelů. O této skutečnosti bude tato osoba vyrozuměna.
5. Registrace do KD je zároveň souhlasem pro Adolf Loos Apartment and Gallery s. r. o. ke 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 dražební 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 základě písemné plné
moci; za účastníka dražby může jednat prokurista. Účastník dražby udělí plnou moc rovněž pro
zastupování na opakované dražbě, budou-li splněny podmínky pro její konání.
IV.
NAVRHOVATEL A LICITÁTOR
1. Navrhovatelem je osoba, která navrhuje provedení dražby. Navrhovatel musí s aukčním domem
uzavřít písemnou smlouvu o provedení dražby, jinak nelze dražbu provést. To neplatí, je-li aukční
dům navrhovatelem.
2. Licitátorem je fyzická osoba oprávněná činit jménem a na účet aukčního domu úkony při dražbě.
Licitátor zahajuje dražbu, vyzývá účastníky, aby činili podání, a uděluje příklep.
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V.
DRAŽBA
1. Dražba je neveřejná. Dražby se mohou účastnit pouze členové
Klubu dražitelů. 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 podmínka se nemusí týkat věcí těžších
nebo objemných (v takovém případě může být vystavena pouze
fotografie věcí, nicméně účastníkům dražby je prohlídka těchto
předmětů umožněna před dražbou).
3. Po dobu výstavy ve smyslu čl. II. 2. tohoto aukčního řádu a vlastní
dražby je nepřípustné soukromě prodávat, vystavovat či vyměňovat jakékoli věci mezi členy Klubu dražitelů a jakýmkoli způsobem
obrazově zachycovat (např. filmovat či fotografovat) věci vystavené
či vydražované. Po tutéž dobu jsou všichni členové Klubu dražitelů povinni podřídit se všem opatřením podniknutým na ochranu
vystavených či vydražovaných věcí. Zájemci mohou před dražbou
požádat zástupce aukčního domu o poskytnutí profesionálních
fotografií v digitální podobě.
Průběh dražby
4. Kdo prokáže, že je členem Klubu dražitelů, má nárok si 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 dražebního čísla nelze
zálohu vrátit. Kdo nedrží dražební číslo, nemůže dražit; to neplatí,
draží-li v zastoupení někoho aukční dům.
5. Dražbu provádí aukční dům svými zaměstnanci nebo aukčním
domem pověřenými osobami, které jsou povinny každou věc (popř.
ucelený soubor věcí) vyvolat a uvést její číslo podle katalogu, dále
tzv. nejnižší podání a stanovený minimální příhoz. Je-li předmětem
dražby kulturní památka, uvede licitátor i tuto skutečnost.
Nejnižší podání
6. Nejnižší podání činí zpravidla 2/3 ceny odhadnuté nebo zjištěné.
Nejnižší podání je částkou, za kterou bude věc v dražbě vyvolána
poprvé.
Příhozy
7. Dražebník zajistí při dražbě vyvolání předmětu jeho pořadovým
číslem. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla. Za příhoz se považuje, zvedne-li účastník
dražby viditelně v ruce uchopené dražební 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
c) 10.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100.000 Kč,
ale méně než 1.000.000 Kč

d) 50.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1.000.000 Kč,
ale méně než 5.000.000 Kč
e) 100.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň
5.000.000 Kč, ale méně než 10.000.000 Kč
f) 250.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň
10.000.000 Kč a více
Okamžitou aukční cenou se rozumí částka, za kterou je věc
v průběhu narůstání příhozů vyvolávána.
8. Nebylo-li učiněno nejnižší podání, licitátor dražbu ukončí.
Udělením příklepu je dražba skončena.
9. Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání nebo nebylo-li
učiněno nejnižší podání u předmětu dražby, který je v pořadí 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 poslední podání (cenu dosaženou posledním příhozem
– příklepová cena) a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby,
který učinil nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník dražby
vázán.
2. Vydražitelem se stává účastník dražby, kterému je dražený předmět přiklepnut. Jakékoliv spory v tomto ohledu závisejí výlučně
na rozhodnutí aukčního domu. Okamžikem udělení příklepu vzniká
vydražiteli povinnost uhradit příklepovou cenu (tj. cenu předmětu
dražby ve výši nejvyššího podání), zvýšenou o aukční provizi vč. DPH.
3. Na vydražitele přechází vlastnické právo k předmětu dražby až
úplným zaplacením příklepové ceny, zvýšené o aukční provizi vč. DPH.
4. Právo na vydání vydražené věci vzniká vydražiteli po přechodu
vlastnického práva dle tohoto aukčního řádu a po zaplacení 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
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dražit v opakované dražbě (práva vlastníků tím nejsou dotčena).
Příklepovou cenu a aukční provizi nelze dodatečně snížit.
6. Uhrazená dražební jistota se započítá vydražiteli na
příklepovou cenu.
7. V případě, že člen klubu dražitelů neuhradí příklepovou cenu
a aukční provizi vč. DPH způsobem a ve lhůtě stanovené výše,
je aukční dům oprávněn vymáhat uhrazení aukční provize vč.
DPH, veškeré škody a související náklady, které aukčnímu domu
a vlastníkovi věci vznikly v souvislosti se zmařením účelu dražby.
8. Aukční dům nepřijímá platby prostřednictvím platebních karet
a hotovost nad 250 000 Kč.
9. Vydražené předměty jsou hrazeny hotově či na účet společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery. Ceny položek uvedených
v aukčním katalogu v EUR (dle kurzu 25 CZK/EUR) jsou pouze
orientační a budou přepočítány dle aktuálního devizového 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 v příslušné
zákonné výši a autorské poplatky.
11. Námitky proti přiklepnutí musí vydražitel uplatnit ihned přímo
v sále viditelným 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 konání dražby, nebo na základě „potvrzení o zaplacení
ceny“ v EXPO 58 ART, Letenské sady 1500/80, 170 00 Praha 7,
v době od pondělí do pátku od 10:00 do 18:00 hodin. Parkovat lze po předchozí domluvě na terase přímo před budovou.
Doporučujeme si dohodnout předem termín vyzvednutí
vydražené položky po telefonu +420 728 882 236.
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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 prostřednictvím 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 zkontaktuje. 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 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 zakoupení 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 aukčním katalogu. Účastník
dražby udělením plné moci zároveň výslovně souhlasí s případným nahráváním telefonického rozhovoru, přičemž aukční dům je
povinen uchovávat a použít záznam z hovoru výhradně k řešení
případných sporů s účastníkem dražby a nesmí jej kromě tohoto
účelu zpřístupnit třetí osobě.
18. Účastník dražby může dražit kteroukoli věc zařazenou do dražby prostřednictvím stanovení tzv. limitní ceny, přičemž za tímto
účelem může udělit aukčnímu domu plnou moc ve znění dle přílohy
č. 2 tohoto aukčního řádu, ve které účastník dražby uvede 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 požadovanou 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 tisku 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 dražebníka. 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
příklepu vyloučeny. Vzhledem k charakteru a povaze dražených
věcí coby uměleckých předmětů se vydražitel učiněním příhozu,
kterému byl udělen příklep, ve smyslu §1916 zákona č. 89/2012
Sb., Občanský zákoník, vzdává svých práv z vadného plnění.
3. Vývoz všech předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu režimu podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů
kulturní hodnoty. Předměty kulturní hodnoty podle tohoto zákona
jsou přírodniny nebo lidské výtvory nebo jejich soubory, které jsou
významné pro historii, literaturu, umění nebo vědu a splňují kritéria
obsažená v příloze č. 1 zákona. Trvalý vývoz těchto předmětů lze
z území České republiky uskutečnit pouze při doložení osvědčení,
že nejsou předměty prohlášenými za kulturní památku, ani 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 předmětu dražby v tuzemsku i do zahraničí. Aukční dům
však neodpovídá za případné nevydání povolení k trvalému vývozu
do zahraničí příslušnými institucemi ČR dle ustanovení platného
zákona.
5. Všechny údaje a veškerá prohlášení v aukčním katalogu, týkající
se přisuzovaných vlastností, původu, data, stáří, provenience, 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 listovní zásilky; lze je však
předat i jiným prokazatelným způsobem do vlastních rukou osoby,
které jsou určeny. Veškeré písemnosti se považují za doručené

pátým dnem poté, co byly odeslány. Peněžité částky se skládají
hotově nebo zasílají poštou formou peněžní zásilky doručované do
vlastních rukou, převodem z účtu u banky nebo jiným bezhotovostním způsobem; lze je též předat i jiným prokazatelným způsobem
do rukou osoby, které jsou určeny. Jde-li o bezhotovostní převod,
je částka odeslána odepsáním z účtu odesílatele za podmínky, že
bude připsána na účet příjemce.
7. Následující výrazy uvedené v aukčním katalogu mají podle 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 právními 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.
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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 (consignment) 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 attended by members of the
Bidders’ Club (“BC Members”). The Auction House is itself a BC Member. Private individuals or
a legal entities may become a member of the Bidders’ Club even on the day of the auction itself
provided that they comply with the membership conditions set out in point 2.
2. The Auction House will register private individuals or legal entities who seek membership as BC
Members if they show that they are older than 18 years and enjoy full capacity or, as the case may
be, are a legal entity established in the Czech Republic and represented, for the purposes of BC
membership, by their statutory representative. As a part of the registration procedure, the Auction
House may demand presentation of a valid ID card or passport and, in the case of legal entities,
a current extract from the Commercial Register.
3. The decision on whether to register a prospective member in the Bidders’ Club is at the discretion of the Auction House. There is no legal claim for membership in the Bidders’ Club.
4. If a BC Member violates the rules set out in this Auction Rules, the Auction House may cancel
their membership. The infringing person will be notified of this decision in writing.
5. Registration in the BC implies that the BC Member gives consent to Adolf Loos Apartment and
Gallery s. r. o. for the collection, storage, and processing of personal data and sensitive data within
the meaning of the Data Protection Act (Act No. 101/2000 Coll., as amended).
III.
AUCTION PARTICIPANTS (BIDDERS)
1. Inebriated persons may not participate in the auction, and nor may persons who during the auction
commit a gross breach of the principles of common decency, or persons whose legal capacity has
been restricted by a court decision, or BC Members who failed to make payment of the security deposit
(if required); a Successful Bidder – Buyer – who frustrated the previous auction of a given item at the
same Auction House may not participate in the repeated auction of such item. Upon request by the Auction
House (or by its authorized representative), auction participants must prove their identity by presenting
their ID card or a valid passport or, as the case may be, prove their authority to act on behalf of the auction
participant, have themselves entered in the list of auction participants, and accept their bidder’s card
(if any are dealt out); where a security deposit is being requested, the auction participants must moreover
provide evidence that they paid the security deposit, in such manner as set out in the Auction Rules.
2. Auction participants may grant written power of attorney to have themselves represented at the 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 proceedings during the auction on behalf and for the
account of the Auction House. The Auctioneer opens the auction,
calls upon the participants to make their bids, and awards the item
to the Successful Bidder.
V.
AUCTION
1. Auctions are invitation-only. Only BC Members may attend 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 auctioned item
was awarded to the bidder (or in which the last auctioned item was
put on the auction block). Refund of the collateral is not possible
if the bidder’s card is returned only later. If one holds no bidder’s
card, one must not bid; this does not apply to the Auction House
bidding for someone else.
5. The Auction House holds the auction by means of its staff or by
means of authorized agents, who must announce each item (or
self-contained set of items), state its catalogue number and the
minimum bid, and the stipulated minimum increment. The Auctioneer must also disclose the fact that a given item is a cultural relic.
Minimum Bid
6. As a rule, the minimum bid is 2/3 of the estimated or appraised
value of the given item.
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The minimum bid is the amount for which the item is announced
for the first time in the auction.
Increments
7. The Auctioneer sees to it that each item is being announced
with its serial number. After the item has been announced, bidders
may make their bids by raising their bidder’s card. A bid is deemed
made if a participant in the auction visibly raises the bidder’s card
they hold in their hand. The auction takes place if and as long as
bids are made. The increment is:
a) 1.000 CZK if the monetary auction price is not more
than 50.000 CZK,
b) 5.000 CZK if the momentary auction price is at least
50.000 CZK, but not more than 100.000 CZK
c) 10.000 CZK if the momentary auction price is at least
100.000 CZK, but not more than 1.000.000 CZK
d) 50.000 CZK if the momentary auction price is at least
1.000.000 CZK but not more than 5.000.000 CZK
e) 100.000 CZK if the momentary auction price is at least
5.000.000 CZK but not more than 10.000.000 CZK
f) 250.000 CZK if the momentary auction price is at least
10.000.000 CZK and more; whereas the “momentary auction
price” is the amount at which an item is called at any given
moment as increasing bids are being made.
If the minimum bid was not made, the Auctioneer shall close the
auction. The auction of an item ends when it is being awarded to
a bidder.
8. If no minimum bid was made, or if the minimum bid was not
made for the auctioned item that comes last in the order in which
the items are put on the auction block, the Auctioneer shall close
the auction. Otherwise, the Auctioneer closes the auction upon
awarding the auctioned item that comes last to the Successful
Bidder.
9. The final record of the course of the auction lists the prices
attained by the highest bid within the auction for individual 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
11

to pay the hammer price (i. e., the price for the auctioned item in the
amount of the highest bid), increased by the auction fee incl. VAT.
3. The ownership title to the auctioned item only passes unto the
Successful Bidder upon full payment of the hammer price plus
auction fee incl. VAT.
4. The Successful Bidder becomes entitled to demand that the
auctioned item be handed over to them after the ownership title
has passed in accordance with these Auction Rules and after the
total amount owed to the Auction House in connection with the
auction and under these Auction Rules has been discharged. For
the purposes of these Auction Rules, the “total amount owed” is
understood to mean, aside from the hammer price and the auction
fee incl. VAT, any applicable storage fees and other fees charged
in accordance with these Auction Rules.
Terms of Payment
5. Once the auction has ended, the Successful Bidder, if they bid
in person, must pay the hammer price, plus the auction fee incl.
VAT, in cash or - subject to an understanding with the Auction
House - by other means of payment (Bank transfer) promptly after
the last item has been awarded. The Auction House may grant
the Successful Bidder a supplementary period of 10 (ten) working
days (unless otherwise agreed in writing during which to pay the
hammer price and the auction fee incl. VAT (or, as the case may
be, a portion thereof). If the hammer price plus auction fee incl.
VAT is not paid within the stipulated time period then the purchase
agreement is deemed rescinded, in which case the Successful 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 auction’s purpose. Items for which the purchase price was
not paid may be auctioned off again in a repeated auction (without
prejudice to the owners’ rights). No reductions of the hammer 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 expenses
which the Auction House and the owner of the item incurred in
connection with the frustration of the purpose of the auction.
8. Auction house does not accept payments by any payment cards
and cash over 250,000 CZK.
9. The auctioned items are to be paid for to the bank account of
the company Adolf Loos Apartment and Gallery Ltd. All catalogue
prices indicated in Euros are only orientational, are calculated at
the rate of exchange 25 CZK/EUR, and serve as a guidance to the
buyers. These prices will be recalculated in respect of the actual
EUR/CZK rate of exchange of the Czech National Bank at the day
of the auction. On request, it is possible to pay for all auctioned
items in EUR or USD – the final price will be calculated in respect
of the current EUR/CZK or USD/CZK rate of exchange of the Czech
National Bank.
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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 price constitutes the purchase price within the
meaning of the Civil Code (Act No. 89/2012 Coll.). On top of the
hammer price, the Successful bidder must pay the Auction House commission in the amount of 21% of this hammer price: the
auction fee (unless otherwise specified in the auction catalogue).
This auction fee includes VAT in the statutory amount and any
applicable royalty due under the Artists Resale Right Regulations.
11. Any objections against being awarded a given item must be
raised by the Successful Bidder promptly and at the auction hall,
in a visible or audible manner. Later objections will be disregarded.
12. The Successful bidder shall confirm receipt of the auctioned
item in writing, in a handover protocol that is to be signed by the
Successful bidder and by the Auction House.
13. All expenses in connection with the acceptance of the 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 successful Bidder not collect the sold lot within
fourteen days after the auction (unless otherwise agreed in writing), the Auction House may charge the Bidder subsequent 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 immediately after a payment is made in the auction
room, or after payment is confirmed at the gallery EXPO 58
ART, Letenské sady 1500/80, 170 00 Praha 7 (open Monday
– Friday from 10 am to 6 pm). We recommend you to arrange
the collection date in advace by phone: +420 728 882 236
(map on page no. 6)
Participation by Power of Attorney
16. Auction participants may bid for any item included in the
auction even without being personally present at the auction hall,
based on written power of attorney (PoA) granted to the Auction
House (in the wording set out in Schedule 1 or 2 to these Auction
Rules), either following the procedure described in paragraph (16)
of this Article or following the procedure described in paragraph
(17) of this Article.
17. Auction participants may bid for any item included in the auction via telephone, 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 auction participant undertakes to give binding,
clear, and transparent instructions to the Auction House (or its
authorized staff member) after the floor has been opened for bids,
so as to instruct the Auction House how it ought to proceed during
the auction, including (but not limited to) the amount for which the

auction participant is prepared to purchase the item specified in
the PoA. By signing the PoA for telephone bidding, the participant
commits to purchase the lot at the minimum Starting Price as 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). 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 auction participant successfully bids for an item which they seek following the
procedure set out in this paragraph, the Auction House will send
them an invoice including the terms of payment for the hammer
price plus auction fee and VAT.
VII.
OPTIONAL SERVICES – FINAL PROVISIONS
1. The Auctioneer, Adolf Loos Apartment and Gallery Ltd., is not
responsible for any print mistakes and colour differences in the
auction catalogue. Participants in auction have the right to assess
the condition of offered lots and ask for a condition report prior to
the auction.
2. The estimate, professional expertise and auction item identification and description is provided by experts contracted by the
Auctioneer. Only damage that has a bearing on the artistic value
of the auctioned item is disclosed by the auction catalogue. All
clients have an equal opportunity to view the auction items prior
to auction, at the pre-auction exhibition. Any complaints 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 Repub-

lic upon presentation of a certificate according to which they have
not been declared a cultural relic nor do they form part of a greater
whole which has been declared a cultural relic within the meaning
of Act No. 20/1987 Coll., on national heritage conservation, as
amended. Adolf Loos Apartment and Gallery is not authorised to
issue any statements or guarantees regarding any possible export
limitations related to any of the offered lots.
4. The Auction House can advise on and organise shipping of sold
lots at the cost of the Buyer. The Auction House is not liable should
permanent export of any sold lot be prevented by the Czech authorities due to current governing laws.
5. Any and all statements and representations in the auction catalogue concerning 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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HLAVNÍ EXPERTI AUKCE
Dr. Irena Žantovská Murray HonFRIBA
Historička umění a architektury, kurátorka a konzultantka. Studovala
v Praze, Paříži a Montrealu. Pracovala jako ředitelka výtvarných
a architektonických sbírek na univerzitě McGill v Montrealu a jako
ředitelka sbírky a knihovny Sira Banistera Fletchera v Royal Institute
of British Architects v Londýně. Zabývá se otázkami světového umění
a architektury 20. a 21. století.

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

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

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

Adolf Loos Apartment and Gallery pořádá další charitativní aukci, která se uskuteční před zahájením samotné aukce, dne 4. prosince 2022 od 14 hodin ve
výstavní síni EXPO 58 ART v Praze. Charitativní aukce je ideální příležitost, jak
spojit zájem o umění s pomocí konkrétním institucím. Aukční výtěžek bude v plné
výši darován na podporu Nadačního fondu Kateřiny Sokolové, Domova sociální
péče Hagibor a Nadačního fondu Filipa Venclíka.
Adolf Loos Apartment and Gallery věří, že výtěžek z aukce vybraných uměleckých
děl přinese nejen užitek, ale i radost všem obdarovaným.
Velké poděkování patří Janu Gemrotovi, Jaroslavu Rónovi a JUDr. Miroslavu
Koreckému, kteří nám do aukce svá díla poskytli zcela zdarma s úctou a respektem k lidem, kteří tuto pomoc potřebují.
Ke kladívkové ceně není účtována aukční přirážka.

DOMOV SOCIÁLNÍ PÉČE HAGIBOR (položka B)
Domov sociální péče Hagibor vznikl jako projekt s posláním poskytovat
velký výběr sociálních služeb seniorům, kteří přežili holocaust. Patří
sem zejména zajištění příjemného ubytování, sociální a ošetřovatelská
péče, kvalitní strava, sociálně-terapeutické služby, skupinové a individuální aktivity. Speciální důraz je kladen na individuální přístup ke každému člověku a zachování lidské důstojnosti i v nepříznivých životních
situacích.

B
RÓNA JAROSLAV
(1957 Praha)
PORTRÉT MANŽELŮ B.
2014
barevná litografie č. 86/120
50 x 70 cm
signováno, datováno a popsáno dole:
86/120; Portrét manželů B.; Róna 14

NADAČNÍ FOND KATEŘINY SOKOLOVÉ
(položka A)

Vyvolávací cena: 10.000 Kč
Starting price: 400 EUR

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

A
GEMROT JAN
(1983 Praha)
TROJICE, AFTER SEIDEL
2022
pigmentový tisk (giclée print)
29,7 x 42 cm
číslováno vlevo dole: 8/30
signováno vpravo dole: JAN GEMROT

Vyvolávací cena: 6.000 Kč
Starting price: 240 EUR

NADAČNÍ FOND FILIPA VENCLÍKA (položka C)
Vlastimil Venclík je známý jako režisér a autor scénářů a divadelních her. V roce 1993, krátce po maturitě, zahynul jeho
devatenáctiletý syn. Zastal se napadených lidí, a pak se sám
stal cílem násilného útoku. Na jeho následky po dvanácti hodinách zemřel. Ten, koho se zastal, neprojevil ani tolik odvahy, aby
přišel svědčit k soudu. Téma násilí a boje proti němu se stalo
nejsilnějším motivem Vlastimila Venclíka. Založil proto Nadační
fond Filipa Venclíka, který od roku 1999 spolupracuje s Bílým
kruhem bezpečí. Jeho cílem je finančně pomáhat obětem
trestných činů.

C
BESTA PAVEL
(1958 Čeladná)
DOTEKY MEZI NÁMI

olej na plátně
62 x 65 cm
signováno a datováno vpravo dole: BESTA 15
Do charitativní aukce věnoval JUDr. Miroslav Korecký.

Vyvolávací cena: 5.000 Kč
Starting price: 200 EUR
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AUKCE

1
ZOUBEK OLBRAM
(1926 Praha – 2017 Praha)
VÍTĚZ
1981
bronzový odlitek
výška: 110 cm
signováno na plintě: Olbram Zoubek
Provenience:
– zakoupeno majitelem přímo od Olbrama Zoubka
v jeho ateliéru
Posouzeno a konzultováno PhDr. Polanou Bregantovou,
dcerou autora a předsedkyní správní rady Nadačního
fondu Kmentová Zoubek, držitelkou autorských práv
sochaře.
Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou,
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 200.000 Kč
Odhadní cena: 300.000–400.000 Kč
(Starting / Selling price: 8 000 EUR)
(Estimate: 12 000–16 000 EUR)

2
KINTERA KRIŠTOF
(1973 Praha)
DĚJ SE VŮLE BOŽÍ 1 – LET GOD'S WILL BE DONE 1
polyurethan, epoxid, stříbro
65 x 70 x 58 cm
signováno vespod

Vystavováno:
– Art Basel – Museum Tinguely – 2014 (uvedeno v katalogu výstavy)

Vyvolávací / Prodejní cena: 90.000 Kč
Odhadní cena: 100.000–150.000 Kč
(Starting / Selling price: 3 600 EUR)
(Estimate: 4 000–6 000 EUR)
SIGNATURA NA PLINTĚ
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3
POBŘEŽÍ SLONOVINY / IVORY COAST
POSTAVA PŘEDKA / DUCHOVNÍHO PARTNERA (BLOLO BIAN)
FIGURE OF ANCESTOR / SPIRITUAL PARTNER (BLOLO BIAN)

dřevo (etnická skupina Baule, Pobřeží slonoviny) / wood (Baule ethnic group, Ivory Coast)
výška / height: 31 cm
dole je umístěn starý štítek: sbírka Hermann Gerlinger / at the bottom old label
Hermann Gerlinger collection
Provenience / Provenance:
– sbírka Hermanna Gerlingera, Würzburg, Německo / collection of Hermann Gerlinger, Würzburg, Germany
Vystavováno / Exhibited:
– Inspiration by a stranger. Painters of the Brücke Group and Non-European Art, Nadace Moritzburg,
Umělecké muzeum Saska-Anhaltska, (13. 11. 2016–29. 1. 2017), kat. č. 13 (m. il., s. 40) /
Inspiration by a stranger. Painters of the Brücke Group and Non-European Art, Moritzburg
Foundation, Art Museum of Saxony-Anhalt, (13. 11. 2016–29. 1. 2017), cat. no. 13 (m. il., p. 40)
Publikováno / Publicated:
– Herman Gerlinger, Katja Schneider (eds.), Painters of the Die Brücke Group. Katalog inventáře sbírky
Hermanna Gerlingera, Halle, 2005, s. 419, SHG č. 904 (s vyobrazením) / Herman Gerlinger, Katja
Schneider (eds.), Painters of the Die Brücke Group. Catalogue of the inventory of the Hermann
Gerlinger collection, Halle 2005, p. 419, SHG No. 904 (with illustration)
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou,
Dr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem. / Consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA,
Professor Jaromir Zemina, Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.
Přiloženo potvrzení autenticity. / Authenticity certificate enclosed.

Sochařské dílo mimořádné muzeální kvality.
A sculpture of exceptional museum quality.

Vyvolávací / Prodejní cena: 240.000 Kč
Odhadní cena: 300.000–400.000 Kč
(Starting / Selling price: 9 600 EUR)
(Estimate: 12 000–16 000 EUR)
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Když se v roce 1905 spojili Fritz Bleyl, Erich Heckel, Ernst L. Kirchner a Karl Schmidt-Rottluff do umělecké
skupiny Die Brücke, patřilo Německo ještě k největším koloniálním mocnostem v Evropě. V Drážďanském
etnologickém muzeu mladí malíři poprvé objevují umění cizích kultur, které je zde shromážděno a kterým
se Kirchner a Schmidt-Rottluff budou intenzivně a také tvůrčím způsobem zabývat po celý život. V dopise
Erichu Heckelovi z roku 1910 Kirchner píše: „Etnologické muzeum je opět otevřeno, sice jen malá část, ale
přesto mám potěšení z nádherných soch z Beninu, některé věci Pueblos z Mexika jsou stále vystaveny a také
některé černošské sochy." (31. března 1910 Erichu Heckelovi do Berlína, op. cit: Dube Heynig, Ernst Ludwig
Kirchner. Pohlednice Erichu Heckelovi, Kolín nad Rýnem 1984, č. 1, s. 1. 30). Ačkoli Kirchner nikdy nemohl
sám cestovat do cizích zemí, vybavil své ateliéry mnoha exotickými předměty, jako byly orientální koberce
a japonské paravány, sbíral egyptské kresby, vlastnil jednotlivé kusy afrického nábytku (včetně leopardí stoličky z Kamerunu) a byl velmi fascinován freskami v indických jeskyních Adžanta. Jeho byty a ateliéry se staly
osobními útočišti, v nichž se mu dařilo unikat před stále více politicky ohrožujícím vnějším světem i před
vlastním psychicky trýzněným nitrem. V touze po co největší originalitě, při hledání jednoty umění a přírody
„utíká“ z města k rybníkům v Moritzburgu, do Fehmarnu u Baltského moře, a nakonec do Davosu v odlehlých
horách švýcarských Alp. V životě národů Afriky, Oceánie, Severní a Jižní Ameriky, nedotčených industrializací,
a v jejich původním umění a kultuře objevují Kirchner a Schmidt-Rottluff protiváhu buržoazní společnosti v Německu a Evropě. Tam vidí své ideály, úspěšné spojení přírody a umění, své stylistické cíle a formální aspirace
realizované a potvrzené. Zejména v africkém umění byl Kirchner fascinován jinakostí formy, v níž rozpoznal
původní osvobození od klasických ideálů krásy své vlastní doby a kultury. V jeho vlastnoručně vyřezávaných
dřevěných sochách, ale i v malbách, v zobrazeních lidských těl, lze spatřovat jasné paralely s mimoevropským
uměním. Vzhledem k tomuto úzkému uměleckému propojení umělců skupiny Die Brücke s jejich mimoevropskými zdroji není překvapivé, že se jednotlivé africké řezby – jako je zde nabízená dřevěná plastika – dostaly
do sbírky Hermanna Gerlingera. Umění etnické skupiny Baule patří do západního kánonu afrického umění
z Pobřeží slonoviny. Zejména pro své naturalistické ztvárnění a působivou řezbářskou zručnost patří sochy
z Baule k nejvyhledávanějším předmětům afrického umění. Jsou velmi složitě a jemně vyřezávané. Vyznačují
se symetrií, pečlivě provedeným účesem a skarifikací, polootevřenýma očima a introvertním, kontemplativním
postojem s rukama položenýma na břiše. Kulturní duch v Německu na počátku 20. století a inspirační síla,
kterou africké umění působilo na tvorbu umělců skupiny Die Brücke, byly předmětem mnoha oceněných muzejních výstav, zejména v posledních letech v souvislosti s aktuálním napětím mezi inspirací a přivlastňováním,
například výstavy Kirchner and Nolde. Expressionism and Colonialism ve Stedelijk Museum v Amsterdamu,
Spatens Museum for Kunst v Kodani a Brücke Museum v Berlíně (2021/2022) a dříve s výstavou Foreign
Gods. Fascination with Africa and Oceania v Leopold Museum ve Vídni (2016/2017).

When Fritz Bleyl, Erich Heckel, Ernst L.Kirchner and Karl
Schmidt-Rottluff came together in 1905 in the art group Die
Brücke, Germany was still one of the largest colonial powers
in Europe. In the Dresden Ethnological Museum, the young
painters discover for the first time the art of foreign cultures
that is collected there, and which Kirchner and SchmidtRottluff would be intensely and also creatively involved with
throughout their lives. In a letter to Erich Heckel in 1910,
Kirchner wrote: "Here the Ethnological Museum is open
again, although only a small part, but still I have the pleasure
of the wonderful sculptures from Benin, some things of the
Pueblos from Mexico are still exhibited and also some black
sculptures" (March 31, 1910 to Erich Heckel in Berlin, op.
cit: Dube Heynig, Ernst Ludwig Kirchner. Postcard to Erich
Heckel, Cologne 1984, no. 30). Although Kirchner was never
able to travel to foreign countries himself, he furnished his
studios with many exotic objects such as oriental carpets
and Japanese screens, collected Egyptian drawings, owned
individual pieces of African furniture (including a leopard stool
from Cameroon) and was very fascinated by the frescoes in
the Ajanta caves in India. His apartments and studios became
personal retreats in which he managed to escape from the
increasingly politically threatening outside world and his own
psychologically tormented inner self. In his desire for the
greatest originality, in search of the unity of art and nature,
he "escapes" from the city to the ponds of Moritzburg, to
Fehmarn on the Baltic Sea, and finally to Davos in the remote
mountains of the Swiss Alps. In the life of the people of Africa,
Oceania, North and South America, supposedly untouched
by industrialisation, and in their supposedly indigenous
art and culture, Kirchner and Schmidt-Rottluff discover a
counterbalance to bourgeois society in Germany and Europe.
There they see their ideals, the successful fusion of nature
and art, their stylistic goals and formal aspirations realized
and confirmed. In African art in particular, Kirchner was
fascinated by the otherness of form, in which he recognized
an accompanying liberation from the classical ideals of
beauty of his own time and culture. In his self-carved wooden
sculptures, but also in his paintings, in his depictions of
human bodies, one can see clear parallels with the nonEuropean art. Given this close artistic connection between
the Die Brücke artists and their non-European sources, it is
not surprising that individual African carvings – such as the
wooden sculpture offered here – have found their way into
the Hermann Gerlinger collection. Baule art belongs to the
Western canon of African art from the Ivory Coast. Particularly
for their naturalistic rendering and impressive carving skills,
Baule sculptures are among the most sought-after objects
of African art. They are very intricately and finely carved.
They are characterised by symmetry, meticulously executed
hairstyle and scarification, half-open eyes and an introverted,
contemplative posture with hands placed on the stomach.
The cultural spirit in Germany at the beginning of the 20th
century and the inspirational power that African art exerted
on the work of the artists of the Die Brücke group have been
the subject of many award-winning museum exhibitions,
especially in recent years in the context of the current tension
between inspiration and appropriation, for example the
exhibition Kirchner and Nolde. Expressionism and Colonialism
at the Stedelijk Museum in Amsterdam, the Spatens Museum
for Kunst in Copenhagen, and the Brücke Museum in Berlin
(2021/2022) and earlier with the exhibition Foreign Gods.
Fascination with Africa and Oceania at the Leopold Museum
in Vienna (2016/2017).

4
TOMEČKO PAVEL
(1948 Rožňava)
BEZ NÁZVU

skleněná plastika
výška: 23,5 cm
signováno na plintě: P. Tomečko

Vyvolávací / Prodejní cena: 8.000 Kč
Odhadní cena: 15.000–20.000 Kč
(Starting / Selling price: 320 EUR)
(Estimate: 600–800 EUR)
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5
FOLTÝN FRANTIŠEK
(1891 Královské Stachy – 1976 Brno)
ABSTRAKTNÍ KOMPOZICE
1939
olej na plátně
55 x 46 cm
signováno, datováno a popsáno na rubu: F. FOLTÝN BRNO 1939 S.
Provenience:
– původně byl obraz ve sbírce slavného architekta
Bohuslava Fuchse (1895–1972)

Brněnský malíř František Foltýn patří k umělcům, jejichž
životní dráha a dílo nejsou nikterak jednoduché, jednoznačné, přímočaré. Po absolvování Uměleckoprůmyslové školy prožíval své umělecké začátky na Slovensku
v Bratislavě, v Košicích a na Zakarpatské Ukrajině. V roce
1922 spoluzaložil Skupinu výtvarných umělců. V polovině
dvacátých let odjel do Paříže, kde se stal členem slavné
výtvarné skupiny Cercle et Carré (spolu s Františkem Kupkou) zaměřené na geometrickou abstrakci a po jejím zániku stál u zrodu mezinárodní skupiny Abstraction-Création
(například s Arpem, Herbinem, Kupkou, Mondrianem,
Nicholsonem, Gabo, Schwittersem a dalšími).

Přiložena expertiza uznávaného znalce díla malíře,
prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, který mimo jiné k dílu uvádí:
„Obraz vznikl po Foltýnově návratu z Paříže (1934) a přestěhování do Brna.
Tehdejšími malbami, jimž dával název Kompozice nebo Obraz, pokračoval
v nefigurativní tvorbě, k níž dospěl ve třicátých letech jako respektovaný
člen mezinárodního sdružení Abstraction-Création. V plošně pojatých
obrazech řešil základní problémy vztahu barvy a tvaru, plochy a linie
v jejich kvalitě i kvantitě. Všechny mají výrazně malířský ráz a vyznačují se
harmonickou vyrovnaností racionální a instinktivní složky Foltýnovy tvorby.
Kompozice posuzovaného obrazu je jednodušší a klidnější než dříve
a zaujme především svou delikátní barevností, kde se podstatně uplatňují
šedi a čerň. Pokud jde o přípis na zadní straně obrazu, v údajích o něm
písmeno S značí možná místo, kde jej Foltýn namaloval – na jeho jiných
obrazech znamená například písmeno B, že vznikly v Brně. V tomto případě
jde snad o vesnici Studnice blízko Žďáru nad Sázavou.“
Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.

Vyvolávací / Prodejní cena: 1.100.000 Kč
Odhadní cena: 1.500.000–2.000.000 Kč
(Starting / Selling price: 44 000 EUR)
(Estimate: 60 000–80 000 EUR)

ZADNÍ STRANA OBRAZU

22

AUKČNÍ KATALOG | AUCTION CATALOGUE

23

6
KOKOSCHKA OSKAR
(1886 Pöchlarn – 1980 Montreux)
TOWER BRIDGE II
1967

velmi vzácná autorská litografie / very rare author's lithography
63 x 90,5 cm
signováno, datováno a popsáno rukou autora vpravo dole: O Kokoschka 67
vpravo dole přípis rukou autora s věnováním: A very Happy New Year 1968
to both of you Oskar
signed, dated and inscribed by author's hand lower right: O Kokoschka 67
lower right handwritten inscription with dedication: A very Happy New Year
1968 to both of you Oskar
Provenience / Provenance:
– dar Oskara Kokoschky k Novému roku 1968 rodině (prarodičům) Oldy
Palkovské-Kokoschkové. Prarodiče Oldy žili v městečku Ostravice na
Ostravsku. / Oskar Kokoschka's New Year's gift 1968 to the family
(grandparents) of Olda Palkovska-Kokoschka. Grandparents of Olda
lived in the town Ostravice in the Ostrava region
– ze sbírky rodiny Oldy a Oskara Kokoschky / from the collection of the
family of Olda and Oskar Kokoschka

7
Vyvolávací / Prodejní cena: 150.000 Kč
Odhadní cena: 200.000–300.000 Kč

TICHÝ FRANTIŠEK
(1896 Praha – 1961 Praha)
POHLED NA BELVEDERE
1952

(Starting / Selling price: 6 000 EUR)
(Estimate: 8 000–12 000 EUR)
SIGNATURA, DATACE A VĚNOVÁNÍ NA ZADNÍ STRANĚ

uhel na stříbřeném papíře
15 x 35,5 cm
signováno a datováno vzadu s věnováním: A padrone J. Fučík František Tichý 23/IV 52
Provenience:
– dar Františka Tichého příteli Janu Fučíkovi
– významná pražská sbírka
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 80.000 Kč
Odhadní cena: 100.000–150.000 Kč
(Starting / Selling price: 3 200 EUR)
(Estimate: 4 000–6 000 EUR)

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým
a Vladimírem Lekešem.
Consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA,
Professor Jaromir Zemina, Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.
Přiloženo potvrzení autenticity. / Authenticity certificate enclosed.
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9
MUCHA ALFONS
(1860 Ivančice – 1939 Praha)
POLIBEK JARA / KISS FROM SPRING
1919
litografie na papíře / lithography on paper
59,5 x 46 cm
signováno a datováno vlevo dole: Mucha 1919, a dále vpravo
dole: Mucha / signed and dated lower left: Mucha 1919,
and further lower right: Mucha
Provenience / Provenance:
– významná pražská sbírka / significant Prague collection
Posouzeno a konzultováno Johnem Muchou (vnuk malíře
a držitel autorských práv malíře), Dr. Irenou Žantovskou
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou,
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem. / Consulted
with the artist's grandson and copyright holder Mr. John
Mucha, Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA,
Professor Jaromir Zemina, Dr Jiri Machalicky
and Vladimir Lekes.
Přiloženo potvrzení autenticity. / Authenticity certificate
enclosed.

Vyvolávací / Prodejní cena: 38.000 Kč
Odhadní cena: 50.000–70.000 Kč
(Starting / Selling price: 1 520 EUR)
(Estimate: 2 000–2 800 EUR)

8
MAROLD LUDĚK
(1865 Praha – 1898 Praha)
MODLÍCÍ SE JEPTIŠKA
kvaš na papíře
výřez pasparty: 44 x 24,5 cm
signováno dole uprostřed: Marold
Provenience:
– významná moravská sbírka
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou,
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 130.000 Kč
Odhadní cena: 150.000–200.000 Kč
(Starting / Selling price: 5 200 EUR)
(Estimate: 6 000–8 000 EUR)

10
ŠVABINSKÝ MAX
(1873 Kroměříž – 1962 Praha)
OPLAKÁVÁNÍ KRISTA
1952
litografie na papíře
výřez pasparty: 58 x 46,5 cm
signováno rukou autora vpravo dole: M. Švabinský, dále signováno a datováno
v tisku dole uprostřed: M. ŠVABINSKÝ 1952
vlevo dole věnování rukou autora: panu faráři Miroslavu Heryanovi na památku 18. I. 1956
Provenience:
– sbírka Českobratrské církve evangelické, kterou bylo dílo zařazeno do aukce
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 10.000 Kč
Odhadní cena: 20.000–30.000 Kč
(Starting / Selling price: 400 EUR)
(Estimate: 800–1 200 EUR)
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11

13

TRNKA JIŘÍ
(1912 Plzeň – 1969 Praha)
DĚVČÁTKO (ILUSTRACE KE KNIZE
ZVÍŘÁTKA A LIDÉ)
1940–1941

TRNKA JIŘÍ
(1912 Plzeň – 1969 Praha)
DÍVKA S KOŠÍKEM
1940–1947

akvarel na papíře
výřez pasparty: 20 x 19 cm
signováno vpravo dole: Trnka
Konzultováno s Janem Trnkou (syn Jiřího Trnky
a držitel autorských práv malíře). Dále posouzeno
a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou,
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 28.000 Kč
Odhadní cena: 50.000–70.000 Kč
(Starting / Selling price: 1 120 EUR)
(Estimate: 2 000–2 800 EUR)

pastel a uhel na papíře
výřez pasparty: 44 x 24,5 cm
signováno vpravo dole: Trnka
Přiložen posudek Jana Trnky (syn Jiřího Trnky a držitel autorských
práv malíře), který mimo jiné k dílu uvádí:
„Vznik kresby Dívka s košíkem datuji mezi rok 1940–47, tedy do
válečných let a částečně poválečných let. Kromě typických zimních
krajin, výjevů z divadelního prostředí, tvorby portrétů a autoportrétů, věnoval se v té době i malbě a kresbě figurální, přičemž figura
je zpravidla zasazena do krajiny či determinována konkrétním
prostředím či činností. Snaží se probudit či povzbudit skomírající národní sebevědomí zobrazováním prostého českého lidu,
venkovanů či příslušníků nižší střední řemeslnické vrstvy, ze které
sám pocházel. Z formálního hlediska vyznačuje se postava děvčete
typickou trnkovskou stylizací: robustní sochařsky pojatá ženská
postava je v kontrastu s jemnou dívčí tváří. Typická je i zvolená
technika pastelu a škála zemitých barev traktovaná dynamickou
uhlovou kresbou.“
Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou,
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.

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

12
BURIAN ZDENĚK
(1905 Kopřivnice – 1981 Praha)
ODKAZ LOVCE TAJGY
1956
akvarel na papíře
30 x 22 cm
signováno vpravo dole: Z. Burian
ilustrace ke knize Rudolfa Luskače Odkaz lovce Tajgy,
1. vydání 1956 – Nakladatelství Mladá Fronta
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

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

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

Vyvolávací / Prodejní cena: 15.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–40.000 Kč
(Starting / Selling price: 600 EUR)
(Estimate: 1 200–1 600 EUR)
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BRUNOVSKÝ ALBÍN
(1935 Zohor – 1997 Bratislava)

BORN ADOLF
(1930 České Velenice – 2016 Praha)

16
PŘEKVAPENÍ MLADÉ DÁMY

14

barevná litografie na papíře
65 x 47 cm
signováno vpravo dole: ABorn
č. 55/200

EVA PRIMA PANDORA
1979

Provenience:
– významná pražská sbírka

barevný lept, mezzotinta, suchá jehla na papíře Hahnemühle
44,5 x 34,2 cm
signováno a datováno vpravo dole: Brunovský 1979
uvedeno v soupisu Albína Brunovského: Kompletné grafické
dielo 1960–1997 pod číslem 459

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

Provenience:
– významná pražská sbírka

Vyvolávací / Prodejní cena: 28.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–50.000 Kč

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

Vyvolávací / Prodejní cena: 39.000 Kč
Odhadní cena: 50.000–60.000 Kč
(Starting / Selling price: 1 560 EUR)
(Estimate: 2 000–2 400 EUR)

15
NEUSTÁLA A VYTRVALÁ SNAHA PO VLASTNÍCTVE
1978
lept, mezzotinta, suchá jehla na papíře Hahnemühle a Holland
39,7 x 29,7 cm
signováno a datováno vpravo dole: Brunovský 78
uvedeno v soupisu Albína Brunovského: Kompletné grafické
dielo 1960–1997 pod číslem 442
Provenience:
– významná pražská sbírka
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou,
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 38.000 Kč
Odhadní cena: 50.000–60.000 Kč
(Starting / Selling price: 1 520 EUR)
(Estimate: 2 000–2 400 EUR)

(Starting / Selling price: 1 120 EUR)
(Estimate: 1 200–2 000 EUR)

17
IL CARNEVALE ITALIANO MASCHERATO
barevná litografie na papíře
výřez pasparty: 54 x 37 cm
signováno vpravo dole: ABorn
č. 30/75

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

Vyvolávací / Prodejní cena: 20.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–40.000 Kč
(Starting / Selling price: 800 EUR)
(Estimate: 1 200–1 600 EUR)

18
JEDNOROŽEC

barevná litografie na papíře
výřez pasparty: 37 x 51,5 cm
signováno vpravo dole: ABorn
autorský tisk
Autenticita díla ověřena paní Emmou Bornovou, manželkou Adolfa Borna
a držitelkou autorských práv malíře.
Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 20.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–40.000 Kč
(Starting / Selling price: 800 EUR)
(Estimate: 1 200–1 600 EUR)
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Přiložena expertiza uznávaného znalce díla Jana
Zrzavého prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, který mimo
jiné k dílu uvádí:
„Domnívám se, že i když zde zobrazil Marii samu, souvisí kresba se Zvěstováním, jedním z hlavních námětů
křesťanské ikonografie, jímž byl přitahován od chvíle,
kdy ve dvacátých letech spatřil ve florentském dominikánském klášteře San Marco fresky od Fra Angelica.
Tato prostá, ale velmi jemná kresba svědčí
o jeho umění odstínu a sfumata“.

19
JIŘINCOVÁ LUDMILA
(1912 Praha – 1994 Praha)
PLACHETNICE S ŽEBŘÍKEM
1959
kombinovaná technika na papíře
výřez pasparty: 25 x 17,5 cm
signováno a datováno vzadu s věnováním:
Milé mé paní E. Laušmanové Ludmila Jiřincová 1959
původní rám

Dále přiložena expertiza autora monografie
PhDr. Karla Srpa:
„Tak toto je velmi soustředěná, dokonale promyšlená
kresba, pocházející z autorova lidsky složitého období,
kdy působil jako zastupující profesor na Palackého
univerzitě v Olomouci, avšak zároveň měl zakázáno
vystavovat a cestovat do zahraničí. V tomto roce
Zrzavý projevil silně svoji zbožnost. Zrzavý se zde dotkl
podstaty svého umění: co nejjednoduššími prostředky
vyjádřit hluboký emotivní obsah. Kresba má všechny
rysy, provázející jeho nejvýznamnější díla. Kresbu lze
jednoznačně označit mezi jeden z nejhezčích uhlů,
co Zrzavý udělal. Ke kresbě existuje přípravná studie,
uložená v Národní galerii v Praze pod inventárním
číslem K 54 298“.
Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou
Murray HonFRIBA, PhDr. Jiřím Machalickým
a Vladimírem Lekešem.

Provenience:
– sbírka rodiny Laušmanových

20
ZRZAVÝ JAN
(1890 Okrouhlice – 1977 Praha)
MARIA
1948

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

Vyvolávací / Prodejní cena: 25.000 Kč
Odhadní cena: 50.000–70.000 Kč
(Starting / Selling price: 1 000 EUR)
(Estimate: 2 000–2 800 EUR)
SIGNATURA, DATACE A ADRESA NA ZADNÍ STRANĚ
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uhel na papíře Ingres
35 x 26 cm
signováno a datováno vpravo dole: Jan Zrzavý – 1948
vlevo dole: Maria -77552vzadu rukou autora:
Jan Zrzavý=
Maria / uhel 1949
a Jan Zrzavý Praha XIX.
Na Magistrále 15

Provenience:
– sbírka JUDr. E. Laušmana, bývalého právníka
Národní galerie v Praze
PhDr. Karel Srp: „Kresbu lze jednoznačně označit
mezi jeden z nejhezčích uhlů, co Zrzavý udělal“.

Vyvolávací / Prodejní cena: 150.000 Kč
Odhadní cena: 300.000–400.000 Kč
(Starting / Selling price: 6 000 EUR)
(Estimate: 12 000–16 000 EUR)

33

JOSEF LADA, POZDRAV PÁMBU, PANE RANDÁK, (detail)

21
LADA JOSEF
(1887 Hrusice – 1957 Praha)
POZDRAV PÁMBU, PANE RANDÁK
1940
kvaš, běloba, akvarel a tuš na papíře
37,5 x 50 cm
výřez pasparty: 22 x 34 cm
signováno a datováno vpravo dole: Jos. Lada 40
Přiložen znalecký posudek PhDr. Pavly Pečinkové CSc. (uznávané znalkyně
autora a autorky výstav malíře), která mimo jiné k dílu uvádí:
„Předložená původní kresba nebyla dosud evidována odbornou literaturou,
ale jsou známé její knižní reprodukce. Má bezprostřední paralely
v Ladových původních pracích a její námět i provedení bezvýhradně zapadají do celku Ladovy tvorby. Náleží do cyklu Ladových ilustrací k humoristickému diptychu Františka Rachlíka Pozdrav Pámbu, pane Randák / Dejž
to Pámbu, holenkové. Originální podklady k reprodukcím se zachovaly
jen částečně; několik z nich je uloženo v pozůstalosti a ojediněle jsou
zastoupeny v soukromých sbírkách. Kresebný rukopis předložené práce je
spontánní a přesvědčivý a shoduje se s doloženými Ladovými originály
z dané doby, souhlasí i způsob kolorování“.
Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým
a Vladimírem Lekešem.
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Vyvolávací / Prodejní cena: 900.000 Kč
Odhadní cena: 1.000.000–1.400.000 Kč
(Starting / Selling price: 36 000 EUR)
(Estimate: 40 000–56 000 EUR)

Reprodukováno (detail obrazu) na přebalu knihy Františka Rachlíka
Pozdrav Pámbu pane Randák, vydal Československý spisovatel, 1955

PŘEBALY KNIH S POUŽITÍM DETAILU KRESBY

Josef Lada byl český malíř, ilustrátor, karikaturista, spisovatel,
zakladatel českého komiksu a tzv. „moderní české pohádky“.
Je považován za jednoho z našich největších umělců. Známý
je veřejnosti především svou tvorbou pro děti, ale také ilustracemi k dílu Jaroslava Haška. V raném dětství přišel o oko, což
se krom dalšího projevilo na jeho charakteristickém plochém,
kresebném stylu s využitím silných obrysů a linií. Již za svého
života patřil v Československu mezi široce uznávané umělce.
Společně s Čapkem, Nezvalem a Vančurou se stal jedním ze
zakladatelů tzv. „moderní pohádky“ v české literatuře a obdržel
za svoje dílo roku 1947 titul národní umělec.
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KUPKA FRANTIŠEK
(1871 Opočno – 1957 Puteaux)
STOJÍCÍ AKT DÍVKY / STANDING NUDE OF A GIRL
kolem roku / around 1905
uhel na papíře / charcoal on paper
44,8 x 20,8 cm
signováno vpravo dole: Kupka / signed lower right: Kupka
dále signováno pozůstalostním razítkem / further signed with
estate stamp
Přiloženo potvrzení autenticity Vladimíra Lekeše, hlavního
autora jediného oficiálního Soupisu olejomaleb Františka Kupky
(vydaného ve spolupráci Adolf Loos Apartment and Gallery,
Národní galerie v Praze, rakouské Národní galerie Belvedere
a výhradního držitele autorských práv malíře francouzskou státní
společností Adagp Paříž), zapsaného v Guide International des
experts et spécialistes, vydávaném ve Francii.
Přiloženo potvrzení autenticity pana Pierre Brullé
ze dne 4. 3. 1999.
Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou
a PhDr. Jiřím Machalickým.
Confirmation of the authenticity by Vladimir Lekes, author of
the official 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 Adagp Paris) registered in the Guide International
des experts et spécialistes, published in France, enclosed.
Certificate of authenticity by Pierre Brulle
dated on March 4, 1999 enclosed.
Consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA,
Professor Jaromir Zemina, Dr Jiri Machalicky.

Vyvolávací / Prodejní cena: 480.000 Kč
Odhadní cena: 600.000–800.000 Kč
(Starting / Selling price: 19 200 EUR)
(Estimate: 24 000–32 000 EUR)

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 například 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 i Uprkův významný podíl
na organizaci výtvarného dění na Moravě. Uprkův realismus byl časem oživen vlivem plenérismu
a impresionismu, projevujícím se pestrou zářivou barevností, jeho tíhnutí k plošnému zobrazování reality
se shodovalo s výrazným smyslem pro zdobnost obrazu, který ho přibližoval k dekorativismu secesnímu.
O Uprkově příznačném zaujetí vesnickou kulturou, připomínajícím Mánesovo nadšení lidovými kroji,
výmluvně svědčí posuzovaný obraz, jehož námětem je šohaj z Moravského Slovácka, stojící ve slavnostním oděvu na sluncem ozářené louce. Tato malba měla nejen zdobit, nýbrž i dokumentovat, a proto má
v obraze hlavní úlohu tento oblek, především jeho barevnější horní část nad pasem: je proto větší než
část dolní. S tím souvisí nedějovost výjevu a redukce přírodního prostředí na zelenou plochu, na niž vrhá
postava stín.“
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, PhDr. Jiřím Machalickým
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.
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UPRKA JOŽA
(1861 Kněždub – 1940 Hroznová Lhota)
ŠOHAJ Z MORAVSKÉHO SLOVÁCKA
první nebo druhá dekáda 20. století
olej na plátně
49,5 x 29,5 cm
signováno vlevo dole: JU
původní rám
Provenience:
– významná moravská sbírka

Vyvolávací / Prodejní cena: 190.000 Kč
Odhadní cena: 250.000–350.000 Kč
(Starting / Selling price: 7 600 EUR)
(Estimate: 10 000–14 000 EUR)
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FROLKA ANTOŠ
(1877 Kněždub – 1935 Tvarožná Lhota)
PŘI PRÁCI V SADU

KIRNIG ALOIS
(1840 Praha – 1911 Praha)
ZÁMEK ORLÍK
1898

olej, plátno, lepenka
60 x 79,5 cm
signováno vlevo dole: A. Frolka
Provenience:
– významná moravská sbírka

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.
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olej na plátně
46 x 60 cm
signováno a datováno vpravo dole: A. Kirnig, 1898
vzadu staré číslo: 352/655
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: 180.000–250.000 Kč

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

(Starting / Selling price: 6 000 EUR)
(Estimate: 7 200–10 000 EUR)

(Starting / Selling price: 1 400 EUR)
(Estimate: 2 000–2 800 EUR)
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EGNER MARIE
(1850 Bad Radkersburg – 1940 Maria Anzbach)
JASNÉ JARNÍ RÁNO
1894
olej na plátně
86,5 x 120,8 cm
signováno vlevo dole: MEgner
vzadu na samolepicím štítku napsáno a označeno: Egn[...] / von M. Egn[...]
Jedná se o první aukční prodej obrazu.
Dílo Marie Egner těchto galerijních kvalit se na světovém aukčním trhu ještě nikdy nedražilo.

Vyvolávací / Prodejní cena: 4.600.000 Kč
Provenience:
– soukromá sbírka
Publikováno:
– Obrazy ve Glasgalerii, 100 let rakouského malířství. 1850–1950, Glasgalerie Regine a Michael Kovacek,
14. října – 23. prosince 1997, Vídeň 1997, kat. č. 10
– Katalog XXIII. výroční výstavy, Vienna Künstlerhaus, Vídeň 1895, s. 56, č. 300 (0. il.)
– Srov. Suppan/Tromayer, M. Egner. Eine österreichische Stimmungs impressionistin, svazek II, Vídeň 1993, deska 221
Vystavováno:
– 23. výstava ve Wiener Künstlerhaus, 1895, č. 1732
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou,
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Na tomto obraze je zobrazena jarní venkovská scéna s kvetoucími stromy – jeden z jejích oblíbených motivů. Ráda zobrazovala podobné výjevy,
idylický a někdy idealizovaný venkovský život.
Žena v selských šatech krmí kachny a krocany mezi bíle kvetoucími stromy, vedle ní protéká stavidlem malý potok, vpravo stojí statek. Scénu zakrývá
mírně zatažená obloha. Žena má na sobě modré šaty s ohrnutými rukávy a bílou zástěru. V ruce drží dřevěnou misku, jejímž obsahem krmí ptáky.
Autorka se vyhýbá tomu, aby na tváři namalovala konkrétní emocionální výraz, ale ponechává tuto interpretaci na divákovi.
Barva oblohy se mění ze světle modré na tmavě šedou. Tento barevný vjem je mistrně zobrazen i v krajině. Zatímco levá polovina snímku září v jarním
slunci, bílé květy a louky září svěží světle zelenou barvou, barvy na pravé straně snímku jsou tlumenější. Mraky a stromy jako by vrhaly na potok stín.
Obraz vyzařuje neobyčejný klid. K tomu přispívá i klidná, téměř nehybná hladina potoka a ptáci, kteří ženu obklopují. Po potravě se nevrhají zběsile,
ale zdá se, že harmonicky čekají, až na ně přijde řada. Egner má také smysl pro detail; na břehu potoka například rostou žluté kosatce nebo sněženky
a okolí se zrcadlí na vodní hladině.
Klid motivu se odráží i ve stylu malby. Malba se vyznačuje důsledně měkkými tahy štětce bez tvrdých okrajů. Stejně redukovaná je i barevná paleta,
která se skládá především z různých odstínů zelené, hnědé a bílé. Divák má pocit, že se do scény ponořil, jako by právě kráčel po malé cestičce
směrem k usedlosti. Když člověk přijme výzvu obrazu, aby opustil hektický svět a vstoupil do klidné scény a setrval v ní, dýchne na něj eskapismus
z životní reality.

DETAIL SIGNATURY / SIGNATURE DETAIL / SIGNATUR DETAIL
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ZADNÍ STRANA OBRAZU / VERSO OF THE PAINTING / DIE RÜCKSEITE DES BILDES
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Marie Egner je jednou z nejvýznamnějších rakouských malířek přelomu 20. století. Těžiště její
tvorby je v krajinomalbě a malbě květinových zátiší.
Marie Egner absolvovala umělecké vzdělání v Grazu a později v Düsseldorfu. Poté, co se
s matkou přestěhovala do Vídně, studovala u Emila Jakoba Schindlera, stejně jako další dvě
nejvýznamnější malířky té doby, Tina Blau a Olga Wisinger-Florian. Marie Egner byla tak součástí
okruhu rakouských Stimmungsimpressionisten („Impresionistické nálady“), ke kterému patřili
vedle Tiny Blau a Olgy Wisinger-Florian ještě Carl Moll a August von Pettenkofen. Skupina spolu
trávila letní dny na zámku Plankenberg v Dolním Rakousku. Jejich malířský styl se obvykle
skládá z venkovních scén, který byl mezi lety 1870 a 1900 inspirován francouzskou plenérovou
malbou.
Díla Marie Egner byla za jejího života vystavena v Rakousku na takových místech, jako je vídeňský Künstlerhaus, a také v Německu a Anglii. Byla členkou Asociace umělkyň, umělecké skupiny,
jejímž účelem bylo organizovat výstavy a pomáhat umělkyním získat nezávislost a autonomii
v uměleckém světě, kde tehdy dominovali muži.
Marie Egner is one of Austria‘s most important female painters of the turn of the 20th century.
A particular focus of her work is on landscape and flower painting.
Marie Egner completed her artistic training in Graz and later in Düsseldorf. After moving to
Vienna with her mother, she studied under Emil Jakob Schindler, as did the era‘s other two most
important women painters, Tina Blau and Olga Wisinger-Florian. Marie Egner is thus part of the
circle of Austrian Stimmungsimpressionisten (English: ‚Impressionists of mood‘) to which Blau
and Wisinger-Florian as well as Carl Moll and August von Pettenkofen belonged. The circle spent
summers together at the Plankenberg Castle in Lower Austria. Their painting style typically
consists of outdoor scenes, with the term describing a style between 1870 and 1900 that was
inspired by French plein air painting.
Egner’s work was exhibited in Austria at such venues as the Vienna Künstlerhaus as well as
in Germany and England during her lifetime. She was a member of the Association of Women
Artists, an artists‘ group whose purpose included organising exhibitions and helping women
artists gain independence and autonomy in a highly male-dominated art world.
Marie Egner ist eine der bedeutendsten österreichischen Malerinnen der Wende zum 20. Jahrhundert. Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in der Landschafts und Blumenmalerei.
Marie Egner absolvierte künstlerische Ausbildung in Graz und später in Düsseldorf. Nachdem
sie mit ihrer Mutter nach Wien gezogen war, studierte sie bei Emil Jakob Schindler, ebenso
wie die zwei anderen wichtigsten Malerinnen der Epoche, Tina Blau und Olga Wisinger-Florian.
Egner gehört damit zum Kreis der österreichischen Stimmungsimpressionisten, zu denen neben Tina Blau und Olga Wisinger-Florian auch Carl Moll und August von Pettenkofen gehörten.
Die Sommer verbrachte der Kreis gemeinsam auf Schloss Plankenberg in Niederösterreich. Ihr
Malstil besteht typischerweise aus Außenszenen, wobei der Begriff einen Stil zwischen 1870
und 1900 beschreibt, der von der französischen Freilichtmalerei inspiriert wurde.
Egners Arbeiten wurden zu ihren Lebzeiten in Österreich, unter anderem im Wiener Künstlerhaus, sowie in Deutschland und England ausgestellt. Sie war Mitglied der VBKÖ Künstlerverband
Wiener Frauen, einer Künstlergruppe, deren Zweck es war, Ausstellungen zu organisieren und
Künstlerinnen zu helfen, Unabhängigkeit und Autonomie in einer stark von Männern dominierten
Kunstwelt zu erlangen.

EGNER MARIE
(1850 Bad Radkersburg – 1940 Maria Anzbach)
BRIGHT SPRING MORNING
1894

EGNER MARIE
(1850 Bad Radkersburg – 1940 Maria Anzbach)
AM LICHTEN FRÜHLINGSMORGEN
1894

oil on canvas
86,5 x 120,8 cm
signed lower left: MEgner
verso on label partly illegible titled and designated:
Am lichten Frühlingsmo[...] / von M. Egn[...]

öl auf Leinwand
86,5 x 120,8 cm
links unten signiert: MEgner rückseitig auf Etikett teilweise unleserlich betitelt
und bezeichnet: Am lichten Frühlingsmo[...] / von M. Egn[...]

Starting / Selling price: 184.000 EUR
The first auction sale of the painting.
A Marie Egner work of this gallery quality has never been auctioned
on the world auction market.
Provenance:
– private collection
Publicated:
– Paintings in the Glasgalerie. 100 Years of Austrian Painting. 1850–1950,
Regine and Michael Kovacek Glasgalerie, October 14 – December 23, 1997,
Vienna 1997, cat. no. 10
– Catalogue of the XXIII Annual Exhibition, Vienna Künstlerhaus, Vienna 1895,
p. 56, no. 300 (0. il.)
– Cf. Suppan/Tromayer, M. Egner. Eine österreichische Stimmungs impressionistin,
vol. II, Vienna 1993, plate 221
Exhibited:
– 23rd Exhibition at Wiener Künstlerhaus, 1895, no. 1732
This painting depicts a spring country scene with flowering trees - one of her favorite
motifs. She often depicted similar scenes, idyllic and sometimes idealized rural life.
A woman in peasant dress feeds ducks and turkeys among white flowering trees,
a small stream flows through a wooden sluice beside her, and farmhouse stands to
the right. The scene is obscured by a slightly overcast sky. The woman is wearing a
blue dress with rolled up sleeves and a white apron. She is holding a wooden bowl,
the contents of which she is feeding to birds. The artist avoids painting a specific
emotional expression on her face but leaves this interpretation to the viewer.
The color of the sky changes from light blue to dark grey. This color gradient is also
masterfully depicted in the landscape. While the left half of the image glows in the
spring sun, the white flowers and meadows shine with a lush light green, the colors
on the right side of the image are more muted. The clouds and trees seem to cast
a shadow over the stream. The image exudes an extraordinary calm. The waveless,
almost still water of the stream and the birds surrounding the woman contribute
to this. They are not frantically scavenging for food but seem to be harmoniously
waiting their turn. Egner also has an eye for detail; yellow irises and snowdrops
grow on the banks of the stream, for example, and the surroundings are reflected
in the water’s surface.
The serenity of the motif is also reflected in the style of the painting. The painting
is characterized by consistently soft brushstrokes without hard edges. The reduced
color palette, which consists mainly of various shades of green, brown, and white, is
equally ‘unagitated’. The image represents a successful snapshot. The viewer feels
immersed in the scene, as if they have just walked down a small path towards the
homestead. When one accepts the painting’s invitation to leave the hectic world
and enter and remain in the tranquil scene, a certain escapism breathes upon the
viewer.
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Anfangs / Verkaufspreis: 184.000 EUR
Die erste Versteigerung des Gemäldes.
Ein Werk von Marie Egner in dieser Galeriequalität ist noch nie auf dem
Weltauktionsmarkt versteigert worden.
Provenienz:
– Privatbesitz
Publizieren:
– Gemälde in der Glasgalerie. 100 Jahre Österreichische Malerei. 1850–1950,
Glasgalerie Regine und Michael Kovacek, 14. Oktober – 23. Dezember 1997,
Wien 1997, Kat. Nr. 10
– Katalog der XXIII. Jahresausstellung, Wiener Künstlerhaus, Wien 1895, S. 56,
Nr. 300 (o. Abb)
– Vgl. Suppan/Tromayer, M. Egner. Eine österreichische Stimmungs impressionistin,
Band II, Wien 1993, Tafel 22
Ausgestellt:
– 23. Ausstellung im Wiener Künstlerhaus, 1895, Nr. 1732
Das vorliegende Bild zeigt eine ländliche Szene im Frühling mit blühenden Bäumen
– eines ihrer Lieblingsmotive. Oft bildete sie ähnliche Szenen ab, in denen sie das
idyllische und teils auch idealisierte Landleben zeigt.
Eine bäuerlich gekleidete Frau füttert zwischen weiß blühenden Bäumen Enten
und Truthähne, daneben fließt ein kleiner Bach durch eine hölzerne Schleuse
hindurch, rechts steht ein hölzer nes Bauernhaus. Die Szene wird von einem
leicht wolkenbedeckten Himmel überzogen. Die Frau trägt ein blaues Kleid mit
hinaufgekrempelten Ärmeln und weißer Schürze. In der Hand hält sie eine hölzerne
Schüssel, mit deren Inhalt sie die Vögel füttert. Die Künstlerin vermeidet es ihr
einen bestimmten Gefühlsausdruck ins Gesicht zu malen, sondern über lässt diese
Interpretation dem Betrachter.
Die Farbe des Himmels verläuft von einem hellen Blau zu dunklen, grauen Wolken.
Meister haft ist dieser Farbverlauf auch in der Landschaft dargestellt. Während die
linke Bildhälfte in der Frühlingssonne erstrahlt, die weißen Blüten leuchten und
die Wiesen in einem saf tigen Hellgrün glänzen, sind die Farben auf der rechten
Bildseite gedeckter. Die Wolken und die Bäume scheinen einen Schatten über den
Bach zu werfen. Das Gemälde strahlt eine außerordentliche Ruhe aus. Hierzu trägt
das wellenlose, beinahe unbewegte Wasser des Baches und die Vögel, die die Frau
umringen, bei. Diese schnappen nicht hektisch nach Futter, sondern scheinen
harmonisch zu warten, bis sie an der Reihe sind. Egner zeigt auch ein Auge für
Details, am Bachufer etwa wachsen gelbe Schwertlilien und Schneeglöckchen und
auf der Oberfläche des Wassers spiegelt sich die Umgebung.
Die Ruhe des Motivs spiegelt sich auch in der Malweise wider. Durchgehend weiche
Pinselstri che ohne harte Kanten prägen das Bild. Ebenso „unaufgeregt“ ist die
reduzierte Farbpalette, die sich hauptsächlich aus verschiedenen Grüntönen, Braun
und Weiß zusammensetzt. Das Gemälde stellt eine gelungene Momentaufnahme
dar. Der Betrachter fühlt sich in die Szene hineinversetzt, als würde man gerade auf
dem kleinen Weg entlang Richtung Bauernhaus spazieren. Ein gewisser Eskapismus
schwingt mit, wenn man die Einladung des Bildes annimmt, die hektische Welt
hinter sich zu lassen, um in die friedvolle Szene einzutreten und dort zu verweilen.
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KALVODA ALOIS
(1875 Šlapanice – 1934 Běhařov)
ZIMNÍ NÁLADA
olej na lepence
70,5 x 99,5 cm
signováno vlevo dole: AL. KALVODA
Provenience:
– významná moravská sbírka
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 180.000 Kč
Odhadní cena: 200.000–300.000 Kč
(Starting / Selling price: 7 200 EUR)
(Estimate: 8 000–12 000 EUR)
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KAVÁN FRANTIŠEK
(1866 Víchovská Lhota u Jilemnice – 1941 Libuň)

Představitel Mařákovy krajinářské školy.
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VEČER V MÁJOVÉM DEŠTÍČKU
1928

KVETOUCÍ HLOH

olej na lepence
38 x 50,5 cm
signováno, datováno a popsáno vlevo dole:
Večer v májovém deštíčku
Kaván 1928
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
PhDr. Michaelem Zachařem (uznávaným znalcem díla F. Kavána),
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 38.000 Kč
Odhadní cena: 50.000–70.000 Kč
(Starting / Selling price: 1 520 EUR)
(Estimate: 2 000–2 800 EUR)
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olej na lepence
39 x 50 cm
signováno a popsáno vpravo dole:
Kaván
Kvetoucí hloh
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
PhDr. Michaelem Zachařem (uznávaným znalcem díla F. Kavána),
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 45.000 Kč
Odhadní cena: 60.000–80.000 Kč
(Starting / Selling price: 1 800 EUR)
(Estimate: 2 400–3 200 EUR)
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30
KUBÍN OTAKAR (COUBINE OTHON)
(1883 Boskovice – 1969 Marseille)
VÝHLED DO ZAHRADY Z UMĚLCOVA ATELIÉRU „BOUDA“
1906
olej na plátně
81 x 60,5 cm
signováno vpravo dole: Kubín Otakar
vzadu štítek Národní galerie v Praze vO 812

Vyvolávací / Prodejní cena: 4.000.000 Kč
Odhadní cena: 5.000.000–7.000.000 Kč
(Starting / Selling price: 160 000 EUR)
(Estimate: 200 000–280 000 EUR)
Vzácně se vyskytující dílo malíře
z jeho sběratelsky vysoce ceněného období.

Provenience:
– restituce Národní galerie v Praze
– významná soukromá sbírka
Publikováno:
– Jiří Siblík: Malířské dílo Otakar Kubín-Coubine, vydal roku 2000 Český
art holding, Praha, reprodukováno barevně celostránkově pod č. 14 na str. 89
Přiložen posudek prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, který mimo jiné k dílu uvádí:
„Obraz vznikl v Kubínově raném tvůrčím období, kdy se připojil k prvním průkopníkům moderního umění u nás, kteří v roce 1907 a 1908 vystoupili na veřejnosti
jako skupina Osma, s níž vystavoval. Všichni tehdy tvořili v duchu francouzského
moderního umění po impresionismu, jehož představiteli byli zejména Vincent van
Gogh, Paul Gauguin a po nich fauvisté. Tehdy byl Kubín ovlivněn hlavně tvorbou
Gauguinovou, jak to dokládá i tento obraz, vyznačující se sytými barvami, zplošněním zobrazených předmětů a výrazným malířským rukopisem. Námětem obrazu
je pohled z Kubínova ateliéru v rodných Boskovicích, jejž si sám postavil, do okolí
letním sluncem ozářené zahrady, kde u květinového záhonu stojí mladá žena, snad
jedna z malířových sester. Obraz má tedy výrazně osobní a životopisný ráz, tak jako
jej mají výtvarným pojetím shodné obrazy Vykopávání brambor a Žně v Boskovicích
ze stejné doby. Je tím cennější, že dosud nebyl moc znám.“
Dále posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Po absolutoriu na Akademii se Otakar Kubín vrátil do rodných Boskovic a na
zahradě svých rodičů si postavil svůj první ateliér, o němž rád svým přátelům znovu
a znovu vyprávěl. Jeho přítel Jaroslav Jurka o tomto ateliéru pokřtěném na „Bouda“
roku 1936 napsal:
„Bouda měla v životě O. Coubina svůj význam. V zahradě svých rodičů si postavil
z vepřovic prostornou budovu se třemi okny, lepenkovou střechou. Kolem „Boudy“
byly v létě nasázeny slunečnice. Vchod do budovy byl stinně obrostlý planou révou,
skýtající v loubí chládek. Uvnitř budovy bylo vše prosté. Zem upěchovaná, strop
i stěny nalíčeny, a jen modré proužky květů byly ozdobou... zelená pohovka, křeslo,
skříňka a něco obrázků, knihy a malířské potřeby, to byl celý inventář ateliéru. Zde
trávil Kubín mnohé chvíle hořkosti i veselí. V „Boudě“ samotařil. Ale v pravdě málo
maloval...“

PRVNÍ KUBÍNŮV „ATELIÉR“ ZVANÝ „BOUDA“ V BOSKOVICÍCH, ZE KTERÉHO BYL
MALOVÁN OBRAZ VÝHLED DO ZAHRADY Z UMĚLCOVA ATELIÉRU BOUDA
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Otakar Kubín se účastnil první výstavy Osma v Praze roku 1907.
Roku 1913 odjel do Francie a usadil se v Provence, nejprve v Apt,
později v Simiane. Přijal francouzské státní občanství. Kratší pobyty
v Praze a na Moravě se střídaly s delšími pobyty ve Francii. Od
roku 1932 byl členem Umělecké besedy. V roce 1956 byl jmenován zasloužilým umělcem. Roku 1964 se natrvalo vrátil do Francie.
Kubín patří mezi malíře proslulé skupiny Osma. Jestliže jeho rané
dílo poznamenal vliv van Gogha a Gauguina, přešel za svého pobytu
ve Francii od kubistických experimentů ke klasicistickým obrazům
krajin, žánrů, zátiší, květin a podobizen, v nichž na něho nejsilněji
zapůsobil Corot.

ŠTÍTEK NG NA ZADNÍ STRANĚ OBRAZU
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32

31
BLAŽÍČEK OLDŘICH
(1887 Nové Město na Moravě – 1953 Praha)
SALDOBOŠ, PODKARPATSKÁ RUS
1932

FRANCIS SAM
(1923 San Mateo – 1994 Santa Monica)
BEZ NÁZVU
1976

Vyvolávací / Prodejní cena: 250.000 Kč
Odhadní cena: 300.000–400.000 Kč
(Starting / Selling price: 10 000 EUR)
(Estimate: 12 000–16 000 EUR)

olej, plátno, lepenka
49,5 x 59,5 cm
signováno, popsáno a datováno vlevo dole: O. Blažíček Saldoboš 1932
vzadu věnování rukou autora: Panu Rudolfu Laštůvkovi pro Zemské muzeum v Brně.
13. IV. 44. O. Blažíček

VĚNOVÁNÍ NA ZADNÍ STRANĚ OBRAZU

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

Provenience:
– významná moravská sbírka
Posouzeno a konzultováno PhDr. Naděždou Blažíčkovou (vnučkou autora),
Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou,
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.
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barevná serigrafie na papíře
75,5 x 55,5 cm
signováno vpravo dole tužkou rukou autora: Sam Francis
číslováno vlevo dole: 13/20

DETAIL SIGNATURY

Vyvolávací / Prodejní cena: 18.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–40.000 Kč
(Starting / Selling price: 720 EUR)
(Estimate: 1 200–1 600 EUR)

49

MIRÓ JOAN
(1893 Barcelona – 1983 Palma de Mallorca)

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

33
BEZ NÁZVU I.

barevná akvatinta na ručním japonském perleťovém papíře
44 x 33 cm
signováno vpravo dole tužkou rukou autora: Miró.
vlevo dole: XLVII/L

34
Vyvolávací / Prodejní cena: 140.000 Kč
Odhadní cena: 200.000–250.000 Kč
(Starting / Selling price: 5 600 EUR)
(Estimate: 8 000–10 000 EUR)

Vystavováno:
– Joan Miró. Práce na papíře, Výstavní síň Adolf Loos Apartment and Gallery
v Mánesu, Praha, 14. 1.–6. 2. 2020
Publikováno:
– Rosa Maria Malet, Joan Miró. Au-delà de la peinture., Fondation Maeght,
Saint-Paul de Vence 2019

PLATE VIII.
1961
barevná litografie na ručně tkaném papíře BFK Rives
51 x 66,3 cm
signováno vpravo dole tužkou rukou autora: M.
vlevo dole číslováno: 38/75

Vyvolávací / Prodejní cena: 180.000 Kč
Odhadní cena: 200.000–300.000 Kč
(Starting / Selling price: 7 200 EUR)
(Estimate: 8 000–12 000 EUR)

Publikováno:
– Galerie Maeght, Paříž (Cramer Books 70)
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.
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35
UTRILLO MAURICE
(1883 Montmartre – 1955 Dax)
CHÂTEAU DE CHASTELLUX
1932
olej na plátně / oil on canvas
46 x 55 cm
signováno a datováno vlevo dole: Maurice, Utrillo, V, 1932
vzadu staré razítko, štítek Národní galerie v Praze s evidenčním číslem
O7698, štítek Salon de Printemps Société Royale des Beaux-Arts
a další výstavní štítek z Paříže / signed and dated lower left: Maurice,
Utrillo, V, 1932
verso old stamp, label of the National Gallery in Prague with registration
number O7698, label of Salon de Printemps Societe Royale des
Beaux-Arts and another exhibition label from Paris
Provenience / Provenance:
– sbírka stavitele Aloise Trojana / collection of the Czech builder
Alois Trojan
– konfiskováno v 50. letech 20. století Československým státem,
umístěno do stálé expozice Národní galerie v Praze (evidováno pod
č. O7673) / confiscated in the 1950s by the Czechoslovak state,
placed in the permanent collection of the National Gallery in Prague
(registered under no. O7673)
– restituce z Národní galerie v Praze oprávněným dědicům /
restitution from the National Gallery in Prague to the rightful heirs
Vystavováno / Exhibited:
– Salon de Printemps, Société Royale des Beaux-Arts (Section Française),
Mars – Avril 1933 / Salon de Printemps, Société Royale des Beaux-Arts
(Section Française), Mars – Avril 1933
– Stálá expozice sbírky Národní galerie v Praze, Veletržní palác (vystaveno
až do 18. března 2018) / Permanent collection of National Gallery
Prague ( till March 18, 2018)

Vyvolávací / Prodejní cena: 1.600.000 Kč
Odhadní cena: 2.000.000–3.000.000 Kč
(Starting / Selling price: 64 000 EUR)
(Estimate: 80 000–120 000 EUR)

Maurice Utrillo se narodil jako nemanželský syn malířky Suzanne Valadon.
Otcovství jejího syna není jasné, až roku 1891 ho adoptoval španělský malíř
Miguel Utrillo y Molins, po němž přijal i své příjmení. Roku 1904, když se
u něho projevily příznaky alkoholismu, ho matka povzbudila, aby zkusil malovat. Maurice pak skutečně bez dalšího školení kreslil a maloval, co viděl ve
svém okolí a zejména na rodném Montmartre. Roku 1928 získal kříž Čestné
legie, nicméně se několikrát léčil na psychiatrických odděleních. Utrillo patří
k velmi oblíbeným moderním malířům a k pařížským legendám. Jeho prostý
a charakteristický styl lze těžko zařadit, i když souvislost s impresionismem
je patrná. Utrillo svým dílem inspiroval mnoho dalších malířů.
Maurice Utrillo was born the illegitimate son of the painter Suzanne
Valadon. The paternity of her son is unclear. In 1891 he was adopted by the
Spanish painter Miguel Utrillo y Molins, after whom he took his surname. In
1904, when he showed signs of alcoholism, his mother encouraged him to
try painting. Despite frequent relapses, painting became Utrillo's obsession.
His main subject was his native Montmartre, the streets and corners of
Paris. In 1928, he was awarded the Legion of Honour cross, but he was still
repeatedly treated in psychiatric wards. Utrillo is one of the most popular
modern painters and a Parisian legend. His simple and characteristic style
is difficult to classify, but the connection with Impressionism is obvious.
Utrillo inspired many painters around the world.

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.
Consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA,
Professor Jaromir Zemina, Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.
Authenticity certificate enclosed.

DETAIL ŠTÍTKŮ NA ZADNÍ STRANĚ OBRAZU /
DETAIL OF THE LABELS ON THE VERSO OF THE PAINTING
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ZE SBÍRKY CYRILA A BOHUSLAVA DUŠKA – MECENÁŠŮ UMĚNÍ NOVÉ DOBY
V nabídce naší společnosti je několik obrazů, které pocházejí z proslulé
sbírky Cyrila a Bohuslava Duškových. Jejich sbírka obrazů byla v minulosti označována za nejkrásnější soukromou obrazárnu českých malířů
19. a počátku 20. století.
Bratry Cyrila a Bohuslava Duška pojila láska k umění a sběratelství. Řadili se
mezi největší podporovatele české kultury 20. století a aktivně se podíleli na
vzniku Československého státu.

Jeho bratr bankéř Bohuslav Dušek, který se vypracoval z úředníka na prokuristu
Živnostenské banky, sbíral umělecké artefakty již od mládí. Nejprve shromažďoval knihy a rukopisy, později se začal zajímat o výtvarné umění. V jeho sbírce se
nacházela řada kvalitních děl významných umělců jako Josefa Mánesa, Josefa
Navrátila, Antonína Chittussiho, Bedřicha Havránka nebo i práce starých mistrů
italské či holandské malby. Jeho sbírka se vyznačovala svou rozsáhlostí, kvalitou a vkusem. Často navštěvoval obchody s uměním, antikvariáty a účastnil se
domácích i zahraničních aukcí. Výtvarnou sbírku Bohuslava Duška doplňovalo
umělecké řemeslo, jako české sklo, porcelán, vzácné textilie, fajáns a fotografie.

Cyril Dušek byl významný československý diplomat a politik, který sehrál důležitou roli při zakládání Československa. Byl také prvním československým velvyslancem ve Švýcarsku a Egyptě. Působil jako redaktor časopisu Čas a jako člen
Národního shromáždění československého a tzv. Maffie. Vedl bohatý společenský a kulturní život, navazoval styky s předními českými umělci a důvěrně se přátelil s Antonínem Slavíčkem a Janem Preislerem. Stal se významnou osobností
první republiky a dlouhodobě se pohyboval v okruhu T. G. Masaryka a jeho rodiny.

BOHUSLAV DUŠEK S MANŽELKOU

CYRIL DUŠEK

36
ŽENÍŠEK FRANTIŠEK
(1849 Praha – 1916 Praha)
PORTRÉT DÁMY
1885
olej na plátně
36,5 x 31 cm
signováno a datováno vpravo nahoře:
F. Ženíšek 85.
Provenience:
– sbírka Cyrila a Bohuslava Duška
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou,
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 38.000 Kč
Odhadní cena: 70.000–100.000 Kč
(Starting / Selling price: 1 520 EUR)
(Estimate: 2 800–4 000 EUR)
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37
V mládí František Tkadlík maloval rád podobizny. V těch
se jeví ještě empirová čistota kresby i suchá věcnost
přednesu. Byl výborným kreslířem, jeho pečlivá kresba
přešla i na jeho žáka Josefa Mánesa. Tkadlíkovo dílo zahrnuje rozhled do krásného kraje, na vodu, hory, kostely,
vesnice se zvláštní vroucností a idealizací. Za svého římského pobytu se silně sblížil s hnutím nazarénů a v tomto
stylu pracoval i po návratu do Vídně. Dílo Františka Tkadlíka, které se na trhu s uměním vyskytuje velmi vzácně,
je zastoupeno ve významných veřejných sbírkách.

TKADLÍK FRANTIŠEK
(1786 Praha – 1840 Praha)
SVATÁ RODINA NA ÚTĚKU
olej na plátně
68,5 x 55,5 cm

Vyvolávací / Prodejní cena: 80.000 Kč
Odhadní cena: 150.000–250.000 Kč
(Starting / Selling price: 3 200 EUR)
(Estimate: 6 000–10 000 EUR)

Provenience:
– sbírka Cyrila a Bohuslava Duška
Publikováno:
– Slovník československých výtvarných umělců
(sestavil Dr. Prokop Toman)
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou,
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.
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38
NAVRÁTIL JOSEF
(1798 Slaný – 1865 Praha)
HON NA LIŠKU
olej na plátně
30 x 38,5 cm

Provenience:
– z majetku hudebníka Václava Novotného
– sbírka Cyrila a Bohuslava Duška
Reprodukováno:
– Zlatá Praha, 1920, str. 73 a článek na str. 83
Jedná se o velmi vzácnou olejovou studii ke slavnému obrazu
Josefa Nawratila Hon na lišku (nyní sbírka Národní galerie v Praze).

39
NAVRÁTIL JOSEF
(1798 Slaný – 1865 Praha)
KATEŘINA ALEXANDRIJSKÁ

olej na dubové desce
26,5 x 22 cm
vzadu popsáno: Sv. Kateřina (Alexandrijská), z rodu královského, slynula krásou
a učeností. Měla býti kolem čtvrcena i kolo se zlomilo a mocně vymrštěné jeho
trosky smrtelně zranily okolo stojící diváky. Na to popravena mečem (r. 307).
Obraz její na prkně od Jos. Navrátila.
Provenience:
– sbírka Cyrila a Bohuslava Duškových

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

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

Vyvolávací / Prodejní cena: 80.000 Kč
Odhadní cena: 120.000–180.000 Kč

Vyvolávací / Prodejní cena: 80.000 Kč
Odhadní cena: 200.000–300.000 Kč

(Starting / Selling price: 3 200 EUR)
(Estimate: 4 800–7 200 EUR)
56

Malíř Josef Navrátil má v dějinách českého výtvarného
umění své zvláštní místo. Představuje umělce, který stál
na rozhraní dvou uměleckých světů – romantismu a realismu. Ve svém uměleckém projevu dosáhl uvolněného
malířského výrazu, vycházejícího z tradice francouzského
realismu první poloviny 19. století. Navrátil byl mistrem
koloritu, jenž do Čech z Francie přinesl zájem o barvu,
žánr a každodennost, stal se pokračovatelem koloristické
tradice rokokové školy malíře Norberta Grunda a současně skvělým předchůdcem Josefa Mánesa a Jaroslava
Čermáka. Sám se vzdělával a jezdil často do zahraničí,
zvláště do Švýcarska, Rakouska či Francie. Navrátil byl
jednoznačně mistrným krajinářem s velkým citem pro
detail. Dílo Josefa Navrátila je zastoupeno v prestižních
soukromých a veřejných sbírkách, jako je například Národní galerie v Praze.
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ZADNÍ STRANA OBRAZU

(Starting / Selling price: 3 200 EUR)
(Estimate: 8 000–12 000 EUR)
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40
NAVRÁTIL JOSEF
(1798 Slaný – 1865 Praha)
I. JAN HUS
olej na lepence
8 x 5,5 cm
rámováno Jindřich Eck

II. SULTÁN SOLIMAN
olej na lepence
7,5 x 6 cm
rámováno Jindřich Eck

III. HOUSKA

olej na lepence
6,5 x 8 cm
rámováno Jindřich Eck

I.

II.

IV. NAPOLEON U HROBKY
PETRA VELIKÉHO V MOSKVĚ
olej na lepence
7,5 x 9 cm
rámováno Jindřich Eck

V. ŽIŽKA

olej na lepence
7,5 x 5,5 cm
rámováno Jindřich Eck

VI. MARIA STUART
olej na lepence
7,5 x 6,5 cm
rámováno Jindřich Eck

41
NAVRÁTIL JOSEF
(1798 Slaný – 1865 Praha)
MATKA S DÍTĚTEM

Provenience:
– sbírka Cyrila a Bohuslava Duškových

III.

IV.

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

Vyvolávací / Prodejní cena: 120.000 Kč
(za celý konvolut)
Odhadní cena: 200.000–300.000 Kč
(Starting / Selling price: 4 800 EUR) (for all artworks)
(Estimate: 8 000–12 000 EUR)

olej na lepence
13,5 x 11,5 cm

Provenience:
– sbírka Cyrila a Bohuslava Duška
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou,
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 35.000 Kč
Odhadní cena: 70.000–100.000 Kč
(Starting / Selling price: 1 400 EUR)
(Estimate: 2 800–4 000 EUR)

V.

VI.
LIST Z ARCHIVU SBÍRKY
BRATŘÍ DUŠKOVÝCH
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42
NAVRÁTIL JOSEF
(1798 Slaný – 1865 Praha)
ŘÍČNÍ SCENÉRIE S DVĚMA CHLAPCI
oboustranný obraz
kombinovaná technika na kartonu
14 x 17 cm

KVĚTINY

oboustranný obraz
kombinovaná technika (olej, kvaš) na kartonu
14 x 17 cm
dole přípis: Originály Jos. Navrátila. Majetek prof. Dra. Kaufmana. Čís. 54–55
Provenience:
– sbírka Cyrila a Bohuslava Duška
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 38.000 Kč
Odhadní cena: 80.000–120.000 Kč
(Starting / Selling price: 1 520 EUR)
(Estimate: 3 200–4 800 EUR)

43
NAVRÁTIL JOSEF
(1798 Slaný – 1865 Praha)
VDOLKY
olej na dřevě
21 x 26,5 cm

Vyvolávací / Prodejní cena: 120.000 Kč
Odhadní cena: 200.000–300.000 Kč
(Starting / Selling price: 4 800 EUR)
(Estimate: 8 000–12 000 EUR)

Provenience:
– sbírka Cyrila a Bohuslava Duška
Publikováno:
– K dílu existuje opis rukopisu Bohuslava Duška o koupi tohoto obrazu: „Tyto vdolky od Jos. Navrátila koupil jsem
r. 1930 u starož. firmy J. Bělík v Praze. Dle sdělení majitele firmy získal obraz od praž. německé rodiny Schrammů,
který vlastnil několik staropraž. domů, také dům v Cel. ul., kde byl krám Kominíkův.“
– Další opis je o historii vzniku obrazu “VDOLKY“ malovaný Josefem Navrátilem. Kniha SLAVÍN, Sbírka podobizen,
autografů a životopisů předních mužů a žen československých. Roč. III. díl III. část prvá. Redaktor Celestýn
Frič – v Praze 1885, str. 153 až 155.
– Dále je dílo publikováno ve stati: Josef Navrátil, str. 154 /autor Jan Hudec/: „Nemohu neuvésti i tohoto malého případu:
Jsa kdysi návštěvou pozván ku příteli svému V. Bubeníčkovi, zasedl za stůl a neobyčejně pochutnal si na vdolcích mu
předložených. Bubeníček ze žertu poslal mu jich pak několik domů. Navrátil nechtěl býti dlužníkem a příštího dne mu
vrátil vdolky, ale na obrázku skvostně namalovány“.
Vystavováno.
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou,
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.
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44
HAVRÁNEK (HAWRANEK) BEDŘICH
(1821 Praha – 1899 Praha)
ZÁTIŠÍ S PRAMENEM
olej na lepence
20,5 x 31 cm
signováno vpravo dole: Hawranek

Provenience:
– sbírka Cyrila a Bohuslava Duška

Vyvolávací / Prodejní cena: 40.000 Kč
Odhadní cena: 70.000–100.000 Kč

46

(Starting / Selling price: 1 600 EUR)
(Estimate: 2 800–4 000 EUR)
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

45
ŠVABINSKÝ MAX
(1873 Kroměříž – 1962 Praha)
DÁMA SE SLUNEČNÍKEM (BOŽENA NĚMCOVÁ)
1958
litografie na papíře
výřez pasparty: 19 x 12,5 cm
signováno rukou autora vpravo dole: M. Švabinský
a dále v tisku: Šm 58
Provenience:
– sbírka Bohuslava Duška

Bedřich Havránek, geniální grafik a malíř krajin, jenž proslul jako
malíř krajinář úžasných podrobností. Bedřich Havránek vystudoval
pražskou Akademii u profesorů Antonína Mánesa, Christiana Rubena
a Maxe Haushofera. Signifikantním jevem pro jeho dílo je kresba, která
pro něj byla velmi důležitá. Díky tomu jsou jeho obrazy obvykle plné
detailů a rovněž jsou popisné. Vlivem Antonína Mánesa si vypěstoval
lyrický vztah k české krajině. Vliv na jeho dílo měl i jeho další učitel
Max Haushofer, jehož německý romantismus se v Havránkově tvorbě
projevil volbou motivů. Tímto jej řadíme do tzv. Haushoferovy školy
(mimo Havránka do této školy řadíme např. Adolfa Kosárka, Aloise
Bubáka a Julia Mařáka). Ve svém díle čerpal i ze svých početných
zahraničních cest, které situoval do alpských destinací. Havránek za
svůj život navštívil Německo, Anglii, Francii a Švýcarsko.
Později se Havránek ve svém díle odvrací od romantického pojetí
krajiny a svou pozornost věnuje zachycení atmosféry dne za pomoci
jemných odstínů barev. Zároveň se Havránek v námětech navrací zpět
k české krajině – venkovu. Velmi často v této době maloval krajinu
a zákoutí v okolí Sázavy, Mělnicka, Rajce a také různá krajinná zákoutí
na Moravě.

HAVRÁNEK (HAWRANEK) BEDŘICH
(1821 Praha – 1899 Praha)
ZÁTIŠÍ S KAPRADÍM
1846
olej na lepence
22,5 x 31,5 cm
signováno a datováno vpravo dole: Hawranek 1846
Provenience:
– sbírka Cyrila a Bohuslava Duška
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 40.000 Kč
Odhadní cena: 70.000–100.000 Kč
(Starting / Selling price: 1 600 EUR)
(Estimate: 2 800–4 000 EUR)

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

Vyvolávací / Prodejní cena: 5.000 Kč
Odhadní cena: 10.000–15.000 Kč
(Starting / Selling price: 200 EUR)
(Estimate: 400–600 EUR)
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47
CHITTUSSI ANTONÍN
(1847 Ronov nad Doubravou – 1891 Praha)
KRAJINA S CHALUPOU A RYBNÍKEM
1889
olej na dřevě
24 x 32 cm
signováno a datováno s věnováním dole: Milé Mařence A. Chittussi. 1889.

48
(Starting / Selling price: 4 800 EUR)
(Estimate: 6 000–10 000 EUR)

Provenience:
– sbírka Cyrila a Bohuslava Duška
Přiložen znalecký posudek uznávaného znalce a autora monografie
prof. PhDr. Romana Prahla, který mimo jiné k dílu uvádí:
„Obraz je kompozičně pro tohoto umělce velmi typický; kombinuje horizontálu horizontu krajiny s diagonálou ubíhající v terénu do hloubky obrazového prostoru. Obraz rovněž velmi dobře
charakterizuje Chittussiho zvyklost umisťovat lidské stavení či obydlí do optického středu
řady obrazů, dokonce i v případech, kdy se obydlí či stavení objevuje v menším měřítku než
v tomto případě. Posuzovaný obraz s největší pravděpodobností představuje mlýn v majetku
umělcova příbuzenstva; Marie z věnování obrazu je zřejmě Chittussiho mladší sestra, Marie
Barbora (1849–1929). Obraz má nezvěstný kreslený protějšek s drobnými odlišnostmi, publikovaný dobově pod názvem Nade mlýnem z údolí. Z údolí Chrudimky (Zlatá Praha 1891
a v umělcově monografii od K. B. Mádla 1894), a k obrazu existuje rovněž Chittussiho kreslená studie mlýna, ve sbírce GVU Klatovy. Srov. nedávnou monografii umělce (Prahl, Chittussi
Praha 1996 / Prahl, Chittussi, Praha 2019 (v soupisu díla č. L. 53).“
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.
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CHITTUSSI ANTONÍN
(1847 Ronov nad Doubravou – 1891 Praha)
KRAJINA Z FRANCIE

Vyvolávací / Prodejní cena: 120.000 Kč
Odhadní cena: 150.000–250.000 Kč

olej na dřevě
14 x 22 cm
signováno vpravo dole: Chittussi
vzadu staré razítko francouzského výrobce malířských destiček

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. Jeho obrazy polí, luk a pastvin
byly plné světel a jasných barev a vyjadřovaly
nálady v krajině.

Vyvolávací / Prodejní cena: 110.000 Kč
Odhadní cena: 150.000–250.000 Kč
(Starting / Selling price: 4 400 EUR)
(Estimate: 6 000–10 000 EUR)

Provenience:
– sbírka Cyrila a Bohuslava Duška
Přiložen znalecký posudek uznávaného znalce a autora monografie
prof. PhDr. Romana Prahla, který mimo jiné k dílu uvádí:
„Posuzovaný obraz všeobecně kompozičně odpovídá skupině Chittussiho drobných
živě prováděných studií z areálu Fontainebleau. Zachycuje krajinné prvky, které
tohoto malíře ve zmíněném areálu zaujaly – vřesoviště a balvany rozeseté na něm,
i stromoví ve středním obrazovém plánu. Navíc světlé místo vpravo dole v popředí
umožňuje spekulovat o tom, že jde o vodní hladinu, vzhledem k tomu, že tento
prvek, charakteristický pro onen areál, Chittussi rovněž s oblibou vyhledával. Vcelku
vzato, svižnost a suverénní malířský rukopis posuzovaný obraz řadí do skupiny skic,
které Chittussi mistrovsky ovládal a vytvářel už krátce po svém příchodu do Francie.
Pro srovnání motivu u skupiny obrazů pocházejících většinou z počátku 80. let viz.
Prahl, Chittussi, Praha 2019 (zvl. kapitola Chittussiho barbizonská škola).“

RAZÍTKO NA ZADNÍ STRANĚ OBRAZU

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.
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PŘEBAL KNIHY / COVER OF THE BOOK

FRONTISPIS S VĚNOVÁNÍM / FRONTISPIECE WITH DEDICATION

Kniha obsahuje soubor básní od Jindřicha Heislera,
pět ilustrací od Toyen. Obálka je navržena Jindřichem
Štyrským.
Na frontispisu knihy je vlastnoruční věnování od Toyen
významné švýcarsko-německé výtvarnici, sochařce,
básnířce, modelce, „první dámě světového surrealistického hnutí“ Meret Elisabeth Oppenheim (1913–1985),
která byla hlavní ženskou osobností surrealistického
hnutí a patří k ženám, které zásadně ovlivnily vývoj
moderního umění:
á Meret avec mon amitié Toyen 27/III. 1956
The book contains a collection of poems by Jindrich
Heisler, five illustrations by Toyen. The cover is
designed by Jindrich Styrsky.
On the front of the book there is a handwritten
dedication by Toyen to the important Swiss-German
artist, sculptor, poet, model, "the first lady of the world
surrealist movement" Meret Elisabeth Oppenheim
(1913–1985) who was the main female personality
of the surrealist movement and one of the women
who fundamentally influenced the development
of modern art:
á Meret avec mon amitié Toyen 27/III. 1956
Posouzeno a konzultováno s rodinou Meret
Oppenheim, Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem,
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem /
Consulted with the family of Meret Oppenheim,
Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA,
Professor Jaromir Zemina, Dr. Karel Srp,
Dr Jiri Machalicky and Vladimir Lekes.

49
HEISLER JINDŘICH
(1914 Chrast – 1953 Paříž / Paris)
TOYEN
(1902 Praha – 1980 Paříž / Paris)
ŠTYRSKÝ JINDŘICH
(1899 Dolní Čermná – 1942 Praha)
NUR DIE TURMFALKEN BRUNZEN RUHIG AUF DIE 10 GEBOTE /
JEN POŠTOLKY CHČÍ KLIDNĚ NA DESATERO
Surrealistische edition 1939
(vydáno pouze 40 exemplářů / only 40 copies issued)
23,6 x 29 cm
Autorem básní je Jindřich Heisler, autorem ilustrací uvnitř knihy je Toyen (Marie
Čermínová), autorem obálky je Jindřich Štyrský. Kniha je uložena v unikátním
přebalu z tvrdých desek vytvořených formou frotáže od neznámého autora.
The author of the poems is Jindrich Heisler, the author of the illustrations inside
the book is Toyen (Marie Cerminova), the author of the cover is Jindrich Styrsky.
The book is stored in a unique cover made of hard boards created in the form
of frottage by an unknown author.
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Vyvolávací / Prodejní cena: 220.000 Kč
Odhadní cena: 300.000–500.000 Kč
(Starting / Selling price: 8 800 EUR)
(Estimate: 12 000–20 000 EUR)
Toto první vydání knihy je naprostým unikátem a na
uměleckém aukčním trhu je v podstatě nedostupné. / This
first edition of the book is completely unique and basically
unavailable on the art auction market.
Jedná se o první aukční prodej knihy. / This is the first auction
sale of the book.

50
TOYEN (ČERMÍNOVÁ MARIE)
(1902 Praha – 1980 Paříž)
DÍVKA S VIOLKAMI
1944
tuš na papíře
20,5 x 13,5 cm
signováno vlevo dole: T
Přiložena expertiza uznávaného znalce díla Toyen PhDr. Karla Srpa,
který k dílu mimo jiné uvádí:
„Toyen se velmi často zabývala motivem detailu dívčí tváře, znázorněné na fragmentu
kamenu, který příležitostně doplňovala o další motivy, jako v tomto případě o drobné, velmi podrobně vykreslené květy violek. Tyto kresby, případně grafické listy často vznikaly
během druhé poloviny třicátých a zejména pak ve čtyřicátých letech. Toyen je jednak
vytvářela jako ilustrace do nejrůznějších knih, jednak jako dárky pro přátele. Kresba se
vyznačuje přesností tahu, která byla pro Toyen příznačná, sugestivní imaginací, krajním
výrazovým oproštěním. Těmito kresbami, jichž vzniklo poměrně velké množství, se Toyen
pohybovala na opačné než čistě surrealistické straně. Široké publikum si je oblíbilo
zejména z masově vydávaných ilustrovaných knih.
Ke kresbě existuje několik dalších verzí stejného motivu, jednak jedna větší kresba,
ve které autorka více propracovala vlastní květy, jednak grafický list.“
Posouzeno a konzultováno uznávaným znalcem díla Toyen PhDr. Karlem Srpem,
dále Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou,
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.

Vyvolávací / Prodejní cena: 48.000 Kč
Odhadní cena: 70.000–100.000 Kč
(Starting / Selling price: 1 920 EUR)
(Estimate: 2 800–4 000 EUR)
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51
TOYEN (ČERMÍNOVÁ MARIE)
(1902 Praha – 1980 Paříž)
MIRAGE (PŘELUD)
1967

Vyvolávací / Prodejní cena: 12.000.000 Kč
Odhadní cena: 15.000.000–25.000.000 Kč

olej na plátně
60 x 120 cm
signováno a datováno vpravo dole: TOYEN 67
Provenience:
– sbírka malířky Toyen
– sbírka André-Francois Petit, Paříž (získáno přímo od Toyen)
– Galerie Cyrille de Gunzburg
– soukromá sbírka Paříž
Vystavováno:
– Toyen, Galerie hl. města Prahy, Dům u Kamenného zvonu
(12. 5.– 6. 8. 2000), kurátor výstavy Karel Srp, koncepce výstavy
Lenka Bydžovská
– Toyen: Snící rebelka / Toyen: l´écart absolu, Národní galerie Praha
(9. 4.–15. 8. 2021), Hamburger Kunsthalle (24. 9. 2021–13. 2. 2022),
Musée d´Art Moderne de Paris (25. 3.–24. 7. 2022)
Publikováno:
– José Pierre Surrealist Painting 1940–1970, The little library of art,
1971, vydal Methuen & Co. obr. 12
– Radovan Ivsic Toyen, Paris, 1974, Editions Filipacchi, s. 54
– Ragnar von Holten Toyen, vydal Lindfors Forlag, 1984, obr. 29, s. 26
– PhDr. Karel Srp Toyen, vydal Argo a Galerie hl. m. Prahy, 2000,
reprodukováno na straně 256 pod číslem 337
– Toyen: Snící rebelka, vydala Národní galerie v Praze, 2021, (odborné texty
kolektiv autorů, editoři: Annie le Brun, Annabelle Gorgen-Lammers, Anna
Pravdová), reprodukováno na straně 272, pod číslem 460
– Toyen: l´écart absolu, vydalo Paris Musées, 2022, (odborné texty kolektiv
autorů, editoři: Annie le Brun, Annabelle Gorgen-Lammers, Anna Pravdová),
reprodukováno na straně 292, pod číslem 493
Poslední významnější obrazy Toyen pocházejí z přelomu šedesátých
a sedmdesátých let.
Z obrazů pařížského období Toyen je zřejmé, že se pro ni zvířata v jejích představách stala důležitější než lidé. Od let 1936–1937, kdy se začala zabývat
více animálními než figurativními motivy, se v její práci vyskytovalo nebývalé
množství nejrůznějších živočišných druhů, nejčastěji agresivních šelem a dravců, jejichž přesné pojmenování někdy není snadné. Toyen si podobu zvířete
přizpůsobovala vlastní vizi. Některá nepoukazovala přímo na konkrétní druh,
ale byla jen volně naznačena. Během padesátých let dostávala nenápadně
nové formální a významové pojetí, v šedesátých již dominoval levhart. Mělo to
své důvody. V knize O svádění Jean Baudrillard uvádí: “Podle vědění starověku
byl levhart jediným zvířetem, které vydávalo vonný zápach. Této vůně využíval
k lapení svých obětí. Stačilo, aby ve skrytu vyčkal a jeho vůně je omámí –
neviditelná past, do které se chytí“. Zejména s levhartem si Toyen spojovala
ženskou postavu. Propojení ženy s pardálem patřilo k častým motivům surrealistické obrazivosti, avšak jedině Toyen je po mnoho let soustavně rozvíjela.
Žena na obrazech Toyen někdy s levhartí kůží těsně srůstá; je současně svádějící a sváděná, aktivní i pasivní, nechává se svádět pro svádění samo, pro
vlastní hru, podmanění a přisvojení si. Její role se stala mnohem složitější
než postavení mužů. V obrazech Toyen je dvojstranným znakem, připraveným
k útoku i k obraně, levhartí kůže jí slouží jako vnadidlo a zároveň poskytuje
úkryt a ochranu.
(LENKA BYDŽOVSKÁ A KAREL SRP TOYEN)
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Přiložena expertiza uznávaného znalce díla Toyen PhDr. Karla Srpa,
který k dílu mimo jiné uvádí:
„Tento obraz náleží k nejvýznamnějším pozdním dílům Toyen, otevírá její
závěrečné tvůrčí období. Je skvělou ukázkou jejího pozdního enigmatického
stylu, ve kterém ke svému vyvrcholení dospěl jeden z autorčiných nosných
motivů, týkající se pojetí stínu, procházející průběžně celou její tvorbou.
Obraz Toyen uskutečnila na horizontálním panoramatickém formátu, aby
mohla dokonale pojmout ústřední motiv přízračné šelmy, jejíž výrazně prosvětlená tvář se upírá přímo na diváka, zatímco dlouhé, protáhlé ležící tělo se
zahnutým temným ocasem, vytváří jakousi pomyslnou hradbu v neutrálním
prostoru pouště. Za kočkovitou šelmou se nachází ještě motiv dravce, jehož
hlava dostává podobu masky, který si pařátem přidržuje vržený stín postavy,
na němž již šelma z prvého plánu leží. Toyen totiž do obrazu zapojila dva
vržené stíny ženských postav v sukni, které na něj dopadají z bočních stran.
Vnitřní světlo, vyzařující z obou živočichů, tak kontrastuje s temným obrysem.
Toyen tudíž na obraze dospěla k vyvrcholení svého životního námětu, jímž
bylo nejen ovládnutí lidského světa zvířecím, ale rovněž jeho splynutí se
stínem. Vytvořila si tím osobitou mytologii, nacházející se na hraně magického realismu, dospěla do oblasti, která ji byla dlouhodobě důvěrně známá,
jež podněcovala její představivost k stále novým uměleckým ziskům. Tímto
obrazem, nacházejícím se na prahu její závěrečné tvorby, dosáhla jedné
z nejautentičtějších poloh evropského pozdního surrealismu, osvobozeného
od předcházejících programů“.
Původně obraz získala přímo od Toyen pařížská Galerie André François Petit,
se kterou příležitostně od poloviny šedesátých let spolupracovala, dokonce
chtěla připravit její samostatnou výstavu, avšak nedošlo k tomu. Posledním
majitelem obrazu byla Galerie Cyrille de Gunzburg, která jej zapůjčila na
nedávné retrospektivní výstavy Toyen: Snící rebelka / l´écart absolu, Národní
galerie Praha, Hamburger Kunsthalle, Musée d´Art Moderne de Paris.
Dále posouzeno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým
a Vladimírem Lekešem.

POHLED NA OBRAZ BĚHEM VÝSTAVY / A VIEW OF THE PAINTING DURING THE
EXHIBITION TOYEN: L´ECART ABSOLU V MUSÉE D´ART MODERNE DE PARIS
(25. 3.–24. 7. 2022)

51
TOYEN (CERMINOVA MARIE)
(1902 Prague – 1980 Paris)
MIRAGE
1967

Starting / Selling price: 480 000 EUR
Estimate: 600 000–1 000 000 EUR

oil on canvas
60 x 120 cm
signed and dated lower right: TOYEN 67

Jedná se o jeden z vůbec nejdůležitějších olejů Toyen
z jejího poválečného období.
Obrazu bylo dáno stěžejní místo během nedávné výstavy Toyen v Paříži v Musée
d´Art Moderne de Paris. Dílo je rovněž zachyceno v novém dokumentárním filmu
režisérky Andrey Sedláčkové Toyen – baronka surrealismu.

Provenance:
– collection of Toyen
– collection of André-Francois Petit, Paris (bought directly from Toyen)
– Galerie Cyrille de Gunzburg
– private collection Paris

This work is one of Toyen's most important oil paintings
of the post-war period.
The painting was given a central place during the recent Toyen exhibition at the
Musée d'Art Moderne de Paris. The work is also featured in a new documentary
film by director Andrea Sedlackova, Toyen – Baroness of Surrealism.

Exhibited:
– Toyen, Prague City Gallery, Dum U Kammeneho zvonu
(12. 5.– 6. 8. 2000), curator Karel Srp,
exhibition concept Lenka Bydzovska
– Toyen: Dreaming Rebel / Toyen: l´écart absolu, National Gallery Prague
(9. 4.–15. 8. 2021), Hamburger Kunsthalle (24. 9. 2021–13. 2. 2022),
Musée d´Art Moderne de Paris (25. 3.–24. 7. 2022)
Publications:
– José Pierre Surrealist Painting 1940–1970, The little library of art, 1971,
published by Methuen & Co.
– Radovan Ivsic Toyen, Paris 1974, Editions Filipacchi, p. 54
– Ragnar von Holten Toyen, published by Lindfors Forlag, 1984,
fig. 29, p. 26
– PhDr. Karel Srp Toyen, published by Argo and the Prague City Gallery
in 2000, reproduced on page 256 under number 337
– Toyen Annie le Brun, Annabelle Gorgen-Lammers, Anna Pravdová),
reproduced on page 272, under number 460
– Toyen: l´écart absolu, published by Paris Musées, 2022 (expert texts
by a collective of authors, eds: Annie le Brun, Annabelle Gorgen-Lammers,
Anna Pravdová), reproduced on page 292, under number 493
Toyen's last major paintings date from the late 1960s and early 1970s.
It is clear from Toyen's paintings of the Paris period that in her imagination,
animals became more important to her than people. From 1936–1937, when
she began to employ more animal than figural motifs, her work featured an
unprecedented variety of animal species, most often aggressive beasts and
predators that are sometimes difficult to name precisely. Toyen adapted the
form of the animal to her own vision. Some did not point directly to a specific
species, but were only loosely implied. During the 1950s, she subtly integrated
new formal and semantic concepts, and by the 1960s the leopard was already
dominant – and for its own reasons. In his On Seduction, Jean Baudrillard
says: "According to the knowledge of antiquity, the leopard was the only
animal that gave off a fragrant odour. He used this scent to capture his victims.
All he had to do was wait in hiding and his scent would intoxicate them – an
invisible trap in which they would be caught." Toyen associated the female
figure in particular with the leopard. The connection between woman and catspecies was a frequent motifs of surrealist imagery, but only Toyen developed
it consistently over many years. The figure of woman in Toyen's paintings
is sometimes closely allied with the leopard skin; she is simultaneously
seductive and seduced, active and passive, allowing herself to be seduced for
seduction's sake, for her own play, subjugation and appropriation. Her role has
become much more complex than that of men. In Toyen's paintings, she is a
double-sided character, ready to attack and defend, her leopard skin serving
as a bait while providing shelter and protection.
(LENKA BYDZOVSKA AND KAREL SRP TOYEN)

ŠTÍTEK NA ZADNÍ STRANĚ OBRAZU / LABEL ON THE VERSO OF THE PAINTING

DETAIL SIGNATURY / DETAIL OF SIGNATURE

An expert’s report written by the recognized expert on Toyen’s work,
Dr Karel Srp enclosed. Dr Srp remarked:
“This painting is one of Toyen's most important late works, opening her
final creative period. It is an excellent example of her late enigmatic style,
in which one of the author's main motifs, in this case the concept of the
shadow, which runs through her work, reached its climax. Toyen made the
painting in a horizontal panoramic format to capture perfectly the central
motif of the phantom beast, whose brightly illuminated face stares directly
at the viewer, while its long, elongated reclining body with a curved dark tail
creates a kind of imaginary wall in the neutral space of the desert. Behind
the cat-like beast there is also the motif of a predator, whose head takes the
form of a mask, grasping with its claws the shadow cast by the figure on
which the beast from the first visual plane is already lying. Toyen included
two shadows of female figures in skirts cast onto the painting from the
sides. The inner light emanating from both animals contrasts with the dark
outline. In the painting, Toyen has reached the culmination of her life theme,
which was not only the domination of the human world by the animal world,
but also its merging with the shadow. In doing so, she created a distinctive
mythology that was on the edge of magical realism, reaching a realm that
had long been familiar to her, one that stimulated her imagination to ever
new artistic gains. With this painting, on the threshold of her final work, she
achieved one of the most authentic positions of European late surrealism,
free from previous programmes".
The painting was originally acquired directly from Toyen by the Galerie
André François Petit in Paris, with whom she had occasionally collaborated
since the mid-1960s, and for which she even planned a solo exhibition,
though never realised. The last owner of the painting was Galerie Cyrille
de Gunzburg, which lent it to the recent retrospective exhibitions Toyen:
The Dreaming Rebel / l´écart absolu, National Gallery Prague, Hamburger
Kunsthalle, Musée d´Art Moderne de Paris.
Consulted with Dr Irena Zantovska Murray HonFRIBA,
Professor Jaromir Zemina, Dr Jiri Machalicky, and Vladimir Lekes.

POHLED NA OBRAZ BĚHEM VÝSTAVY / A VIEW OF THE PAINTING DURING THE
EXHIBITION TOYEN: L´ECART ABSOLU V MUSÉE D´ART MODERNE DE PARIS
(25. 3.–24. 7. 2022)

TOYEN, MIRAGE, (detail)
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PREISSIG VOJTĚCH
(1873 Světec – 1944 Dachau)

52
ZIMNÍ NÁLADA

barevný lept s akvatintou na papíře
výřez pasparty: 28 x 20 cm
signováno vpravo dole: Vojt. Preissig
Provenience:
– významná pražská sbírka
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 23.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–50.000 Kč
(Starting / Selling price: 920 EUR)
(Estimate: 1 200–2 000 EUR)

53
HRADČANY NA JAŘE

barevný lept s akvatintou na papíře
výřez pasparty: 36 x 22,5 cm
signováno vpravo dole: Vojt. Preissig

54

Provenience:
– významná pražská sbírka

LEDA S LABUTÍ
1921
kombinovaná technika (kvaš, akvarel) na kartonu
31,5 x 23,5 cm
signováno vpravo dole: PV.
vzadu štítek: Waldesova obrazárna č. 2009
vzadu razítko NGP K 6288

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

Vyvolávací / Prodejní cena: 25.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–50.000 Kč
(Starting / Selling price: 1 000 EUR)
(Estimate: 1 200–2 000 EUR)

Vyvolávací / Prodejní cena: 150.000 Kč
Odhadní cena: 200.000–300.000 Kč
(Starting / Selling price: 6 000 EUR)
(Estimate: 8 000–12 000 EUR)

ŠTÍTEK NA ZADNÍ STRANĚ OBRAZU

Provenience:
– zakoupeno Jindřichem Waldesem
– roku 1939 zabaveno gestapem, přešlo do Zemské galerie a následovně do Národní galerie v Praze
– deponováno ve sbírkách Národní galerie v Praze, evidováno pod č. K 6288
– roku 1996 restituce Národní galerie v Praze (tzv. Waldesova) dědicům továrníka Jindřicha Waldese
– významná pražská sbírka
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou,
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.
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57

PREISSIG VOJTĚCH
(1873 Světec – 1944 Dachau)

PREISSIG VOJTĚCH
(1873 Světec – 1944 Dachau)
DÍVKA S ČEPCEM S KVĚTINAMI

55

akvatinta na ručním papíře
16 x 23 cm
signováno a datováno vpravo dole: V.P.900
vlevo nahoře perokresbou vytvořený obrázek stojící dívky
vlevo dole razítko Národní galerie v Praze NGGS PRAHA
a číslo R11292

DĚVČÁTKO S MAŠLÍ

tužka na papíře
25 x 16,5 cm
signatura nezjištěna
vzadu Waldesova obrazárna 1348, dále razítko NGP K5666

Provenience:
– zakoupeno od autora továrníkem a významným sběratelem
Jindřichem Waldesem
– roku 1939 zabaveno gestapem, přešlo do Zemské galerie
a následovně do Národní galerie v Praze
– deponováno ve sbírkách Národní galerie v Praze,
evidováno pod č. R11292
– roku 1996 restituce Národní galerie v Praze
(tzv. Waldesova) dědicům továrníka Jindřicha Waldese
– významná pražská sbírka

Provenience:
– zakoupeno Jindřichem Waldesem
– roku 1939 zabaveno gestapem, přešlo do Zemské galerie a následovně
do Národní galerie v Praze
– deponováno ve sbírkách Národní galerie v Praze, evidováno pod č. R11292
– roku 1996 restituce Národní galerie v Praze (tzv. Waldesova)
dědicům továrníka Jindřicha Waldese
– významná pražská sbírka
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

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

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

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

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

(Starting / Selling price: 400 EUR)
(Estimate: 800–1 200 EUR)
ŠTÍTEK NA ZADNÍ STRANĚ OBRAZU

58
ŠÍMA JOSEF
(1891 Jaroměř – 1971 Paříž)
HRAD
začátek dvacátých let 20. století
tužka na papíře
(pravděpodobně jedna z vyobrazených postav je Vítězslav Nezval)
26 x 21 cm
vpravo dole razítko ateliér Sima a číslo 22/2
Provenience:
– významná pražská sbírka
ŠTÍTEK NA ZADNÍ STRANĚ OBRAZU

56
DÍVKA S ČEPCEM

tužka na papíře
13 x 25 cm
signováno a popsáno vzadu: V. Preissig skica pro bar. lept
vzadu štítek Waldesova obrazárna č. 1972 a dále razítko NGP K5651

Vyvolávací / Prodejní cena: 18.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–40.000 Kč
(Starting / Selling price: 720 EUR)
(Estimate: 1 200–1 600 EUR)

Provenience:
– zakoupeno od autora továrníkem a významným sběratelem Jindřichem Waldesem
– roku 1939 zabaveno gestapem, přešlo do Zemské galerie a následovně do Národní galerie v Praze
– deponováno ve sbírkách Národní galerie v Praze, evidováno pod č. R11292
– roku 1996 restituce Národní galerie v Praze (tzv. Waldesova) dědicům továrníka Jindřicha Waldese
– významná pražská sbírka
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou,
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.
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Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 12.000 Kč
Odhadní cena: 15.000–25.000 Kč
(Starting / Selling price: 480 EUR)
(Estimate: 600–1 000 EUR)

RAZÍTKO ATELIER ŠÍMA

75

Ve shodě s proměnami evropského moderního umění, zvláště francouzského, italského
a německého, se i v české výtvarné kultuře poválečných let rýsoval podíl neoklasicismu,
jenž u nás představoval dokonce závažný vývojový fenomén. Neoklasicismus dvacátých
let nebyl totiž jen prostým návratem k uměleckému odkazu epoch dávno minulých, a už
vůbec ne pouhým historismem odtrženým od současného života a umění. Jeho místo
v souvislostech poválečné tvorby bylo dáno protikladným vztahem k analytickým tendencím avantgardního hnutí, které se výrazně projevily předválečnou etapou kubismu
a futurismu, stejně jako stál v opozici proti dadaistickému zpochybňování a znevažování
tradice. Vlastní opodstatnění příklonu ke klasickému ideálu však zřejmě tkvělo v touze
nalézt protiváhu životní skepsi, v požadavku překonat psychické a morální důsledky válečné pohromy a čelit disharmoniím současného života. V druhé polovině dvacátých let
kritické ostří ustupuje a zesiluje Královo úsilí o harmonii tvárných prostředků projevující
se v klasicistních rysech dotyku Picassova klasicismu i Ingresovu inspiraci. Obraz je definitivní studií ke slavnému obrazu Matka země, kdy zelenohnědá, místy zlatavá barevnost
vyzařuje atmosféru, jež prostoupila i jeho další malby a vtiskla jim nádech melancholie. Ta
ovládla zejména obraz Matka země, v němž se mýtus ideálního soužití s přírodou výtvarně
realizoval souladným rytmem křivek ženského těla a terénních vln okolní krajiny.

60
KRÁL JAROSLAV
(1883 Malešov – 1942 koncentrační tábor Osvětim)
MATKA ZEMĚ
1926
olej na lepence
47 x 47 cm
signováno vzadu dole autorským razítkem: Král
vzadu výstavní štítek: vystaveno v Brně a Mor. Ostravě 1957
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 480.000 Kč
Odhadní cena: 500.000–600.000 Kč
(Starting / Selling price: 19 200 EUR)
(Estimate: 20 000–24 000 EUR)

SIGNATURA NA ZADNÍ STRANĚ OBRAZU

59
ŠÍMA LADISLAV
(1885 Praha – 1956 Benešov u Prahy)
MUŽ S HOLÍ
kolem 1912
olej na plátně
100 x 64 cm
vzadu na blindrámu uvedeno: L. Šíma: Muž s holí

Vyvolávací / Prodejní cena: 75.000 Kč
Odhadní cena: 100.000–150.000 Kč
(Starting / Selling price: 3 000 EUR)
(Estimate: 4 000–6 000 EUR)
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Přiložena expertiza prof. PhDr Jaromíra Zeminy, který mimo jiné k dílu uvádí:
„Ze Šímovy tvorby je nejzajímavější rané údobí, kdy byl souputníkem skupiny Osma
a maloval obrazy, v nichž impresivnost dostává mírný expresivní nádech, a později se
jako člen Skupiny výtvarných umělců přibližoval ke kubismu. Roku 1912 však ze Skupiny, tak jako bratři Čapkové a Václav Špála, odešel a od kubismu se odvrátil. Posuzovaný obraz je jeden z těch několika Šímových obrazů, které se z té doby zachovaly.
Vznikl asi roku 1912 a je pojat v duchu raného kubismu či kuboexpresionismu, kde se
ke kubizaci tvarů dosud nepřipojil jejich rozklad. Miroslav Lamač, autor knihy o Osmě
a Skupině výtvarných umělců, shledává v něm i snahu – možná pod vlivem futurismu
– vyjádřit pohyb. Myslím, že pro svou zajímavost by Kráčející muž s holí zasloužil umístění v některé sbírce zaměřené na český kubismus, nejlépe ve státní galerii“.
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.
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62
KONŮPEK JAN
(1883 Mladá Boleslav – 1950 Praha)
KRISTUS NA OLIVOVÉ HOŘE (V ZAHRADĚ GETSEMANSKÉ)
akvarel na papíře
79 x 58 cm
signováno vlevo dole: Konůpek
Provenience:
– významná pražská sbírka
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 25.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–40.000 Kč
(Starting / Selling price: 1 000 EUR)
(Estimate: 1 200–1 600 EUR)

63
61
MAROLD LUDĚK
(1865 Praha – 1898 Praha)
ŽÁNROVÁ SCÉNA
kvaš na papíře
výřez pasparty: 25 x 20 cm
signováno vlevo dole: L. Marold

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

Vyvolávací / Prodejní cena: 48.000 Kč
Odhadní cena: 60.000–80.000 Kč
(Starting / Selling price: 1 920 EUR)
(Estimate: 2 400–3 200 EUR)

WALDHAUSER ANTONÍN
(1835 Vodňany – 1913 Německý Brod)
JAN AUGUSTA – BISKUP JEDNOTY BRATRSKÉ A JEHO
PÍSAŘ JAKUB BÍLEK VE VĚZENÍ NA KŘIVOKLÁTĚ
olej na dřevěné desce
25 x 30 cm
signováno vpravo dole

Provenience:
– exponát z bývalého muzea Husova domu v Praze, č. 365
– sbírka Českobratrské církve evangelické, kterou bylo
dílo zařazeno do aukce
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 15.000 Kč
Odhadní cena: 20.000–30.000 Kč
(Starting / Selling price: 600 EUR)
(Estimate: 800–1 200 EUR)
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64
SCHWAIGER HANUŠ
(1854 Jindřichův Hradec – 1912 Praha)
LOUPEŽNÍCI (MOTIV Z POHÁDKY BRATŘÍ GRIMMŮ)
olej na plátně
50,5 x 86,5 cm
vzadu staré štítky

Provenience:
– zakoupeno továrníkem a významným sběratelem Jindřichem Waldesem,
(ve Waldesově sbírce pod ev. č. 950)
– roku 1939 zabaveno gestapem, přešlo do Zemské galerie a následovně
do Národní galerie v Praze
– deponováno ve sbírkách Národní galerie v Praze, pod evidenčním č. O2183
– roku 1996 restituce Národní galerie v Praze (tzv. Waldesova) dědicům
továrníka Jindřicha Waldese
– významná pražská sbírka
Vystavováno:
– Oslavy S. V. U. Mánes 1937, Jubilejní výstava 50 let Mánesa, pod č. 33
– Okresní galerie v Holešově, inventární číslo: N4, č. NG O2183
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 900.000 Kč
Odhadní cena: 1.000.000–1.500.000 Kč
(Starting / Selling price: 36 000 EUR)
(Estimate: 40 000–60 000 EUR)
Hanuš Schwaiger byl český malíř, grafik a pedagog. Maloval portréty, národopisné studie lidí a krajiny, pohádkové motivy. Ilustroval knihy a věnoval se
i freskám. Roku 1899 byl jmenován mimořádným profesorem technického
kreslení na České vysoké škole technické v Brně. Od roku 1902 byl profesorem na Akademii výtvarných umění v Praze. Mezi jeho žáky například
patřili Otakar Kubín, Václav Rabas, Rudolf Kremlička či Oldřich Blažíček. Byl
blízkým přítelem Tomáše Garrigue Masaryka, který vlastnil nejméně devět
malířových obrazů. Schwaigerova tvorba byla jakýmsi protestem, individuální reakcí na dosavadní akademismus. Jeho styl byl utvářen zejména dle
vzorů nizozemských a německých mistrů. Opíral se sice o strukturu minulého slohu, ale byl současně obohacen o silnou výrazovou složku, která
čerpala z realismu.

Vzácně se vyskytující olej autora na trhu s uměním.

ŠTÍTKY NA ZADNÍ STRANĚ OBRAZU

HANUŠ SCHWAIGER, LOUPEŽNÍCI (MOTIV Z POHÁDKY BRATŘÍ GRIMMŮ), (detail)
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65
KAFKA BOHUMIL
(1878 Nová Paka – 1942 Praha)
SLŮNĚ
1905
bronzová plastika
18 x 25,5 x 11 cm
signováno na plintě: B. KAFKA
dole stará známka italského celního úřadu: AL9811 a starý štítek č. N1570
Publikováno:
– Sochařství české secese, Petr Wittlich, str. 346

Vyvolávací / Prodejní cena: 160.000 Kč
Odhadní cena: 200.000–250.000 Kč
(Starting / Selling price: 6 400 EUR)
(Estimate: 8 000–10 000 EUR)
Významný český sochař tvořící v duchu secese a symbolismu.
Vytvořil mnoho známých památníků, například sochu Josefa
Mánesa u Mánesova mostu v Praze či pomník Jana Žižky pro
Národní památník v Praze na Vítkově.

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

ZADNÍ STRANA OBRAZU
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SIGNATURA NA PLINTĚ
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PREISLER JAN
(1872 Králův Dvůr – 1918 Praha)
KRAJINA

Vyvolávací / Prodejní cena: 390.000 Kč
Odhadní cena: 500.000–600.000 Kč

olej na lepence
29,5 x 23 cm
na zadní straně málo čitelné razítko pozůstalosti Jana Preislera

(Starting / Selling price: 15 600 EUR)
(Estimate: 20 000–24 000 EUR)

Přiložena expertiza prof. PhDr Jaromíra Zeminy, který mimo jiné k dílu uvádí:
„Posuzovaný obraz vznikl v době, kdy Preisler začal kolorit svých obrazů vyjasňovat, svůj
malířský rukopis uvolňovat a barvy klást na plochu obrazu zřetelněji než dosud. Tehdy
v roce 1908 namaloval dva obrazy, kde určující složkou kompozice nejsou jako obvykle
lidé, ale krajina, v níž drobné ženské postavy působí jen jako dějový doplněk. Hlavní
součástí krajiny jsou jednotlivé stromy s rovnými štíhlými, někdy velmi vysokými kmeny
a s řídkými korunami. Jeden z těchto obrazů dostal název Zelená krajina, druhý Žlutá
krajina. Obě působí cizokrajně a souvisí s představou ráje – a vskutku v roce 1908
namaloval Preisler řadu obrazů Adama a Evy v krajině tohoto typu. Posuzovaný obraz je
označován jako studie k Zelené krajině, ale námětově a kompozičně má v něčem blíže ke
Žluté krajině, a je tedy jejich spojnicí, zajímavou i z hlediska Preislerova způsobu tvorby.“

Jan Preisler patří k jedné z klíčových osobností českého moderního umění první poloviny 20. století. Byl členem spolku
Mánes. V letech 1913–1918 působil jako profesor na Akademii výtvarných umění v Praze. Jedním z jeho žáků byl Josef
Šíma. Stýkal se s členy skupiny Osma, převážně s Bohumilem Kubištou, Vincencem Benešem a Zdeňkem Kratochvílem.
Zprvu tvořil v duchu neoromantismu, odmítal akademické opakování osvědčených forem historických slohů. Vytvořil si svůj
výjimečný osobitý styl s prvky impresionismu, secesního symbolismu a tematických alegorií.

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
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VÁCLAV ŠPÁLA, ANEMÓNY A JINÉ ČERVENÉ, PLNÉ, VE DŽBÁNKU, V POZADÍ SÁZAVA PŘED BOUŘÍ, NA KARP. DECE, (detail)

67
ŠPÁLA VÁCLAV
(1885 Žlunice – 1946 Praha)
ANEMÓNY A JINÉ ČERVENÉ, PLNÉ, VE DŽBÁNKU,
V POZADÍ SÁZAVA PŘED BOUŘÍ, NA KARP. DECE
1936 (namalováno 1. 4. 1936)
olej na plátně
73 x 60 cm
signováno a datováno vlevo dole: V Špála 36
na blindrámu č. 910. ve dvou závorkách ((910.))
Publikováno:
– Soupis díla Václava Špály (1885–1946), na straně 88,
vydala Nadace K. Svolinského a V. Kubátové, 2002
Provenience:
– první majitel tajemník pan Toman

Vyvolávací / Prodejní cena: 1.100.000 Kč
Odhadní cena: 1.200.000–1.500.000 Kč
(Starting / Selling price: 44 000 EUR)
(Estimate: 48 000–60 000 EUR)
Václav Špála, český malíř, který stál u zrodu tuzemského moderního umění.
Pro svou ranou tvorbu hledal inspiraci u zahraničních umělců, velmi blízký mu byl francouzský malíř Paul Cézanne. Postupně se Špála dopracoval ke svému osobitému stylu malby, ve kterém 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 tematice, posléze věnoval pozornost krajinomalbě a po roce 1930 začal vytvářet
obrazy, na kterých se objevují kytice a zátiší.

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

POPIS NA BLINDRÁMU
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68
PROCHÁZKA ANTONÍN
(1882 Vážany – 1945 Brno)
PŘI ČTENÍ
kvaš na papíře
výřez pasparty: 29 x 42,5 cm
signováno vpravo dole: AP

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

Provenience:
– významná pražská sbírka

69
FEIGL (FRIEDRICH) BEDŘICH
(1884 Praha – 1965 Londýn)
PARIDŮV SOUD

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

Vyvolávací / Prodejní cena: 16.000 Kč
Odhadní cena: 20.000–30.000 Kč

ZADNÍ STRANA OBRAZU

(Starting / Selling price: 640 EUR)
(Estimate: 800–1 200 EUR)
ŠTÍTEK NA ZADNÍ STRANĚ
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olej na desce
57,5 x 78,5 cm
signováno vpravo dole: Feigl
vzadu starý štítek: Friedrich Feigl, „Judgement of Paris“ II.,
oil on board, 23 x 30 I/2

Vyvolávací / Prodejní cena: 80.000 Kč
Odhadní cena: 100.000–150.000 Kč
(Starting / Selling price: 3 200 EUR)
(Estimate: 4 000–6 000 EUR)

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým
a Vladimírem Lekešem (spoluautorem publikace Mezi dvěma světy,
vydal Adolf Loos Apartment and Gallery, 2021, věnované
také Bedřichu Feiglovi).
Přiloženo potvrzení autenticity.
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70
BENEŠ VINCENC
(1883 Lišice – 1979 Praha)
BLATOUCHY

olej na plátně
65 x 50 cm
signováno vpravo nahoře: V. Beneš
vzadu starý štítek Českého fondu výtvarných umění
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 70.000 Kč
Odhadní cena: 80.000–120.000 Kč
(Starting / Selling price: 2 800 EUR)
(Estimate: 3 200–4 800 EUR)
Vincenc Beneš studoval na Uměleckoprůmyslové škole a Akademii výtvarných umění v Praze. Během studií podnikl studijní cesty do zahraničí
a po návratu se nechal inspirovat Bohumilem Kubištou, se kterým i sdílel
ateliér. Roku 1913 spolu s Otakarem Nejedlým založili v Praze soukromou
malířskou školu. V letech 1909–1911 a 1917–1949 byl členem Spolku
výtvarných umělců Mánes. V roce 1933 byl přijat do České akademie věd
a umění. Byl aktivním členem Osmy a Skupiny výtvarných umělců. Jeho
styl malby byl zpočátku ovlivněn francouzským moderním malířstvím, zejména kubismem a fauvismem. Později se od kubismu odklonil a tvořil
portréty a expresivně stylizované figurální kompozice.

71
SLAVÍČEK JAN
(1900 Praha – 1970 Praha)
JIŘINY VE VÁZE
olej na plátně
92 x 65 cm
signováno vpravo dole: J. Slavíček

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

Vyvolávací / Prodejní cena: 100.000 Kč
Odhadní cena: 120.000–160.000 Kč
(Starting / Selling price: 4 000 EUR)
(Estimate: 4 800–6 400 EUR)
Jan Slavíček byl český malíř, syn malíře Antonína Slavíčka. Studoval na
Akademii výtvarných umění u prof. Jana Preislera, Maxe Švabinského, Vratislava Nechleby a Otakara Nejedlého. Absolvoval studijní cesty po Paříži,
Florencii či Holandsku. Od roku 1922 byl členem Spolku výtvarných umělců
Mánes. V raném období se vyrovnal s podněty francouzského fauvismu, ale
našel si svůj malířský styl, založený na smyslovém realismu. V roce 1967
získal ocenění národního umělce.

ŠTÍTEK NA ZADNÍ STRANĚ
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72

73

KALVODA ALOIS
(1875 Šlapanice – 1934 Běhařov)
STAVENÍ S POTOKEM

KALVODA ALOIS
(1875 Šlapanice – 1934 Běhařov)
VESNICKÁ SCENÉRIE Z MORAVY
kolem roku 1910

olej na dřevěném panelu
29,5 x 20 cm
signováno vpravo dole: AL KALVODA.

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

Vyvolávací / Prodejní cena: 29.000 Kč
Odhadní cena: 35.000–45.000 Kč
(Starting / Selling price: 1 160 EUR)
(Estimate: 1 400–1 800 EUR)
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olej na lepence
45 x 54 cm
signováno vpravo dole: AL – KALVODA
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 70.000 Kč
Odhadní cena: 80.000–120.000 Kč
(Starting / Selling price: 2 800 EUR)
(Estimate: 3 200–4 800 EUR)

91

74

75

LANGER KAREL
(1878 Nová Paka – 1947 Praha)
DÍVKA NA LOUCE

ŠETELÍK JAROSLAV
(1881 Tábor – 1955 Praha)
POHLED NA PRAHU

olej na lepence
51 x 69 cm
signováno vlevo dole: K. Langer

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

Vyvolávací / Prodejní cena: 70.000 Kč
Odhadní cena: 80.000–100.000 Kč
(Starting / Selling price: 2 800 EUR)
(Estimate: 3 200–4 000 EUR)
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olej na plátně
100,5 x 115,5 cm
signováno vpravo dole: Jaroslav Šetelík
rámováno Jindřich Eck
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 140.000 Kč
Odhadní cena: 150.000–200.000 Kč
(Starting / Selling price: 5 600 EUR)
(Estimate: 6 000–8 000 EUR)

93

KUBA LUDVÍK
(1863 Poděbrady – 1956 Praha)

76
JABLKA NA ŠEDIVÉM
1940
olej na dřevě
27 x 43,5 cm
signováno a datováno vpravo dole: L Kuba 40
vzadu číslo: 1940/10 a věnování
Publikováno:
– dílo je uvedeno v soupisu autorova díla (M. Míčko
/ V. Nezval / J. Seifert / V. V. Štěch: Ludvík Kuba,
Malíř, Praha, 1946, 1944 / Jablka na šedivém /
č. 16, str. 152 uvedeno v Soupisu zátiší z r. 1940)
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou,
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 39.000 Kč
Odhadní cena: 50.000–70.000 Kč
(Starting / Selling price: 1 560 EUR)
(Estimate: 2 000–2 800 EUR)

77

VĚNOVÁNÍ NA ZADNÍ STRANĚ

78

ŽENA SE SVÍCÍ
1939–1940

DVORSKÝ BOHUMÍR
(1902 Paskov – 1976 Svatý Kopeček)
OLOMOUC
1942

olej na lepence
43 x 30 cm
signováno a datováno vpravo dole: L Kuba 1939
vzadu starý štítek s prohlášením původního majitele: Obraz koupili jsme dne
10. února 1940 přímo u mistra v ateliéru, a tak jsme se s ním seznámili.
Mistr upozornil nás na zvláštní šátek, který na Slovensku nosí ženy na hlavě.
15. 2. 1940.

olej na plátně
47,5 x 64,5 cm
signováno a datováno vpravo dole: Boh. Dvorský. 42
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

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

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

Vyvolávací / Prodejní cena: 20.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–50.000 Kč
(Starting / Selling price: 800 EUR)
(Estimate: 1 200–2 000 EUR)

RAZÍTKO NA ZADNÍ STRANĚ

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

VĚNOVÁNÍ NA ZADNÍ STRANĚ
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BAUCH JAN
(1898 Praha – 1995 Praha)

79
ZÁTIŠÍ S OVOCEM NA STOLE
1978
olej na plátně
50,5 x 65,5 cm
signováno a datováno vlevo nahoře: Jan Bauch 1978
Provenience:
– dar malíře současné majitelce (přiložen darovací list od malíře ze dne 30. V. 1978)

80
Jan Bauch byl český malíř, sochař, ilustrátor, scénograf, grafik a vysokoškolský
pedagog. V meziválečném období byl členem Umělecké besedy a SVU Mánes.
V letech 1946–1958 byl docentem UMPRUM v Praze. Ve dvacátých letech byl
Bauch ovlivněn kubismem, zaujal jej i neoklasicismus, jehož prostřednictvím si
ověřoval imaginativní schopnosti, brzy nato rozvinuté v krátké, ale bohaté etapě
osobitého poetického surrealismu. V jeho dílech se zabýval i expresionismem, barokní tradicí, biblickými tématy, zátiším, silně erotickými akty i abstraktní malbou.
Již za života se dočkal mezinárodního uznání.

ODPOČÍVAJÍCÍ ARTISTÉ

olej na plátně
73,5 x 100,5 cm
signováno vlevo nahoře: Jan Bauch
Provenience:
– soukromá sbírka, Německo
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou,
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

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: 200.000–300.000 Kč

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

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

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

POPIS NA ZADNÍ STRANĚ
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MOLNÁR KAROL
(1903 Brezová pod Bradlom – 1981 Praha)

83
TANEČNICE
1968

Po smrti otce se v roce 1914 odstěhoval do Čech, kde měla jeho matka
početné příbuzenstvo. V letech 1930–1932 studoval nejprve na Ukrajinské
akademii v Praze a následně v letech 1932–1938 na AVU u prof. Jakuba
Obrovského. Za obraz Zátiší se šiškami a ovocem získal tzv. Schichtovu
cenu, která mu umožnila pokračovat ve studiu v Paříži u malíře Františka Kupky. Karol Molnár byl nejoblíbenějším žákem Františka Kupky. V roce
1940–1945 působil jako voják v čs. samostatné obrněné brigádě ve Velké
Británii. V Paříži a v Londýně se zúčastnil několika výstav, kde jeho dílo bylo
vysoce hodnoceno ministrem Janem Masarykem či manželkou prezidenta
Hanou Benešovou.

olej na lepence
40,5 x 32 cm
signováno vlevo dole: MK
vzadu štítek Ústředního svazu Čs. výtvarných umělců
Provenience:
– pozůstalost malíře
– sbírka PhDr. Květoslavy Kapičkové, příbuzné malíře
Publikováno:
– katalog Záhorské galerie SENICA, vydán k výstavě, která byla
uspořádána při příležitosti 10. výročí úmrtí Karola Molnára v roce 1991

81
AKT DÍVKY

olej na plátně
73,5 x 52 cm
signováno vpravo dole: Molnár

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

Provenience:
– pozůstalost malíře
– sbírka PhDr. Květoslavy Kapičkové, příbuzné malíře

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

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

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

Vyvolávací / Prodejní cena: 22.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–40.000 Kč
ŠTÍTEK NA ZADNÍ STRANĚ

(Starting / Selling price: 880 EUR)
(Estimate: 1 200–1 600 EUR)

82

84

JEZDCI NA KONÍCH

ZÁTIŠÍ S BUSTOU

Provenience:
– pozůstalost malíře
– sbírka PhDr. Květoslavy Kapičkové, příbuzné malíře

Provenience:
– pozůstalost malíře
– sbírka PhDr. Květoslavy Kapičkové, příbuzné malíře

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

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

Vyvolávací / Prodejní cena: 12.000 Kč
Odhadní cena: 18.000–25.000 Kč

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

(Starting / Selling price: 480 EUR)
(Estimate: 720–1 000 EUR)

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

olej na lepence
41,5 x 32,5 cm
signováno vpravo dole: Molnár K.

98
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olej na lepence
72 x 55 cm
signováno vpravo dole: Molnár K.

99

85

86

KOŠVANEC VLASTIMIL
(1887 Praha – 1961 Praha)
NA VÝLETĚ

PELC ANTONÍN
(1895 Lišany – 1967 Praha)
PŘI ŠTRIKOVÁNÍ (NA RUBU PORTRÉT MLADÉ DÍVKY)
1930

olej na plátně
70 x 100 cm
signováno vpravo dole: V. Košvanec
vzadu starý štítek Vlastimila Košvance s popisem obrazu

oboustranný obraz
kombinovaná technika na papíře
60 x 44 cm
signováno a datováno vpravo dole: A. Pelc 1930
vzadu portrét mladé dívky

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

Provenience:
– významná pražská sbírka

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

Vyvolávací / Prodejní cena: 45.000 Kč
Odhadní cena: 50.000–70.000 Kč
(Starting / Selling price: 1 800 EUR)
(Estimate: 2 000–2 800 EUR)
Antonín Pelc, český karikaturista, ilustrátor a malíř.
V letech 1913–1918 studoval na Akademii výtvarných
umění v Praze u profesorů Vlaho Bukovace a Maxmiliána Pirnera. Následně se ve 20. letech 20. století
prosadil jako politický karikaturista. Pozdější tvorba
Antonína Pelce byla ovlivněna pozdní fází kubismu.

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

(Starting / Selling price: 3 200 EUR)
(Estimate: 4 000–6 000 EUR)
ŠTÍTEK NA ZADNÍ STRANĚ
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87
HUDEČEK FRANTIŠEK
(1909 Němčice – 1990 Praha)
CHODEC
1967
tuš na papíře
výřez pasparty: 28 x 18,5 cm
signováno a datováno vpravo dole: FR. Hudeček 67.
Provenience:
– významná pražská sbírka
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou,
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 12.000 Kč
Odhadní cena: 20.000–30.000 Kč
(Starting / Selling price: 480 EUR)
(Estimate: 800–1 200 EUR)

89
JANEČEK OTA
(1919 Pardubice – 1996 Praha)
TVARY
1969
olej na plátně
38 x 21 cm
signováno a datováno vpravo dole: Janeček 1969
a dále vzadu: Ota Janeček 1969
Provenience:
– významná pražská sbírka
Obraz je uveden v Soupisu díla Oty Janečka
pod názvem Tvary, č. 9760
Posouzeno a konzultováno Ing. Tomášem Janečkem
(syn malíře a držitel autorských práv), Dr. Irenou Žantovskou
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou,
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.

88
MATAL BOHUMÍR
(1922 Brno – 1988 Doubravník)
POSTAVA
1947

Vyvolávací / Prodejní cena: 75.000 Kč
Odhadní cena: 90.000–120.000 Kč
(Starting / Selling price: 3 000 EUR)
(Estimate: 3 600–4 800 EUR)

kombinovaná technika na papíře
výřez pasparty: 29,5 x 20 cm
signováno a datováno vpravo dole: Matal 47
Provenience:
– významná pražská sbírka
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou,
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 12.000 Kč
Odhadní cena: 15.000–25.000 Kč

ZADNÍ STRANA OBRAZU

(Starting / Selling price: 480 EUR)
(Estimate: 600–1 000 EUR)
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LHOTÁK KAMIL
(1912 Praha – 1990 Praha)

90

92

KRAJINA
1945

VESMÍR
1964

pastel na papíře
výřez pasparty: 9 x 17,5 cm
signováno a datováno vpravo dole: Kamil Lhoták 45

kombinovaná technika a kvaš na papíře
22 x 14 cm
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.

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

Vyvolávací / Prodejní cena: 60.000 Kč
Odhadní cena: 80.000–120.000 Kč
(Starting / Selling price: 2 400 EUR)
(Estimate: 3 200–4 800 EUR)

Vyvolávací / Prodejní cena: 10.000 Kč
Odhadní cena: 15.000–25.000 Kč
(Starting / Selling price: 400 EUR)
(Estimate: 600–1 000 EUR)

91
MOTOCYKL SCOTT
1955
akvarel a tuš na papíře
13,5 x 10,5 cm
signováno a datováno: Kamil Lhoták 55
Provenience:
– významná pražská sbírka
Přiloženo potvrzení autenticity Kamila Lhotáka ml.,
držitele autorských práv a syna autora.
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým
a Vladimírem Lekešem.

Vyvolávací / Prodejní cena: 25.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–50.000 Kč
(Starting / Selling price: 1 000 EUR)
(Estimate: 1 200–2 000 EUR)

93
BALON
1941
tužka na papíře
13 x 19 cm
signováno a datováno vpravo dole: KL 41
Provenience:
– významná pražská sbírka
Přiloženo potvrzení autenticity Kamila Lhotáka ml.,
držitele autorských práv a syna autora.
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým
a Vladimírem Lekešem.

Vyvolávací / Prodejní cena: 9.000 Kč
Odhadní cena: 15.000–25.000 Kč
(Starting / Selling price: 360 EUR)
(Estimate: 600–1 000 EUR)
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95
JANOUŠEK FRANTIŠEK
(1890 Jesenné – 1943 Praha)
SURREALISTICKÁ KOMPOZICE
1936

94
ISTLER JOSEF
(1919 Praha – 2000 Praha)
HLAVA (OBJEKT)

kombinovaná technika a olej na kartonu
61,5 x 44,5 cm
signováno vpravo dole: Istler

Vyvolávací / Prodejní cena: 48.000 Kč
Odhadní cena: 60.000–80.000 Kč
(Starting / Selling price: 1 920 EUR)
(Estimate: 2 400–3 200 EUR)

Provenience:
– významná pražská sbírka

kombinovaná technika a pastel na papíře
výřez pasparty: 35 x 47,5 cm
signováno a datováno dole uprostřed: Janoušek 36

Vyvolávací / Prodejní cena: 160.000 Kč
Odhadní cena: 200.000–250.000 Kč
(Starting / Selling price: 6 400 EUR)
(Estimate: 8 000–10 000 EUR)

Provenience:
– významná pražská sbírka
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
PhDr. Karlem Srpem, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.
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SAUDEK KÁJA
(1935 Praha – 2015 Praha)

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.

96
ČTYŘNOHÁ ŠLAPKA

kombinovaná technika na papíře
výřez pasparty: 20,5 x 28 cm
signováno vpravo uprostřed: Saudek
Ověřeno paní Berenikou Saudkovou
(dcerou autora a spoludržitelkou autorských práv malíře)
a znalcem Davidem Goldbergem.

Vyvolávací / Prodejní cena: 20.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–40.000 Kč
(Starting / Selling price: 800 EUR)
(Estimate: 1 200–1 600 EUR)

YAMAHA

kombinovaná technika na papíře
výřez pasparty: 28,5 x 36 cm
signováno vpravo dole: Saudek
Ověřeno paní Berenikou Saudkovou
(dcerou autora a spoludržitelkou autorských práv malíře)
a znalcem Davidem Goldbergem.

Vyvolávací / Prodejní cena: 25.000 Kč
Odhadní cena: 40.000–60.000 Kč
(Starting / Selling price: 1 000 EUR)
(Estimate: 1 600–2 400 EUR)

97

99

FOR YOU

UKAŽ KOZY

Ověřeno paní Berenikou Saudkovou
(dcerou autora a spoludržitelkou autorských práv malíře)
a znalcem Davidem Goldbergem.

Ověřeno paní Berenikou Saudkovou
(dcerou autora a spoludržitelkou autorských práv malíře)
a znalcem Davidem Goldbergem.

Vyvolávací / Prodejní cena: 22.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–40.000 Kč

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

(Starting / Selling price: 880 EUR)
(Estimate: 1 200–1 600 EUR)

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

kombinovaná technika na papíře
výřez pasparty: 30 x 21,5 cm
signováno dole uprostřed: Saudek
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kombinovaná technika na papíře
výřez pasparty: 29 x 20 cm
signováno vpravo dole: Saudek
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100
JÍLEK KAREL
(1896 Moravičany u Zábřeha – 1983 Brno)
ZÁTIŠÍ NAD VODOU
1973
olej na plátně
59 x 67 cm
vzadu starý výstavní štítek
signováno a datováno vpravo dole: Jílek 73

Vyvolávací / Prodejní cena: 120.000 Kč
Odhadní cena: 150.000–200.000 Kč
(Starting / Selling price: 4 800 EUR)
(Estimate: 6 000–8 000 EUR)

SOPKO JIŘÍ
(1942 Dubove, Podkarpatská Rus)
BALON
1993
akryl na plátně
60 x 101,5 cm
signováno a datováno vpravo dole: Sopko 93

Vyvolávací / Prodejní cena: 260.000 Kč
Odhadní cena: 300.000–400.000 Kč
(Starting / Selling price: 10 400 EUR)
(Estimate: 12 000–16 000 EUR)

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.

V letech 1956–1960 studoval 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 působí na AVU v Praze jako docent, později profesor v ateliéru malby. V roce 2002 se stal jejím rektorem na dvě funkční období
do roku 2010.

ŠTÍTEK NA ZADNÍ STRANĚ OBRAZU

110 AUKČNÍ KATALOG | AUCTION CATALOGUE

111

102
DOBEŠ MILAN
(1929 Přerov)
ROTACE Č. 10
2003

103

barevná serigrafie č. 3/26 na papíře
60 x 70 cm
signováno vpravo dole: M. Dobeš, datováno dole uprostřed, číslováno vlevo dole

KOLÍBAL STANISLAV
(1925 Orlová)
GEOMETRICKÁ KOMPOZICE
1990

Provenience:
– získáno současným majitelem přímo od Milana Dobeše v Bratislavě

železo a plech na dřevě (jedná se o dvě díla)
56 x 47 cm a 55,5 x 45 cm
signováno a datováno vzadu: Kolíbal 90, Kolíbal 1990

DETAILY SIGNATUR

Vyvolávací / Prodejní cena: 150.000 Kč (za obě díla)
Odhadní cena: 200.000–300.000 Kč
(Starting / Selling price: 6 000 EUR) (for both artworks)
(Estimate: 8 000–12 000 EUR)

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

Provenience:
– významná pražská sbírka

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

Stanislav Kolíbal je český sochař, malíř, scénograf, ilustrátor a pedagog. Patří k významným představitelům českého konceptuálního umění a geometrické abstrakce. Od roku 1956 je členem Umělecké besedy,
v letech 1960–1970 byl členem umělecké skupiny UB12, kterou spoluzakládal. Jeho díla byla zařazena na
významné mezinárodní výstavy. V roce 2019 reprezentoval Českou republiku na Bienále moderního umění
v Benátkách.
Kolíbalova práce využívá jazyk geometrie a abstrakce. Osciluje mezi iluzí a skutečností. Zaměřuje se na
prekérní vzájemný vztah mezi dokonalostí/nedostatečností, stabilitou/nestabilitou, jednoznačností/nejednoznačností nebo jistotou/nejistotou. Tyto základní kategorie pro něj představují samotnou podstatu bytí.

ZADNÍ STRANY OBRAZŮ
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105
VÁLOVÁ KVĚTA
(1922 Kladno – 1998 Kladno)
NENÍ MOŽNÉ SE SKRÝT
1969
litografie
výřez pasparty: 38 x 44,5 cm
signováno a datováno vpravo dole: Květa Válová 69
popsáno vlevo dole
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

Vyvolávací / Prodejní cena: 7.000 Kč
Odhadní cena: 10.000–20.000 Kč
(Starting / Selling price: 280 EUR)
(Estimate: 400–800 EUR)

106
ŠIMOTOVÁ ADRIENA
(1926 Praha – 2014 Praha)
MODRÁ HLAVA
1995
barevná litografie č. 3/15
38 x 35,5 cm
signováno a datováno vpravo dole: Adriena Šimotová 95

104
MIRVALD VLADISLAV
(1921 Záluží, Litvínov – 2003 Louny)
GRAFÉM JČ V CYLINDRICKÉM MOIRÉ
1999
tuš na kartonu
66 x 45 cm
signováno, datováno a popsáno vzadu: V. Mirvald 99

Vyvolávací / Prodejní cena: 39.000 Kč
Odhadní cena: 60.000–80.000 Kč
(Starting / Selling price: 1 560 EUR)
(Estimate: 2 400–3 200 EUR)

Provenience:
–významná pražská sbírka
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

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

Významný představitel neokonstruktivního hnutí, člen skupiny Křižovatka.

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

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.
POPIS, DATACE A SIGNATURA
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107
ANDERLE JIŘÍ
(1936 Pavlíkov)
KAMASUTRA: EL LOULABI
1973

108
Jan Švankmajer je český filmový režisér, animátor, spisovatel,
dramatik a výtvarník. Je čelným představitelem pozdního českého
surrealismu. Svým originálním dílem je zastoupen v mnoha předních zahraničních a domácích sbírkách.

ŠVANKMAJER JAN
(1934 Praha)
KABINET KURIOZIT
2019

kombinovaná technika na papíře
64 x 49,5 cm
zelená varianta – vytvořeno pouze ve variantě 1/1
signováno a datováno dole uprostřed: Jiří Anderle 1973 grün variante 1/1

asambláž
80 x 112 cm
signováno a datováno vpravo dole: Švankmajer J. 2019

Provenience:
– významná pražská sbírka

Vyvolávací / Prodejní cena: 100.000 Kč
Odhadní cena: 150.000–200.000 Kč

Vyvolávací / Prodejní cena: 32.000 Kč
Odhadní cena: 40.000–60.000 Kč

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

(Starting / Selling price: 1 280 EUR)
(Estimate: 1 600–2 400 EUR)
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109
BACHORÍK OTO
(1959 Bratislava)
MALÁ KATEDRÁLA
1996
leštěný bronz
výška: 76,5 cm

Vyvolávací / Prodejní cena: 80.000 Kč
Odhadní cena: 100.000–150.000 Kč
(Starting / Selling price: 3 200 EUR)
(Estimate: 4 000–6 000 EUR)

Přiloženo potvrzení autenticity.
První kontakty s uměním, ale i s hudbou, literaturou a přírodou na Dunaji, nastávají už v dětských letech a v rodinném
prostředí. Studoval na vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Roku 1984 se Oto Bachorík stává sochařem na volné
noze. Je členem Svazu slovenských výtvarných umělců, dnes
Slovenské výtvarné unie.

110
Světově uznávaná česká umělkyně a autorka konceptuálních projektů
Magdalena Jetelová vytvořila náročné prostorové instalace v mnoha
prestižních muzeích a galeriích v Evropě, USA nebo Japonsku. Jetelová
pracuje s velkolepým měřítkem, s prostorem, s nejrůznějšími materiály
a nezáleží, v jakém místě světa se právě nachází. Její dílo mnohdy stojí
mezi land artem, čistým konceptem, objektem a architekturou.
Magdalena Jetelová je držitelkou mnoha světových ocenění za svou
tvorbu, včetně nejvyššího ocenění Německé spolkové republiky a dále
například ceny Lovise Corintha. Význam české konceptuální umělkyně potvrzují výstavy v Tate Modern v Londýně, Museum of Modern Art
v New Yorku, Museum für angewandte Kunst ve Vídni a v dalších světově prestižních institucích.

JETELOVÁ MAGDALENA
(1946 Semily)
BEZ NÁZVU
2014
malba kouřem na plátně
151 x 120 cm
signováno vzadu: Magdalena Jetelová

Vyvolávací / Prodejní cena: 250.000 Kč
Odhadní cena: 300.000–400.000 Kč
(Starting / Selling price: 10 000 EUR)
(Estimate: 12 000–16 000 EUR)
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111
KUČEROVÁ ALENA
(1935 Praha)
KRAJINA
1982
tisk z perforovaného plechu č. 11/50
výřez pasparty: 56 x 76 cm
signováno a datováno vpravo dole:
Alena Kučerová 1982

Vyvolávací / Prodejní cena: 45.000 Kč
Odhadní cena: 50.000–70.000 Kč
(Starting / Selling price: 1 800 EUR)
(Estimate: 2 000–2 800 EUR)

112
BRUNOVSKÝ DANIEL
(1959 Bratislava)
KRAJINA S RUINAMI
2017
akryl na plátně
80 x 100 cm
signováno, datováno a popsáno vzadu

113
KOPECKÝ VLADIMÍR
(1931 Svojanov)
BEZNADĚJ
1994

Vystavováno:
– Adolf Loos Apartment and Gallery v Mánesu
Albín a Daniel Brunovský: Realita snů
(8. 3. 2018–31. 5. 2018), výstavní síň Mánes, Praha

automobilové sklo, guma, akryl, provazy, sololit
120 x 175 cm
signováno a datováno vzadu: Kopecký 1994

Vyvolávací / Prodejní cena: 25.000 Kč
Odhadní cena: 50.000–70.000 Kč

Vystavováno:
– Galerie hlavního města Prahy / Městská knihovna,
Praha 1, 26. 5.–5. 9. 1999 (uvedeno ve výstavním katalogu)

(Starting / Selling price: 1 000 EUR)
(Estimate: 2 000–2 800 EUR)
Daniel Brunovský je přední současný slovenský
výtvarník, který se od počátků výtvarné tvorby kontinuálně věnuje malbě, sochařským disciplínám,
keramice a šperku. Ve své malířské tvorbě čerpá ze
situací, kdy se skutečnost pojí s neskutečným a tím
se vzdaluje rušnému civilizačnímu životu. Do svých
děl často vkládá symboly, kterými zesiluje účinek
své autorské výpovědi.
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SIGNATURA A DATACE NA ZADNÍ STRANĚ OBRAZU

Vyvolávací / Prodejní cena: 120.000 Kč
Odhadní cena: 200.000–300.000 Kč
(Starting / Selling price: 4 800 EUR)
(Estimate: 8 000–12 000 EUR)
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114
JANOUŠKOVÁ VĚRA
(1922 Úbislavice – 2010 Praha)
BEZ NÁZVU
1972
frotáž na ručním papíře
výřez pasparty: 33 x 32 cm
signováno a datováno vpravo nahoře: V.J. 1972
Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou
Murray HonFRIBA, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou,
PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.

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

Vyvolávací / Prodejní cena: 35.000 Kč
Odhadní cena: 40.000–60.000 Kč
(Starting / Selling price: 1 400 EUR)
(Estimate: 1 600–2 400 EUR)

115
RITTSTEIN MICHAEL
(1949 Praha)
PÁPĚŘÍ (NOC)
1998
akryl na plátně (dva díly)
270 x 160 cm
signováno a popsáno na blindrámu:
PÁPĚŘÍ (NOC) M. RITTSTEIN
Provenience
– významná soukromá sbírka, Bratislava
Publikováno:
– Rittstein Michael, retrospektiva,
All the best to 70 best of, str. 86

Vyvolávací / Prodejní cena: 360.000 Kč
Odhadní cena: 400.000–600.000 Kč
(Starting / Selling price: 14 400 EUR)
(Estimate: 16 000–24 000 EUR)
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Michael Rittstein, český výtvarník, jenž se svým výrazným výtvarným projevem řadí
mezi významné představitele expresivní figurální malby. Pro Rittsteinova díla je signifikantní humor – groteska, jeho díla jsou vtipná až provokativní. Pro své náměty nechodí
daleko, nebojí se čerpat inspiraci jak ze světa lidí, tak i ze světa zvířat. Dále je mistrem
barevného koloritu a obdivuhodně pracuje s barvou samotnou. Jeho díla jsou často
výrazně pastózní. Obrazy Michaela Rittsteina nalezneme v řadě významných veřejných a soukromých sbírek po celém světě, například v Národní galerii v Praze, Centre
G. Pompidou v Paříži či Albertině ve Vídni.
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116
KOKOLIA VLADIMÍR
(1956 Brno)
BEZ NÁZVU
1988
olej na plátně
67 x 61 cm
signováno a datováno vzadu: Kokolia 88
Provenience:
– významná pražská sbírka

Vyvolávací / Prodejní cena: 38.000 Kč
Odhadní cena: 50.000–70.000 Kč

SIGNATURA A DATACE NA ZADNÍ STRANĚ OBRAZU

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

PAPI JACQUES
(1966 Ajaccio, Francie)
BEZ NÁZVU
2020
olej na plátně
135 x 160 cm
signováno a datováno vzadu: Jacques Papi 2020

Vyvolávací / Prodejní cena: 70.000 Kč
Odhadní cena: 80.000–120.000 Kč
(Starting / Selling price: 2 800 EUR)
(Estimate: 3 200–4 800 EUR)

(Starting / Selling price: 1 520 EUR)
(Estimate: 2 000–2 800 EUR)
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118
KALÁB JAN
(1978 Praha)
CIRCLES
2020
akryl na plátně
průměr: 70 cm
signováno a datováno vzadu: Kaláb 2020

Vyvolávací / Prodejní cena: 70.000 Kč
Odhadní cena: 90.000–120.000 Kč
(Starting / Selling price: 2 800 EUR)
(Estimate: 3 600–4 800 EUR)

Umělec věnující se dlouhodobě graffiti, street artu a mural artu.
Jeden z prvních autorů plastikových 3D graffiti.

119
TRUCLA PAVEL
(1966 Uherské Hradiště)
ZÁTIŠÍ V MODRÉ
2022
akryl na plátně
140 x 130 cm
signováno a datováno vpravo dole: Trucla 22

Vyvolávací / Prodejní cena: 80.000 Kč
Odhadní cena: 120.000–160.000 Kč
(Starting / Selling price: 3 200 EUR)
(Estimate: 4 800–6 400 EUR)

Pavel Trucla, malíř, grafik a ilustrátor. Studoval malbu u prof. Nešlehy na VŠUP v Praze (1993–1999). Patří
k autorům, kteří vstoupili na výtvarnou scénu v polovině 90. let minulého století. Ve své tvorbě inklinuje
k psychosférickým kvalitám či jistotám přírodní, věcné a lidské reality.
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FELLER LUDVÍK
(1929 Černovice)

120
MODRÝ KONÍK

pastelová křída na papíře
48 x 63 cm
signováno vzadu: Feller

Vyvolávací / Prodejní cena: 25.000 Kč
Odhadní cena: 30.000–50.000 Kč
(Starting / Selling price: 1 000 EUR)
(Estimate: 1 200–2 000 EUR)

Ludvík Feller je pedagog, malíř a grafik. Ve svém díle se neustále obrací k přírodě, která je velkorysá a citlivě řídí běh věcí, ale je nemilosrdná k tomu, kdo je k ní netaktní.
Mnohokráte vystavoval, zejména v zahraničí. Jeho práce jsou zastoupeny v soukromých
i veřejných sbírkách, zejména v Německu.
Studoval na Karlově univerzitě malbu, grafiku a psychologii. Po studijních cestách, které
vedly mimo jiné do Anglie, Řecka, USA a Kanady, přednášel od roku 1971 na Hochschule
der Künste, Berlin piktoriku – vizuální rétoriku a užitou semiotiku. Ludvík Feller dnes pracuje ve svém studiu u Severního moře nedaleko přístavu Cuxhaven a v Praze.
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SKLÁDÁNÍ B

koláž a asambláž
50 x 69 cm
signováno vpravo dole: Feller

Vyvolávací / Prodejní cena: 60.000 Kč
Odhadní cena: 70.000–100.000 Kč
(Starting / Selling price: 2 400 EUR)
(Estimate: 2 800–4 000 EUR)
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123
JAWA 550 „PAŘEZ“
r. v. 1956
po velmi zdařilé, nákladné renovaci v r. 2020, generální opravě motoru,
původní chrom na rámečku světla, originální pneu, ručně šité sedlo přesně
dle originálu od firmy Rekovi, přední ráfek lehce orezlý

Vyvolávací / Prodejní cena: 120.000 Kč
(Starting / Selling price: 4 800 EUR)

122
ŠPUTA ZDENĚK
(1916 Somberek, Maďarsko – 2014 Praha)
KATEDRÁLA

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

pryskyřice, olej, plátno
124,5 x 90 cm
signováno vpravo dole: Šputa

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

Provenience:
– soukromá sbírka, Německo

V dílech Zdeňka Šputy se odráží životní postoj, poznání, uvědomování si nejen uměleckých, ale také etických konstant a souvislostí výtvarné práce. Vynikal citem pro barvy, formy a prostor.
Podstatou jeho tvorby je schopnost dávat představám, materiálům a objektům tvar. Šputa se nepovyšuje nad motiv – dovede
naslouchat přírodě, nechává v sobě znít její poselství tvarů, barev
a vůní, které pak zaznamenává někdy až s pokorným ostychem,
aby nedeformoval nic z její jemné a moudré tkáně. Jeho díla se
zařadila k tomu nejlepšímu, co bylo vytvořeno v českém designu
50., 60. a 70. let. Podílel se i na Expo v Bruselu (1958) a dalších
mezinárodních výstavách.

Posouzeno a konzultováno Dr. Irenou Žantovskou Murray HonFRIBA,
prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým
a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.
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PRŮVODCE PRO NEPŘÍTOMNÉ A DRAŽITELE NA TELEFONU

GUIDE FOR ABSENTEE AND TELEPHONE BIDDERS

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

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.

Obecné
Před aukcí:
Budeme se snažit o nákup položky dle vašeho výběru
za nejnižší možnou cenu (v závislosti na vyvolávací ceně
a dalších nabídkách) a nikdy více, než je maximální částka,
kterou určíte.
Dříve obdržené nabídky budou mít přednost. Nabídky učiněné
osobně písemnou formou v místě konání dražby musí být
předloženy nejméně 2 hodiny před konáním aukce.
Pokud činíte nabídky prostřednictvím telefonu, doporučujeme
předem určit maximální nabídku, kterou můžeme vaším jménem učinit v případě, že se nemůžeme dovolat. Naši zástupci
jsou připraveni k provedení nabídky za vás.
Po aukci:
Úspěšní zájemci obdrží přehled popisující jejich nákup
a dají pokyn pro platbu a odbavení zboží.
Vyplnění formuláře
Tento formulář by měl být použit na jednu aukci. Není-li již
předvyplněn, uveďte číslo položky, autora díla a datum prodeje
v horní části formuláře.

Uveďte prosím maximální kupní cenu v dražbě, kterou jste
ochotni zaplatit za každou položku. Jiné pokyny k nákupu
nebo neomezené nabídky nebudou akceptovány. Nabídky
musí být číslovány ve stejném pořadí, které je uvedeno
v katalogu.
Pokud jste si sjednali telefonní dražbu, prosím jasně
určete telefonní číslo, na kterém jste k zastižení v době
konání aukce, včetně kódu země. Zavoláme Vám ze sálu
krátce před nabízenou položkou.
Podmínky pro zastupování v dražbě a telefonní prodej
Vezměte, prosím, na vědomí, že zastupování nepřítomných
a telefonní dražby jsou nabízeny jako doplňková služba
bez poplatku. Takové nabídky jsou prováděny na riziko
Adolf Loos Apartment and Gallery, proto nemůžeme přijmout
odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí nabídky.
Všechny nabídky jsou předmětem dražebního řádu, který
je součástí tohoto katalogu. Odměna dražebníka ve výši
uvedené v dražebním řádu prodeje bude přidána ke kupní
ceně dosažené v dražbě jako součást celkové kupní ceny.
Nabídky budou uspokojeny za co nejnižší cenu tak, jak to
dovolí další nabídky a rezervace.
Platba na aukci
V případě, že jste úspěšní, platba je splatná ihned po
prodeji, není-li dohodnuto předem jinak, nejpozději však do
10 pracovních dnů po skončení aukce. Platba může být
provedena bankovním převodem nebo v hotovosti (maximálně
do ekvivalentu částky 10.000 EUR). Vydražiteli budou zaslány
veškeré podrobnosti o jeho platbě.

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 consistent with the auctioneer’s bidding
increments.

Please place your bids as early as possible, as in the event
of identical bids the earliest received will take precedence.
Wherever possible, bids should be submitted at least twenty-four hours before the auction, but at the very latest two hours
prior to the start of the auction.
Telephone bidders are recommended to place a written fixed
bid and provide us with bidding instructions to avoid 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.

HEISLER, TOYEN, ŠTYRSKÝ, NUR DIE TURMFALKEN BRUNZEN RUHIG AUF DIE 10 GEBOTE / JEN POŠTOLKY CHČÍ KLIDNĚ NA DESATERO, (detail přebalu knihy)
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DRAŽTE S NÁMI ON-LINE / BID WITH US ON-LINE

OTAKAR KUBÍN, VÝHLED DO ZAHRADY Z UMĚLCOVA ATELIÉRU „BOUDA“, (detail)

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.

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

Aukční portál Adolf Loos
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).

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
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
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1) Zaregistrujte se na www.livebid.cz
2) Vaše účast na aukci bude schválena
3) Procházejte katalog online
a vkládejte limity
4) Zúčastněte se aukce z počítače,
telefonu nebo tabletu
Průběh aukce bude reálně přenášen do vašeho zařízení.
Budete se tak moci aukce zúčastnit živě, jako kdyby
jste seděli přímo v sále.
Adolf Loos Apartment and Gallery now offers the
opportunity to bid online through the platform
www.livebid.cz.
If you cannot or do not want to participate in the
auction in person, you can bid online from the comfort
of your home.

1) Register at www.livebid.cz
2) Your participation in the auction
will be approved
3) Browse the online catalog
and enter limits
4) Participate in the auction from
your computer, phone or tablet
The course of the auction will be online transferred
to your device.
This will allow you to participate in the auction live,
as if you were sitting right in the auction hall.

aloos.livebid.cz

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

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

PLNÁ MOC

PRO ZASTUPOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ DRAŽBĚ
PRO NEPŘÍTOMNÉ / DRAŽBA PO TELEFONU

FOR REPRESENTATION AT AUCTION
ABSENTEE / TELEPHONE BIDS

Zmocnitel

Authoriser

Jméno a příjmení
Ulice
Obec
Země
Datum narození
Vydal
E-mail

First name, Surname
Street
City
Country
ID number
Issued by
E-mail

Číslo položky

PSČ
Číslo OP/ pasu

Platnost do
Telefon

Předmět

Limitní cena v Kč v případě
nedostupnosti (nepovinný údaj)

Lot No.

Postcode
Passport

Valid until
Telefon number

Item

Top Limit of the Bid
(optional)

tímto zmocňuji:

I hereby give:

Adolf Loos Apartment and Gallery s. r. o.

Adolf Loos Apartment and Gallery s. r. o.

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 řádem, 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.

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).

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 4. prosince 2022 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).

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.
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
V Praze dne: 						

Podpis:			

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

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 December 4, 2022
at Prague and purchase for me certain movable assets – the items listed above by catalogue number, designation,
and starting price – for such price as I shall determine over the phone (see further above).

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.
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
Prague, on: 					

Signature:			

The Authorizer agrees with the processing of personal data according to Act of the Czech Republic No. 110/2019 Coll.
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ABSENTEE / MAXIMUM BID
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Země
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E-mail

First name, Surname
Street
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ID number
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E-mail
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Platnost do
Telefon

Předmět

Limitní cena v Kč

(limitní cena nezahrnuje aukční přirážku)

Lot No.

Postcode
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Valid until
Telefon number
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Top Limit of the Bid

(doesn’t include extra auction charge)

tímto zmocňuji:

I hereby give:

Adolf Loos Apartment and Gallery s. r. o.

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 4. prosince 2022 v Praze a vydražila za mne movité věci – předměty dražby, které jsou výše
specifikovány katalogovým číslem, názvem věci a vyvolávací cenou za výše uvedenou limitní cenu.
Uvedená limitní cena u každého výše specifikovaného předmětu dražby je konečnou příklepovou cenou, do které je zmocněnec 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.
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
V Praze dne, čas: 						

Podpis:			

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

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
December 4, 2022 at Prague and purchase for me certain movable assets, listed above by catalogue
number, designation, and starting price, for the maximum bid set out above.
The maximum bid listed for each of the auctioned items above is the final hammer price up to which the authorized agent
may raise individual bids for the item sought. I acknowledge that if an item is awarded to me based on a bid of mine up to
the predefined maximum bid, I am considered the successful bidder-buyer within the meaning of the Auction Rules of Adolf
Loos Apartment and Gallery s. r. o. (with the current wording of which I am familiar), with all the rights and obligations that
this entails.

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

Signature:			

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

Evening
Sale Prague
25 02 23

Srdečně Vás zveme na prestižní aukci umění
Evening Sale Prague, která se koná
v sobotu dne 25. února 2023 od 16 hodin
v naší galerii Expo 58 ART.

We cordially invite you to the prestigious
Evening Sale Prague, an art auction that will
be held on Saturday February 25, 2023
at 4 pm at our Expo 58 ART gallery.

JOSEF ŠÍMA / La ciel de pierre / 1963 / olej na plátně / oil on canvas / 73 x 92 cm
Evening Sale Prague 25 / 02 / 2023

Stále přijímáme (až do 8.ledna 2023) kvalitní umělecké předměty do této výběrové aukce.
We are accepting works of art for auction until January 8, 2023.
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PŘIJÍMÁME KVALITNÍ OBRAZY TOYEN DO NAŠICH DALŠÍCH AUKCÍ
A PRIVÁTNÍCH PRODEJŮ
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

TOYEN – 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
TOYEN – 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
TOYEN – 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

TOYEN – 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.
TOYEN – 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.
TOYEN – 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.
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TOYEN – 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
TOYEN – 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
TOYEN – 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

TOYEN – Vidím, že má bílá stránka zazelenala, 1951
vydraženo: 8. 5. 2022
olej na plátně, 43,5 x 66,5 cm
signováno a datováno vpravo dole: TOYEN 51
vyvolávací cena: 6.000.000 Kč
dosažená cena: 28.500.000 Kč
Světový aukční rekord Toyen z 50. let a nejdráže prodaná
Toyen z poválečného období na území ČR.

TOYEN – Je m'aperçois que ma page blanche est devenue verte, 1951
date of auction sale: May 08, 2022
oil on canvas, 43,5 x 66,5 cm
signed and dated lower right: TOYEN 51
starting price: 240.000 EUR
sold: 1.163.265 EUR
World auction record Toyen from the 1950s and the most expensive sold Toyen
from the post-war period in the Czech Republic.
TOYEN – Je m'aperçois que ma page blanche est devenue verte, 1951
vendu le 8. 5. 2022
huile sur toile, 43,5 x 66,5 cm
signé et daté en bas à droite: TOYEN 51
mise à prix: 240.000 EUR
prix final: 1.163.265 EUR
Record mondial de vente aux enchères pour une œuvre de Toyen datant des années
1950 et son œuvre d'après-guerre la plus chère vendue en République tchèque.
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ADOLF LOOS APARTMENT AND GALLERY VYDAL VE SPOLUPRÁCI
S NÁRODNÍ GALERIÍ V PRAZE A RAKOUSKOU NÁRODNÍ GALERIÍ
BELVEDERE PRVNÍ UCELENÝ SOUPIS OLEJOMALEB FRANTIŠKA KUPKY.

NAŠE KNIŽNÍ
NOVINKA NA TRHU:
JAN GEMROT
Observace
Jan Gemrot je jedním z nejvýraznějších talentů
současné umělecké scény. Studoval v ateliéru
klasické malby u profesora Zdeňka Berana.
Jeho díla jsou součástí významných tuzemských i zahraničních sbírek.
Obrazově bohatá publikace sleduje jednotlivé
cykly malíře od počátku jeho tvorby a dokumentuje jeho tvůrčí dráhu až do současnosti.
Dvojjazyčný text (česky, anglicky).
Autor PhDr. Karel Srp.

MEZI DVĚMA SVĚTY
Židovští malíři v Bohemii

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

KNIHU SI MŮŽETE OBJEDNAT NA WEBU

www.frankkupka.com

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

NEBO ZAKOUPIT V NAŠICH GALERIÍCH
ZBÝVÁ JEN POSLEDNÍCH PÁR KUSŮ.
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Knihy možno zakoupit v naší galerii a na e-shopu: www.aloos.cz/publikace
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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:

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

Oskar KOKOSCHKA: Praha – Pohled
z křížovnického kláštera, 1934

olej na plátně, 85 x 115 cm
dosažená cena: 78.487.500 Kč
Adolf Loos Apartment and Gallery, 20. 10. 2019

TOYEN: Cirkus, 1925
Světový aukční rekord autora

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

Olbram ZOUBEK: Ifigenie, 1986

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

Nejdražší obraz vydražený v roce 2016 na aukci v ČR

Světový aukční rekord autora

František KUPKA: Série C I. (Protihodnoty), 1935

Emil FILLA: Zátiší s knihou, 1914

olej na dřevě, 55 × 60 cm
dosažená cena: 62.000.000 Kč
Adolf Loos Apartment and Gallery, 26. 11. 2016

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

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

Historicky nejdražší fotografie vydražená
na aukci v ČR

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

PŘIJÍMÁME KVALITNÍ
UMĚLECKÁ DÍLA
DO NAŠÍ DALŠÍ
PRESTIŽNÍ AUKCE

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

Oskar KOKOSCHKA: Žáby, 1968

olej na plátně, 61 × 92 cm
dosažená cena: 37.700.000 Kč
Adolf Loos Apartment and Gallery, 26. 11. 2016
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JOSEF LADA, POZDRAV PÁMBU, PANE RANDÁK, (detail)

Photo: Katharina Stögmüller

Wilhelm Smolka
Rámařství založeno 1910
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Poradenství
Výroba na míru
Restaurování

Otevřeno dle dohody
Spiegelgasse 25
A-1010 Vídeň, Rakousko
T +43 1 512 02 83
M office@smolka.at
W smolka.at
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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 uznávaného 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.

Adolf Loos Apartment and Gallery
E | loos@aloos.cz
U Starého hřbitova 40/6
110 00 Praha 1 – Josefov
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vydal © Adolf Loos Apartment and Gallery, 2022
text © Vladimír Lekeš, Julie Jaklová, 2022
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.

VÁCLAV ŠPÁLA, ANEMÓNY A JINÉ ČERVENÉ, PLNÉ, VE DŽBÁNKU, V POZADÍ SÁZAVA PŘED BOUŘÍ, NA KARP. DECE, (detail)

