aukce výtvarného umění
Středa, 7. 12. 2022 od 18.00 hod.
Braunův dům, Karlovo nám. 24, Praha1

Follow our offer at www.pictura.cz/galerie

AUKCE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
Středa, 7. 12. 2022 od 18.00 hod.
Braunův dům, karlovo náměstí 24, Praha 1
18:00 - registrace
18:15 - zahájení dražby
VÝSTAVA DRAŽENÝCH PŘEDMĚTŮ
Předměty dražby je možno si prohlédnout denně 28. 11. – 7. 12. 2022, 10–18 hodin včetně víkendu v prostorech GALERIE PICTURA, spol. s r.o.,
Na Zderaze 6, Praha 2.
VÍCE INFORMACÍ:
Tel.: 224 233 810, Mobil: 603 741 674, E-mail: galerie@pictura.cz, www.pictura.cz
Tento katalog je nedílnou součástí dražební vyhlášky.
Aukce i předaukční výstava proběhne za dodržení aktuálních epidemiologických nařízení vlády ČR.

NEMŮŽETE
SE ZÚČASTNIT
AUKCE NA SÁLE?

DRAŽTE S NÁMI.
ONLINE.

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
v reálném čase přenášen
do vašeho zařízení.

Live

Budete se tak moci aukce
zúčastnit živě, jako kdybyste
seděl/a přímo v sále.

REGISTRACE DO 17.00 PŘED ZAČÁTKEM AUKCE

bid.
1

1. Fanny
Assenbaum
(1848 - 1901)

Krajina s povozem,
1880
olej, plátno, 56,5 x 87 cm
značeno vlevo dole:
F.Assenbaum München
1880
Česká malířka, krajinářka.
Žila v Praze, Londýně, Mnichově a Badenu u Vídně.
V Praze studovala u Maxe
Haushofera a Ludwiga
Willroidera v Mnichově.
Zobrazovala především německé lesní motivy a motivy z Rujany. Její obrazy
jsou obchodovány v celém
středoevropském prostoru.

30.000 Kč (1.200 €)
36.000 - 42.000 Kč

2. Břetislav Bartoš
(1893 - 1926)
Obleva ve Frenštátě p.
Radhoštěm, 1924

olej, plátno, 69 x 84 cm
značeno vpravo dole: Bartoš
na rubu nápis: Obleva ve Frenštátě p. R.
1924 a razítko Vystaveno na posmrtné
výstavě Břetislava Bartoše 1931,
Vystaveno 61. výstava Jednoty umělců
výtvarných v Praze, č.k. 214

18.000 Kč (720 €)
22.000 - 25.000 Kč
2

3. Vincenc Beneš (1883 - 1979)
Zimní zátiší s ovocem		

olej, plátno, 50 x 60 cm
značeno vpravo dole: V.Beneš
Konzultováno s PhDr. R. Michalovou, Ph.D.
Vincenc Beneš patřil ve svém mládí k nejaktivnějším členům generace Osmy a Skupiny
výtvarných umělců. Řadí se k tzv.“ Zakladatelské generaci“ (moderního českého umění).
Po expresivním období - vliv kolegů z Osmy, jakož i studijních cest do Drážďan a Berlína
nastalo krátké období příklonu ke kubismu, který opouští ve 20. letech. Ve 30. letech převažuje v jeho díle vliv francouzských neoimpresionistů, který však syntetizoval do vlastního
osobitého malířského rukopisu. Benešova tvorba 30. let byla ovlivněna jeho cestou 1931
do Paříže, kde spoluvybíral díla pro výstavu (Mladé umění Francie) Mánesa k otevření nové
budovy. Tam znovu viděl díla Bonnardova (8 jich spolu s A. Justitzem vybrali pro výstavu).
V.V. Štech v monografii V. Beneš (Nakladatelství Českých výtvarných umělců 1967) píše o příklonu k Bonnardovi jako jedné a vůbec poslední
možnosti jak zachránit dědictví impresionismu, dát mu nový význam … ( „ … vedle vypjatě imaginativnosti surrealismu k sílícím nefigurativním tendencím“.)

65.000 Kč (2.600 €)
78.000 - 91.000 Kč
3

4. Václav Bartovský (1903 - 1961)
Holubice, 1933

olej, lepenka, 43,5 x 36 cm
značeno vpravo dole: V.Bartovský 33
Malíř, výtvarný teoretik, ilustrátor a typograf. Nejprve autodidakt,
poté studoval u kreslíře R. Vejrycha a K. Raška. První samostatnou
výstavu s Krasoumnou jednotou v roce 1927, další výstavy v r. 1936
a 38 Zlínský salon, r. 1938 a 39 s S.U.V. Mánes, r. 1948 vystavuje
v Topičově salonu. V tomto roce se stal členem Umělecké besedy,
také členem skupiny UB 12. Zejména tam ovlivnil mnoho mladších
umělců. Po jeho smrti se uskutečnilo mnoho jeho výstav. Na trhu
se jeho díla nevyskytují často. Je dobře zastoupen v galeriích výtvarného umění.

40.000 Kč (1.600 €)
48.000 - 56.000 Kč

5. Václav Bartovský (1903 - 1961)
Zátiší na stole, 1959

olej, plátno, 60 x 48 cm
značeno vpravo dole: V. Bartovský 59
Dílo bylo součástí rozsáhlé sbírky pražského podnikatele.

36.000 Kč (1.440 €)
48.000 - 56.000 Kč
4

6. Jan Bauch (1898 - 1995)
Autoportrét, 1957

tuš, karton, s.p. 28,5 x 23 cm
značeno vpravo dole: Jan Bauch 1957
Malíř a sochař. Po vyučení řezbářem v otcově dílně studoval
na UMPRUM v Praze u prof. E. Dítěte a V.H. Brunnera. V letech
1921-24 navštěvoval grafickou speciálku M. Švabinského. 1923-26
členem Umělecké besedy a od r. 1926 člen SVU Mánes. V roce
1937 vystavoval v Paříži v Galerii Charpentier a získal Grand Prix.
Po válce docentem na UMPRUM. Podobně jako Oskar Kokoschka
maloval dramatické expresivní portréty měst, hlavně Prahy. Mezi
jeho žáky patřili m.j. Oldřich Smutný, Václav Kiml, František Vízner. Ve 40. letech změnil Bauch tématiku (objevují se pod tíhou
válečné doby náboženské motivy - Golgoty, Poslední večeře,
Kristus na hoře Olivetské, objevují se i motivy spjaté s národní
minulostí - Hradčany, Belvedér, Loreta apod.). Také ženská postava či portrét je nadále častým motivem, avšak v jiném koloritu
než ve 30. letech. Barvy jsou dynamicky rozprostřené po plátně,
jejich kombinace je někdy divoká, až lyricky dramatická. Postavy
jsou malované většinou na tmavém pozadí. Nedílnou součástí
jeho tvorby jsou plastiky. K nim měl blízko již za svého řezbářského období. V období normalizace platil za velkou morální
oporu pronásledovaných umělců a jako jediný národní umělec podepsal v roce 1989 petici Několik vět. Nejprve tvořil pod
vlivem civilismu, později, od konce 30. let až do pozdní tvorby
přidával na expresivnosti výrazu. Podobně jako Oskar Kokoschka
maloval dramatické expresivní portréty měst, hlavně Prahy.

9.000 Kč (360 €)
12.000 - 14.000 Kč

7. Jan Bauch
(1898 - 1995)
Kytice, 1966

kombinovaná technika, papír, s.p. 20,5
x 24,5 cm
značeno vpravo dole: Jan Bauch 1966

16.000 Kč (640 €)
22.000 - 25.000 Kč
5

8. Pavel
Besta (1958)

Oči domu, 2002
akryl, plátno,
48 x 36 cm
značeno vpravo dole:
Besta 02
na rubu: Oči domu
Studium na AVU u prof.
Smetany a Pospíšila. Ve
svých dílech zachycuje
prolínání živé přírody
s neživ ým světem
lidských obydlí. Jeho
práce byly prezentovány na celé řadě mezinárodních výstav.

15.000 Kč (600 €)
22.000 - 25.000 Kč

6

9. Andrej Bělocvětov (1923 - 1997)
Odpočinek, 1954/56

olej, plátno, 64,5 x 53,5 cm
značeno vpravo nahoře: Bělocvětov 54/56
Konzultováno s dcerou autora, Andreou Pilařovou Belotsvetovou.
Autor, člen skupiny Máj, vystavoval od r. 1940. Samostatné výstavy od
r. 1953 Galerie u Řečických, 1964, Nová síň. Jeho tvorba nebyla v období normalizace téměř vystavována, rozhodně se lišila od oficiální
“svazové” tvorby. Dnešní doba dává tomuto umělci (byť posmrtně)
za pravdu. Jeho dílo bylo v souladu s evropskými trendy, o čemž
svědčí zvýšený zájem veřejnosti o jeho tvorbu v současné době”
jeho surrealistický obraz „Milenci v horách“ se v roce 2017 vydražil
v aukční síni 1. Art Consulting CZ za 850.000,- Kč. V roce 2016 byla
vydána výpravná monografie Andrej Bělocvětov – Hudba absolutna
autorovy dcery Andrey Pilařové-Belotsvetové s reprodukcemi umělcových prací.

28.000 Kč (1.120 €)
34.000 - 39.000 Kč

11. František
Bidlo
(1895 - 1945)
Talich a dr.
Fischer nastupují
v Národním
divadle

10. Dominik Běhal (1988)
Bad, 2015

akryl, plátno, 40 x 30 cm
značeno na rubu: D. Běhal, 2015

tuš, karton,
s.p. 26 x 34 cm
nahoře nápis: Talich a dr.
Fischer nastupují v Nár
divadle

Vystudoval na Střední uměleckoprůmyslové škole
v Uherském Hradišti obor malby. Poté následovalo
studium v ateliéru malby u prof. Michaela Rittsteina
na pražské Akademii výtvarného umění.

Kreslíř, karikaturista a ilustrátor. Vyučil se kloboučníkem, ale již od mládí se věnoval výtvarnému umění. Poprvé uveřejnil své politické kresby v Rudém právu v roce 1925. Od
r. 1928 se věnoval výtvarné činnosti profesionálně. Kreslil především různé politické
a propagační obrázky na plakáty, pro agitační letáky, tvořil i karikatury a ilustroval knihy,
nejznámější jsou od V. Nezvala, K.H. Borovského a J. Seiferta. Během II. světové války
byl zejména kvůli svým předválečným protifašistickým plakátům a karikaturám zatčen
Gestapem, uvězněn v Terezíně, kde na následky onemocnění zemřel.

12.000 Kč (480 €)
14.000 - 17.000 Kč

5.000 Kč (200 €)
6.000 - 7.000 Kč
7

12. František Xaver Böhm
(1890 - ?)
Eva, (20. léta)

olej, plátno, 127,5 x 107 cm
značeno vpravo dole: F. X. Böhm
Znamenité dílo, převyšující autorovu běžnou produkci. Výtečná ukázka pochopení a aplikování Nové
věcnosti v české malbě.
Studium - Akademie výtvarných umění, Praha, Loukota Josef Jindřich, Preisler Jan, Bukovac. Člen několika skupin Sdružení výtvarníků v Praze, Sdružení
jihočeských výtvarníků, Sdružení pražských výtvarných umělců. Vystavoval například 1934/10 Padesátá
jubilejní členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze
1924 - 1934, Obecní dům (Reprezentační dům obce
pražské), Praha. Působil jako středoškolský učitel
kreslení v Praze, Šumperku a Třeboni a od roku 1938
opět v Praze. Je autorem odborné příručky Barva
v teorii a v praxi (1932).

90.000 Kč (3.600 €)
110.000 - 130.000 Kč

13. Zdeněk
Blažek
(1904 - 2000)

České jaro, 1969
olej, plátno, 45 x 90,5 cm
značeno v pr avo dole:
ZBlažek 69
na rubu štítek ČFVU
St u d i u m n a V y s o k é m
učení technickém v Praze
u prof. Gočára a na Akademii v.u. u prof. O. Blažíčka.
Ve svých malbách se zabýval především krajinou,
portréty a figurální malbou. Jako architekt patřil
k významným představitelům českého funkcionalismu. V roce 1997 byl jmenován členem Masarykovy akademie umění a obdržel cenu Rudolfa II. V roce 1998 úspěšně
vystavoval v německém Saerbecku.

12.000 Kč (480 €)
14.000 - 17.000 Kč
8

14. Václav
Boštík
(1913 - 2005)
Čtverec, 1993

pastel, papír,
64,5 x 50 cm
značeno dole uprostřed: Boštík 93
Václav Boštík patřil
mezi nejv ý znamnější české malíře
uplynulého století.
Roku 1937 nastoupil
na Akademii a stal se
žákem prof. Williho
N ov ak a . O d ro k u
19 42 b y l č l e n e m
Umělecké besedy.
V roce 1960 se stal
jedním ze zakládajících členů skupiny
UB 12, která výrazně
poznamenala vývoj
československého
umění v 60. letech.
Jeho raná t vorba
byla hodně ovlivněna malíři Corotem
a Cézannem, ale již
ve druhé půlce 50.
let, přešel ke zcela
abstraktní tvorbě,
kd e s e v y j a d ř u j e
prostřednictvím jednoduchých geometrických tvarů a hry
světla dané kombinací barev. V období komunistické
represe vystavoval
pouze neoficiálně,
v 60. letech se konala ještě jeho samostatná výstava v Nové síni. V době normalizace se účastnil pouze neoficiálních výstav, oficiální samostatná
výstava se konala na jaře roku 1989 v Galerii hlavního města Prahy na Staroměstské radnici. V roce 2010-11 proběhla retrospektivní výstava
Václava Boštíka v GHMP a Městské knihovně v Praze, v roce 2011 ve východočeské galerii v Pardubicích. Je zastoupen např. ve sbírkách NG
Praha, MG Brno, Centre G. Pompidou v Paříži, Menil Foundation, Houston a dalších, rovněž v zahraničních i tuzemských soukromých sbírkách.

85.000 Kč (3.400 €)
100.000 - 120.000 Kč

9

16. Josef Brož (1904 - 1980)
Zátoka, 1937

olej, lepenka, 50 x 70 cm
značeno vpravo dole: J. Brož 37

15. Jan Brukner (1906 - 1969)
kombinovaná technika, karton, s.p. 41 x 27 cm
značeno vpravo dole: brukner 44

Malíř a grafik. Studium na UMPRUM v Praze u prof. Hofbauera (192734), a poté v Paříži u Fr. Kupky. V době studií založil „Valašský Barbizon
společně s Hofbauerovými žáky v Malé Lhotě. Věnoval se především krajinomalbě a figurálním kompozicím. Člen Umělecké besedy
a Skupiny 58.

Malíř, kreslíř, grafik a pedagog. Působil profesor na oddělení
grafiky na Škole uměleckých řemesel v Brně.

16.200 Kč (648 €)
22.000 - 25.000 Kč

Harlekýn a Kolombína, 1944

5.000 Kč (200 €)
6.000 - 7.000 Kč

17. Ota Bubeníček (1871 - 1962)
Skalnatý kraj

olej, lepenka, 35 x 50 cm
značeno vpravo dole: O. Bubeníček
Dílo bylo součástí sbírky významného podnikatele
v Praze.
Studium na pražské Akademii (1899-1904), patřil k nejmladším žákům
profesora Julia Mařáka a také k průkopníkům impresionismu v našich
zemích. V roce 1905 mu bylo uděleno Hlávkovo stipendium a odjel na
studijní cestu do Mnichova, Paříže, Belgie a Nizozemí. V roce 1907 odjel
opět na další stipendium do Paříže. Po krátce realistických a secesně
stylizovaných počátcích přistoupil k malbě volnější štětcovou technikou
a v koloritu rozjasnil paletu do až fauvistických poloh. Po návštěvě Německa roku 1908 se do jeho výtvarného slohu namísily i expresívnější
odstíny a v další dekádě maloval nejednou výrazově značně rozrůzněné obrazy. Po vzniku republiky pak tvořil soustavně v harmonii a tvůrčí
pohodě obrazy české krajiny navazující ponejvíce na slavíčkovský typ s projasněným až heroickým vyzněním krajinného rázu. Člen S.V.U.
Mánes, Krasoumné jednoty. Poprvé vystavoval v roce 1900 v Rudolfinu, a poté každý rok v Mánesu, další výstavy jak samostatné, tak i kolektivní (např. v roce 1932 v Obecním domě s F. Kavánem a J. Panuškou), často také vystavuje v zahraničí např. ve Vídni, Mnichově, Amsterdamu,
Kodani, Oslu, Stockholmu a jinde.

27.000 Kč (1.080 €)
36.000 - 42.000 Kč
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18. Fritz Burmann (1892 - 1945)
Stařík se sovou, 1929

olej, plátno, 56,5 x 44,5 cm
značeno vlevo dole: Fritz Burmann 1929
Německý malíř, v letech 1909-12 studoval na düsseldorfské Akademii u Augusta Deussera, kde se stal jeho mistrem, a na Akademii v Mnichově u Heinricha Knirra. Následovaly studijní cesty
po Evropě, než získal v roce 1926 učitelské místo na Akademii
v Königsbergu. V roce 1936 přestoupil na Akademii výtvarných
umění v Berlíně-Charlottenburgu. Jeho tvorba zahrnuje krajiny,
zejména z Kurské kosy, stejně jako portréty a zátiší, které vykazují
tendence k Nové věcnosti.

50.000 Kč (2.000 €)
60.000 - 70.000 Kč

19. Ota Bubeníček
(1871 - 1962)
Před jarem

olej, lepenka, 47 x 52,5 cm
značeno vlevo dole: O Bubeníček
na rubu: Před jarem
Konzultováno s PhDr. Mgr. M. Zachařem.
Studium na pražské Akademii (1899-1904),
patřil k nejmladším žákům profesora Julia
Mařáka a také k průkopníkům impresionismu
v našich zemích. V roce 1905 mu bylo uděleno Hlávkovo stipendium a odjel na studijní
cestu do Mnichova, Paříže, Belgie a Nizozemí.
V roce 1907 odjel opět na další stipendium do
Paříže. Po krátce realistických a secesně stylizovaných počátcích přistoupil k malbě volnější štětcovou technikou a v koloritu rozjasnil
paletu do až fauvistických poloh. Po návštěvě
Německa roku 1908 se do jeho výtvarného
slohu namísily i expresívnější odstíny a v další
dekádě maloval nejednou výrazově značně
rozrůzněné obrazy. Po vzniku republiky pak
tvořil soustavně v harmonii a tvůrčí pohodě
obrazy české krajiny navazující ponejvíce na
slavíčkovský typ s projasněným až heroickým
vyzněním krajinného rázu. Člen S.V.U. Mánes,
Krasoumné jednoty. Poprvé vystavoval v roce
1900 v Rudolfinu, a poté každý rok v Mánesu,
další výstavy jak samostatné, tak i kolektivní
(např. v roce 1932 v Obecním domě s F. Kavánem a J. Panuškou), často také vystavuje v zahraničí např. ve Vídni, Mnichově, Amsterdamu,
Kodani, Oslu, Stockholmu a jinde.

23.000 Kč (920 €)
28.000 - 32.000 Kč
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20. Ondřej Coufal (1979)
Geometr ze Samu, 1998

olej, překližka, 62,5 x 50 cm
značeno vpravo dole: O.Coufal 98
na rubu štítek: Ondřej Coufal Geometr ze Samu
Malíř, autodidakt. První výstavu měl již v deseti letech Pelhřimově. Zabývá se figurální
malbou a kresbou, jeho kresby bývají uveřejňovány v časopisech, ilustroval několik
knih. Časté studijní cesty. Je zastoupený ve veřejných i soukromých sbírkách doma
i ve světě.

10.000 Kč (400 €)
12.000 - 14.000 Kč

21. Stanislav Čáp (1928)
Znamení, (60. léta)

olej, tempera, písek, plátno, 72 x 88,5 cm
na rubu štítek ČFVU
Malíř a ilustrátor. Studium na PF UK v Praze u prof. Boudy, Lidického
a Salcmana. Člen skupiny Máj 57 a tvůrčího kolektivu Index. V roce 1980
emigroval do Německa, žil a tvořil v městě Oerlinghausen. Pokračoval
ve své tvorbě především olejomalbou a později velice oblíbenou a vyhledanou grafikou. Vystavoval v mnoha galeriích u nás i v zahraničí.

12.000 Kč (480 €)
14.000 - 17.000 Kč

22. Alena Čermáková (1926 - 2009)

Za šťastnou budoucnost naší vlasti, (50. léta)
olej, plátno, 85 x 120 cm
značeno vpravo dole: Čermáková
na rubu nápis: Za šťastnou budoucnost naší vlasti
Studie k plakátu.
Studium na Akademii v.u. v Praze v ateliéru u prof. Obrovského
a Mináře. Zabývá se figurální tvorbou, maluje krajinu, později zátiší, převážně květinová. Časté samostatné i kolektivní výstavy.

25.000 Kč (1.000 €)
30.000 - 35.000 Kč
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23. Lenka Černotová (1985)
Sukně 2, 2014

olej, plátno, 150 x 135 cm
značeno na rubu: Černota - LČ 2014
Malířka, kreslířka, restaurátorka. Vystudovala AVU v Praze Ateliér grafiky II. Prof. Vladimíra Kokolii a Šárky Trčkové (2011-2015). Absolvovala inženýrské a doktorské studium na VŠB-TU Ostrava, obor Zpracování a zneškodňování odpadů (2008-2014). Během studia patentovala vlastní
pigment, který využívá ve své tvorbě. Studovala rovněž na Akademii výtvarných umění v Krakově, interdisciplinární Ateliér Prof. Zbigniewa Bajka
(2009-2011). Na Univerzitě Pardubice absolvovala Fakultu restaurování v Litomyšli, Ateliér nástěnné malby a sgrafita (2004-2008). Vystavovala
v Čechách (Praha – Veletržní palác, Novoměstská radnice, Galerie Havelka, Brno – Adam Gallery, Trutnov – Galerie Uffo, Kroměříž - Orlovna),
autorská výstava v Galerii Kabinet T ve Zlíně(2016). Obdržela ateliérovou cenu Prof. Vladimíra Kokolii. Hlavním motivem tvorby jsou vlci.

40.000 Kč (1.600 €)
48.000 - 56.000 Kč
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25. Ladislav Čepelák (1924 - 2000)
24. Ladislav Čepelák (1924 - 2000)
Krajina, 1992

lept, papír, 33 x 42,5 cm
značeno vpravo dole: Čepelák 1992

3.500 Kč (140 €)
4.800 - 5.600 Kč

Pole, 1984

suchá jehla, lept, papír, 30 x 45 cm
značeno vpravo dole: Čepelák 1984
vlevo dole: 16/50

8.000 Kč (320 €)
9.600 - 11.000 Kč

27. Karel Černý (1910 - 1960)
26. Josef Čapek (1887 - 1945)
Maska

linoryt, papír, 21 x 17,5 cm
značeno vpravo dole: Josef Čapek

12.000 Kč (480 €)
14.000 - 17.000 Kč
14

Ležící žena, 1945

litografie, papír, 23,5 x 29,5 cm
značeno vpravo dole: K.Černý Š 45
vlevo dole: 65/300

12.000 Kč (480 €)
14.000 - 17.000 Kč

28. Ismaël
Gonzáles
de la Serna
(1897 - 1968)
Kompozice

olej, malířská lepenka,
56 X 39,5 cm
značeno vlevo dole
odspodu: De la Serna
Autor – španělsk ý
malíř, začal malovat
již v 9 lete ch, jeho
přítelem ze školy je
později slavný básník
Frederico Garcia Lorca.
Studoval na Akademii
umění v Madridu, po
přestěhování do Paříže
se spřátelil s Picassem,
Grisem, Kisslingem.
Tvořil v osobitém stylu
kubismu. V roce 1919
vystavoval v Madridu
(to již žil v Paříži), 1937
vystavoval ve Španělském pavilonu na Pařížské světové výstavě,
úspěšnou výstavu měl
1938 v Paříži (Galerie
Berri). Zúčastnil se také
legendární v ýstav y
1946 v pražském Mánesu (Španělští malíři
f rancouz ské školy),
která byla opakována
v Brně, kde vystavil 12
olejů a 20 kreseb. Později se věnoval tvorbě
ve stylu vlastní reakce
na kubismus inklinující
až k abstrakci. Jeho
díla jsou ve sbírkách
většiny významných
španělských i evropských galerií.

80.000 Kč (3.200 €)
120.000 - 140.000 Kč
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29. Jiří David (1956)
Modrá deka, 1997

serigrafie, papír, 37 x 26 cm
značeno vpravo dole: J.David 97
vlevo dole: 14/33
uprostřed: Modrá deka
Malíř, fotograf a výtvarník a pedagog, jeden
ze zakladatelů umělecké skupiny Tvrdohlaví.
Studium na pražské AVU (1982-87). Od druhé
poloviny 80. let výrazně spoluvytváří podobu i atmosféru českého umění. V letech
1995-2002 působil jako vedoucí atelieru vizuální komunikace na pražské Akademii v.u.,
od r. 2004 vedoucí intermediálního a konceptuálního atelieru VŠUP Praha. Jeho díla
jsou zastoupena např. v NG Praha, Moravské
galerii v Brně, Oblastí galerii v Liberci, MU
v Olomouci, Budapešti, Vídni, New Yorku.

1.200 Kč (48 €)
1.400 - 1.700 Kč

30. Karel Demel (1942)
Počátek, 1975

mezzotinta, papír, 44 x 33,5 cm
značeno vpravo dole: Karel Demel 75
Malíř, grafik a ilustrátor. Studoval na VŠUP
v Praze u prof. Sklenáře a Anderleho. Ve svém
díle se nechává inspirovat zejména hudbou
a poezii. V grafice využívá často kombinované
techniky.

3.500 Kč (140 €)
4.200 - 4.900 Kč

31. Karel Demel (1942)

Zápisník zmizelého (6 grafických
listů), (1980)
kombinovaná technika na základě leptu, papír,
22 x 17 cm
značeno vpravo dole: Karel Demel 80
Šest grafických listů Karla Demela na motivy
stejnojmenného díla Leoše Janáčka, doprovodný text, textilně-papírový chlopňový obal.
Praha, Lyra Pragensis 1980

11.000 Kč (440 €)
13.000 - 15.000 Kč
16

32. Alén Diviš
(1900 - 1956)

Africká růže, (40. léta)
olej, papír fixováno na lepence,
47 x 30,5 cm
značeno vpravo dole ke středu: Diviš.
Olejomalby Aléna Diviš se na trhu
nevyskytují příliš často. Prakticky celá
jeho tvorba vzbuzuje dnes veliký zájem. Květinami se zabýval zejména
ve 40. letech. Zobrazená květina
je pravděpodobně africká růže, africké rostliny jej po nuceném pobytu
v Maroku inspirují během 40. let.
Dílo bylo do aukce získáno z kvalitní
pražské sbírky.
Malíř a ilustrátor. V roce 1918-1919
studoval malířskou školu Josefa
Boháče na Malé Straně, dále v roce
1919-1920 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru
Emanuela Dítěte. Ve 20. letech často
pobýval v Paříži, kde se stýkal s řadou kolegů, např. Josefem Šímou,
Františkem Tichým, Toyen a Janem
Zrzavým, a také s Adolfem Hoffmeistrem, který v Paříži inicioval založení Domu československé kultury.
Na počátku pobytu navštěvoval
umělecké školy. Mezi jeho učiteli
byli A. Lhote, F. Leger, O. Friesz a F.
Kupka. Za války vězněn v koncentračních táborech a ve věznicích ve
Francii, Maroku a na Martiniku, během věznění v La Santé pomaloval
vězeňské stěny freskami. Tvorba ve
vězení se stala základem ke vzniku
řady kreseb s biblickými náměty, ale
i s tématy hrůz vězení. V roce 1941 se
dostává do USA, kde pobývá až do
roku 1947, poté dojíždí zpět do vlasti.
Po návratu do vlasti opět navázal
kontakty s přáteli, mezi které patřil
například Vladimír Holan, Jaroslav
Seifert, Bedřich a Oldřich Stefannovi, František Tichý a další. V roce 1948 vystavuje ve Vilímkově galerii a v roce 1949 v galerii Ars Melantrich
ilustrace k Erbenově básni Svatební košile. Tyto ilustrace vyšly knižně v roce 1952 v nakladatelství Vyšehrad. Vedle české literatury fascinovalo
Diviše např. i dílo Edgara Allana Poea, v 50. letech vytvořil ilustrace k jeho povídkám. V této době rovněž pracuje na biblických tématech.

190.000 Kč (7.600 €)
300.000 - 450.000 Kč
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33. Hugo Demartini (1931 - 2010)
Objekt (reliéf), 1969

chromovaný plech, dřevotříska, organické sklo, 43 x 44 x 9 cm
na rubu: Hugo Demartini Objekt 1969
Nabízený Objekt je velmi vzácnou ukázkou originální nápadité tvorby H. Demartiniho z jeho nejlepšího období. Jedná se
o jeden z prvních objektů po sérii chromových koulí a polokoulí (1968-69). Tento objekt vznikl dalším autorovým vývojem.
Již o rok dříve ve svých akcích prováděl takzvané Demonstrace v prostoru – vyhozením několika geometrických objektů zjišťoval, jak působí
v prostoru (fotografie z akcí), během pohybu a jaké náhodné obrazce vytvoří po dopadu. Hmotným výsledkem těchto akcí jsou právě sochařovy objekty, vysoce ceněné a téměř nedostupné. Dílo bylo získáno do aukce významné pražské sbírky.
Jeden z předních českých sochařů. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze (1949-54). Představitel české konstruktivistické školy. Netvořil (z osobních důvodů) nikdy ve stylu realismu (socialistického), naopak se připojil k informelnímu hnutí, ze kterého se jeho tvorby přimkla
ke geometrickému projevu. Od raných let se přátelil výhradně s výtvarníky, kteří nešli cestou oficiálního socialistického umění. Podporu našel
u Jiřího Koláře. Z. Sýkora, K. Malich a R. Kratina, ke kterým jej přivedl právě Kolář (do kavárny Slavie), spolu s Demartinim cítili, že tvorbou spolu
souvisí. V roce 1968 začal pořádat akce (například zasazoval objekty – chromové polokoule do země), dalším krokem bylo převedení těchto
akcí do tvorby objektů. Nejprve vznikaly chromové koule, polokoule – odraz světa, okolí, až po uzavření v kouli, později i další objekty. V době
normalizace mohl vystavoval pouze omezeně. V letech 1990-96 na pražské AVU profesorem. Získal zlatou medaili Za zásluhy. Jeho dílo je
zastoupeno v NG Praha a mnoha dalších galeriích a sbírkách.

790.000 Kč (31.600 €)
1.100.000 - 1.300.000 Kč
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Demonstrace v prostoru (dopad) 1968

Demartiniho demonstrace v prostoru 1968
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34. František
Emler
(1912 - 1992)
Evropské
velkoměsto
tempera, karton, 20 x 33 cm
značeno vpravo dole: F.Emler
Studoval na pražské Akademii (krajinářská škola Ot. Nejedlého). S Nejedlého
školou procestoval Evropu, zejména
Francii, Korsiku a Itálii, kde také studoval.
Vystavoval s J.U.V. v Praze v Římě (1939),
po válce absolvoval studijní pobyty též
do Francie. Od 30. let často maloval
právě krajinu na Vysočině. Říkalo se mu
též “Malíř Vysočiny”. Maloval především
krajiny (ceněné jsou jeho obrazy z Bretaně a francouzských přístavů) a zátiší.

1.500 Kč (60 €)
5.000-10.000 Kč

35. František
Emler
(1912 - 1992)
Bretaňské
pobřeží

tempera, pastel, karton,
35 x 95 cm
značeno vpravo dole ke
středu: F. Emler

15.000 Kč (600 €)
18.000 - 21.000 Kč

36. František Emler
(1912 - 1992)
V zátoce

tempera, karton, 39 x 67,5 cm
značeno vlevo dole: F. Emler

10.000 Kč (400 €)
12.000 - 14.000 Kč
20

37. Ladislav Ehrlich (1886 - 1965)
U řeky

olej, lepenka, 24 x 35 cm
značeno vpravo dole: L.Ehrlich
Studium architektury na ČVUT v Praze a malířství v soukromé
škole F. Engelmüllera a poté u A. Hansena v Dubrovníku. Podnikal
řadu zahraničních studijních cest. V roce 1928 a 1930 vystavoval
v Topičově Salonu v Praze, v roce 1934, 1941 a 1946 v Rubešově
galerii. Zároveň se zúčastnil členských výstav SVU Myslbek. Po
druhé světové válce spolupracoval s karlovarskými porcelánkami, kde navrhoval dekory na jejich výrobky. Ve své tvorbě se
věnoval především krajinomalbě a zátiším.

4.000 Kč (160 €)
4.800 - 5.600 Kč

38. Otakar Číla (1894 - 1977)
Zimní krajina

olej, překližka, 50,5 x 60,5 cm
značeno vpravo dole: O.Číla
Vyučil se v malířské dílně malíře J. Mühla, v letech 1913-14 studoval na
pražské Akadmii v.u., během I. světové války byl odveden na frontu, kde
jako legionář absolvoval cestu kolem celé Asie. V té době vypracoval
návrhy na poštovní známky čs. legií, portrétoval a ilustroval. V roce 1920
podnikl na výzvu vlády studijní cestu Čínou a Indií. Po návratu pokračoval
ve studiu na Akademii, kde v roce l925 absolvoval u Vratislava Nechleby.
Byl autorem portrétů řady vynikajících osobností, vytvořil mnoho obrazů loveckých zátiší a obrazů z přírody. Počátkem okupace se zapojil
do odbojové činnosti a v období květnové revoluce 1945 byl v rodné
Nové Pace okresním velitelem. V roce 1949 byl spolu se svým synem Vratislavem po vykonstruovaném procesu zatčen a uvězněn do roku 1958.

24.000 Kč (960 €)
29.000 - 34.000 Kč

39. Emanuel Famíra
(1900 - 1970)
Metelice, 1953

olej, plátno, 35,5 x 81 cm
značeno vpravo dole: Famíra 53
na rubu nápis: Metelice
Velmi talentovaný všestranný umělec, sochař, malíř
a tanečník. Jako tanečník samouk byl v letech 19221933 sólistou baletu Národního divadla, v letech
1945-7 balet řídil. Byl ředitelem Střední odborné
školy výtvarné v Praze v letech 1957-1962. Jeho
krajinomalby z pražské periférie jsou zastoupeny v Galerii Středočeského kraje.

30.000 Kč (1.200 €)
36.000 - 42.000 Kč
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40. Bedřich Feigl
(1884 - 1965)
V berlínském baru,
(20.-30. léta)

olej, karton, 36 x 50 cm
značeno vpravo dole: Feigl
Člen generace “Zakladatelů”
českého moderního umění.
Studoval na pražské Akademii (prof. Bukovac, Roubalík,
Thiele).Po roce 1906 opustil
Akademii a odjel (již podruhé)
do Paříže. Ještě v roce1908 procestoval Dalmácii a Řím. Od r.
1910 žil v Berlíně, po roce 1932
v Praze. Od r. 1939 žil střídavě
v Anglii a USA (New York).Význam Feigla jako člena zakladatelské generace českého
moderního výtvarného umění
(členství ve skupině Osma) je
nemalý. Na první výstavě skupiny Osma (1907) vystavoval
největší soubor obrazů. Sám
zůstal expresivnímu výrazu
věrný po celou svoji tvorbu.

50.000 Kč (2.000 €)
60.000 - 70.000 Kč

41. Alois Fišárek
(1906 - 1980)
U cesty, 1958

tempera, karton, s.p. 40 x 58 cm
značeno vpravo dole: Fišárek 58
Malí ř a pedagog. Studium
na AV U u prof. Neje dlého
a Nechleby. Člen SVU Mánes
a spolku československých výtvarných umělců. Pedagog na
VŠUP a na AVU. Věnuje se převážně krajinomalbě, figurální
tvorbě, maluje zátiší, portréty.
Na konci 30. let a počátku 40.
spolu s Aloisem Wachsmanem
tvořil pro textilní továrny vzory
látek.

15.000 Kč (600 €)
18.000 - 21.000 Kč
22

43. Pavel Forman (1920 - 2008)
Cesta do luk, (50. léta)

olej, sololit, 30,5 x 41 cm
značeno vpravo dole: P.Forman
na rubu štítek Dílo

42. Karel Fleischmann (1897 - 1944)
Námořník, 1930

litografie, papír, 38 x 31,5 cm
značeno vpravo dole: K.Fleischmann 30
Lékař, spisovatel, kreslíř a grafik. Spoluzakladatel českobudějovického avantgardního uměleckého sdružení Linie a člen redakční rady stejnojmenného časopisu. Kromě grafiky se věnoval
i malbě krajin a zátiší.

Pavel Forman, starší bratr filmového režiséra Miloše Formana. Po válce studoval u prof. O. Nejedlého na pražské AVU. V roce 1967 odjel na půlroční
studijní cestu kolem světa, po návratu v roce 1968 a následně po srpnové
okupaci Československa se rozhodl pro emigraci a trvale se usadil v Austrálii.
Do svých obrazů přenášel náladu a atmosféru malované krajiny.

5.000 Kč (200 €)
6.000 - 7.000 Kč

5.000 Kč (200 €)
6.000 - 7.000 Kč

44. Vladimír Erlebach (1934)
Červánky, 2002

akryl, olej, papír, 39 x 30 cm
značeno vlevo dole: Erlebach 02
Malíř a herec, studium na sklářské škole v Železném Brodě, na AVU u prof. Rady a Holého a v letech 1958-9 na AMU. Převážila však výtvarná tvorba, zabývá se figurálním
i abstraktním umění. V roce 1967 emigroval do Německa, žil také v Paříži, roku 1995
se vrátil do Čech. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách v Čechách, Německu, USA,
Francii, Švédsku a jinde.

6.000 Kč (240 €)
7.200 - 8.400 Kč
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45. Richard Fremund (1928 - 1969)
Český Krumlov, 1952

olej, plátno, 60,5 x 73,5 cm
značeno vpravo nahoře: Fremund 52 Č.Krumlov
Studoval na Akademii výtvarných umění (1945-49) a akademii múzických umění. V polovině 50.let se nechal inspirovat
především meziválečnými umělci, brzy však opustil kubizující tendence z počátku
50. let, charakteristické pro jeho generaci a našel stylový expresivní výraz, obrazy
maluje většinou v tmavých barvách, pastózně, širokým štětcem, jsou nabité energií
a výtvarným sdělením. V roce 1956 viděl v Paříži výstavu H. Matisse, který jej i stejně
jako Picasso velmi inspiroval. Jeho dynamická, expresivní, impulzivní malba je v 60.
letech doplněna prvky abstrakce. Byl zakládajícím členem skupiny Máj. Vystavoval
samostatně od r. 1965. Vystavoval i s mezinárodní skupinou Roter Reiter (Trauenstein
u Mnichova) a samozřejmě se skupinou Máj (Praha Obecní dům 1957, Palác Dunaj 58,
Poznaň 59). V poslední době je o tohoto autora zasloužený zájem ze strany sběratelů.

100.000 Kč (4.000 €)
140.000 - 160.000 Kč
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46. George Grosz
(1893 - 1959)
Stojící akt s punčoškou,
(1938)

olej, papír na masonitové desce,
69,5 x 38,5 cm
značeno vpravo dole: Grosz
na rubu razítko s číslem IA45
Předchozí majitel získal dílo z umělcovy pozůstalosti a na trh uvedl prostřednictvím aukční síně Christie´s.
Slavný německý malíř, grafik a karikaturista, představitel světové
avantgardy. Studoval nejprve v Drážďanech, později v Berlíně (prof. Emil
Orlik). Jeho styl se vytvářel od expresionismu k dalším stylům, které
ale již osobně spoluvytvářel futurismus, dadaismus a Nová věcnost.
První samostatnou výstavu měl 1920
v Mnichově. Obeslal rovněž obě velké
výstavy Nové věcnosti (1925 Mannheim a 1929 Amsterdam). S nástupem
Hitlera byla jeho činnost potlačována.
Do USA se poprvé dostal v roce 1932,
kdy byl pozván k výuce v umělecké
škole. Zároveň navázal na ilustrační
a karikaturní práci publikoval v časopisech v USA (např. v The New Yorker).V roce 1937 bylo 385 Grossových
obrazů zkonfiskováno a vystaveno
na hanlivé výstavě (Entartete Kunst)
v Mnichově, některé obrazy byly
veřejně spáleny. V tu dobu žil Grosz
v USA ( New York, poté Long Island).
Po válce velmi úspěšně vystavoval,
zejména výstava v r. 1954 ve Whitney
Museum of American Art. Po celou
dobu učil na nejprestižnějších amerických uměleckých školách. Do Německa se vrátil v r. 1958, v roce 1959
po úrazu zemřel.

350.000 Kč (14.000 €)
420.000 - 500.000 Kč
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47. František Gross
(1909 - 1985)
Kompozice, 1946

suchá jehla, papír, 24,5 x 16 cm
značeno vpravo dole: F. Gross 46

3.500 Kč (140 €)
4.800 - 5.600 Kč

48. František Gross
(1909 - 1985)
Postava ve městě, (1932)

tužka, papír, 21 x 15 cm
na rubu razítko Vystaveno Galerie Moderna 2014
a výstavní štítek s číslem 58
Poslední majitel získal dílo z rodiny autora.

3.500 Kč (140 €)
4.200 - 4.900 Kč

50. Franz
Gruss
(1891 - 1975)
Akt zezadu

49. František Gross
(1909 - 1985)

uhel, rudka, papír,
s.p. 31,5 x 44 cm
vlevo dole razítko:
Galerie umění K.Vary

tužka, papír, 20 x 14 cm
na rubu razítko: Vystaveno Galerie Moderna,
2014
Poslední majitel získal dílo z rodiny autora.

Malíř a sochař německého původu.
Jeho studia na Akademii v.u. ve Vídni
přerušila I. světová
válka, po jejímž
skončení studia na Akademii dokončil. V roce 1924 se vrátil do svého rodiště v Kraslicích,
roku 1947 byl odsunut do Rakouska, kde převážně tvořil pro veřejný a církevní prostor.

3.500 Kč (140 €)
4.200 - 4.900 Kč

9.000 Kč (360 €)
11.000 - 13.000 Kč

Exteriér, (1932)
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51. Vladimír
Fuka
(1926 - 1977)
Na hrázi, 1945

olej, karton, 36 x 51 cm
značeno vlevo dole: Fuka 45
vpravo dole: XI.
Atraktivní dílo z autorova
nejcennějšího období, doby
kdy úzce spolupracoval se
členy Skupiny 42 a zejména
s Kamilem Lhotákem.
Malíř, kreslíř, ilustrátor, knižní
v ý t varní k , autor plas tik
a objektů. Vystudoval Státní
grafickou školu v Praze, pak
studoval na AVU v Praze u V.
Rady a O. Nejedlého. V roce
1946 se stal členem Mánesa
a z ároveň nově ustave ného Svazu čsl. Výtvarných
umělců. V roce 1942 se sbližuje se členy Skupiny 42 Kamilem Lhotákem a Karlem
Součkem, což se projevilo i na Fukově tvorbě z tohoto období. V 50. letech se stává členem neformální skupiny umělců a intelektuálů. Tvořili ji
Zdeněk Urbánek, Jiří Kolář, Jan Hanč, Emanuel Frynta, Kamil Lhoták, Karel Souček, Jan Rychlík a Josef Hiršal. Spolupracoval na EXPO 58 v Bruselu
a EXPO 67 (s J. Trnkou) v Montrealu. V té době měl dostat vysoké státní vyznamenání, ale volil raději v roce 1967 emigraci. Od roku 1973 měl
americké státní občanství. Patří k výtvarníkům, kteří v 60. letech proslavili typografii českých knih.

25.000 Kč (1.000 €)
30.000 - 35.000 Kč

52. Jaroslav
Grus
(1891 - 1983)

Václavské náměstí
olej, překližka, 60 x 90 cm
na rubu číslo: 142 a štítek
s razítkem: NG Praha

12.000 Kč (480 €)
14.000 - 17.000 Kč
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53. Jaroslav
Grus
(1891 - 1983)

Labe u Pardubic,
(1979)
olej, karton, 61 x 87 cm
značeno vpravo dole: J. Grus
na rubu štítek Dílo
Žák prof. Schwaigera, byl nadaný student, již v r. 1909 obdržel Purmannovo
stipendium a za něj cestoval a maloval
v Dalmácii. R. 1917 poprvé vystavoval
v Mánesu, předtím již souborně v r. 1910
v Pardubicích, také na Výstavě soudobé
kultury v Brně 1928, téměř každý rok na
členských výstavách v Mánesu. Ve svém
díle se od počátku věnoval především
krajině, a to i městské. Velmi zajímavá
a nepříliš početná je jeho abstraktní
tvorba, ke které dospěl na počátku 60.
let a koncem 60. let ji opustil a vrátil se
k předmětnému zobrazení především krajiny.
Grus bývá označován za tvůrce české obdoby fauvismu (Václav Nebeský jej tak nazval v r. 1938). Jeho celoživotní cítění barvy a její smyslové
promítnutí do krajiny, jej řadí vedle Václava Špály, ke kterému měl velmi blízko. Po návratu z I. světové války nejprve maluje doma, v roce 1925
podnikne větší cestu do Francie. Francouzští malíři jej velmi ovlivnili, cítil souznění pohledů na barevnost. Přestože se po celou tvorbu vyhýbal
kubismu a vždy mu byl bližší Cézanne než Picasso, na své cestě obdivoval právě Picassovy obrazy z 20. let z doby, kdy se Picasso přiklonil
k neoklasicismu. Následují cesty do Itálie, Španělska. Ve 30. letech přidal do své tvorby umění náznaku i zkratku. Jeho barevné cítění je nadále
dráždivé a vše směřuje k syntéze prvků výrazu. Od 50. let je v dílech větší provázanost barevných linií i ploch, jeho linie jsou pružné, rytmické,
obrazy svou barevností vyjádří i světlo.

15.000 Kč (600 €)
21.000 - 25.000 Kč

54. Jaroslav
Grus
(1891 - 1983)
Les

tempera, karton,
s.p.: 28 x 46,5 cm
značeno vpravo dole:
J. Grus

8.000 Kč (320 €)
9.600 - 11.000 Kč
28

55. Roman Havelka (1877 - 1950)
Lesní cesta, (1915)

olej, lepenka, 40,5 x 45,5 cm
značeno vlevo dole: Rom. Havelka
Konzultováno s PhDr. Mgr. M. Zachařem.
Studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. Suchardy a Jeneweina, poté na Akademii v.u. rovněž v Praze u prof.
Mařáka, Slavíčka a Ottenfelda. Další studia v zahraničí – Drážďanech
a Mnichově, stipendijní cesty po Itálii, Bosně a Hercegovině. Již v roce
1900 vystavil tři obrazy na Jarní výstavě Mánesa, sklízel mimořádné
úspěchy a v roce 1901 získal Hlávkovo stipendium. Časté zahraniční
cesty (Dalmácie, Polsko, Rumunsko, Tyrolsko …), poté ve svém ateliéru v Mnichově zpracovával náměty z těchto cest. Později se usadil v Bítově nad Dyjí, kam dojížděl občas již od r. 1895, kde vzniklo
velké množství jeho obrazů. Jeho díla nejčastěji zobrazují námět
vod a lesů, jsou zde patrné měnící se barvy stromů, trav a porostů,
hry světel a stínů. Byl členem Jednoty umělců výtvarných a Sdružení výtvarných umělců moravských (od roku 1923 předsedou), se
kterými se každoročně zúčastňoval výstav. Např. na 46. jarní členské
výstavě Jednoty umělců výtvarných v Praze r. 1927 vystavoval soubor
93 obrazů z Podyjí a z okolí Splitu v Dalmácii. Vystavoval i v zahraničí - ve Vídni, Londýně, Berlíně a jinde.

12.500 Kč (500 €)
30.000 - 35.000 Kč

56. Jaroslav Háša
(1890 - 1968)

U Starých Strašnic, dva obrázky,
1912
olej, kovová deska, 8 x 11,5 cm
značeno na rubu: Háša Jaroslav, U Starých Strašnic, 1912
Studium na pražské Akadmii v.u. u prof. Bukovace a Nechleby a Loukoty (1916-1921). Studijní
cesty po Francii. V jeho tvorbě převažují miniaturní krajiny (malované především na dřevěných
a měděných deskách), staré pohledy na Prahu
a podobizny, např. T.G. Masaryka, Mikoláše Alše,
Miroslava Tyrše, Al. Rašína apod..

8.500 Kč (340 €)
10.000 - 12.000 Kč

57. Alva Hajn
(1938 - 1991)

Frotáž I., II., 1975

frotáž, papír, 91,5 x 66 cm
oba listy značeny na rubu: Alva Hajn 75
Malíř, kreslíř a sochař. Dostal se krátce
do podvědomí v šedesátých letech, během normalizace nevystavoval, ale v té
době vytvořil řadu děl. Zemřel pár dní
před otevřením své velké a významné
výstavy v Kramářově pražské galerii.
Jeho dílo bylo prakticky objeveno až po
jeho smrti.

5.000 Kč (200 €)
6.000 - 7.000 Kč
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58. Václav Hejna
(1914 - 1985)
Červený brankář, 1941

olej, plátno, 65,5 x 80,5 cm
značeno vpravo nahoře:
VHejna 41
na rubu: autorský štítek a štítek s číslem 51,
nápis K.Vary 72, Galerie D 1974, Nelahozeves
Vystaveno:
1968 Výstava skupiny Sedm v říjnu, Zámek Nelahozeves,
1972 Václav Hejna, Galerie umění Karlovy Vary,
1974 Václav Hejna, Galerie d - Dienzenhoerův dům,
Praha
Dílo bylo do aukce získáno ze sbírky významného
podnikatele v Praze.
Studoval Vysokou školu architektury (prof. Blažíček),
poté Ecole des Beaux Arts v Paříži. Od r. 1940 vystavoval samostatně, od r. 1939 členem skupiny Sedm
v říjnu. V roce 1939 přijat za člena S.V.U. Mánes. V Paříži pobýval a studoval na École des Beaux-Arts
v létech 1946-48. V roce 1947 vystavuje v zahraničí,
v r. 1968 samostatná výstava (s manželkou Karlou
Talabardon) v Paříži. Jeho dílo, které má dva vrcholy (obrazy z konce 30. let až 1948 a zejména asambláže z 60. let, kterými předběhl tvorbu
svých generačních druhů i mladých autorů) je v současné době objevováno a zájem o V. Hejnu vzrůstá.

15.000 Kč (600 €)
18.000 - 21.000 Kč

59. Václav Hejna (1914 - 1985)
Sedící akt, 1945

olej, plátno na lepence, 41 x 27 cm
značeno vpravo dole odspodu: VHejna Paris 45

8.000 Kč (320 €)
9.600 - 11.000 Kč
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60. Václav Hejna (1914 - 1985)
Ležící akt, 1945

olej, překližka, 22 x 39 cm
značeno vpravo nahoře: VHejna 45

13.500 Kč (540 €)
18.000 - 21.000 Kč

61. Václav Hejna (1914 - 1985)
Pařížanka, 1946

62. Václav Hejna
(1914 - 1985)
Brankář

olej, plátno na lepence, 67 x 54 cm
značeno vpravo nahoře: VHejna Paris 1946
Dílo bylo do aukce získáno ze sbírky významného
podnikatele v Praze.

12.000 Kč (480 €)
14.000 - 17.000 Kč

olej, překližka, 50 x 16,5 cm
značeno vpravo nahoře: VHejna

8.000 Kč (320 €)
9.600 - 11.000 Kč

63. Václav Hejna
(1914 - 1985)

Kytice

kombinovaná technika, karton,
s.p. 66,5 x 36 cm
značeno vpravo nahoře: VHejna

10.000 Kč (400 €)
12.000 - 14.000 Kč
31

64. Josef Heřman (1900 - 1956)
Podzimní zátiší, 1938

tuš, akvarel, papír, s.p.: 34 x 47 cm
značeno vpravo dole: Heřman J 38
Malíř, grafik, ilustrátor, karikaturista a keramik. Vystudoval
Uměleckoprůmyslovou školu v Praze a Stádní odbornou
školu keramickou v Bechyni. Věnoval se mimo jiné i návrhům knižních vazeb, tvorbě plakátů, interiérové tvorbě
a výstavnictví.

10.000 Kč (400 €)
12.000 - 14.000 Kč

65. Jiří Heřman (1892 - 1969)
Harlekýn a Kolombína, 1932
olej, plátno, 77 x 61 cm
značeno vpravo dole: Heřman 32
Synovec L. Marolda, studoval u prof. Hynaise a poté v Paříži.
Vynikal svými krajinami jarních a podzimních nálad. Souborná
výstava v r. 1933 v Rubešově galerii.

14.000 Kč (560 €)
17.000 - 20.000 Kč
32

Pavel Hlava, významný, i ve světě vysoce ceněný, sklářský výtvarník,
studoval na pražské VŠUP u prof. K. Štipla (1942-1948). Věnoval se
sklářské rytině, v 50. letech pracoval s vrstveným sklem tvarovaným
brusem, v 60. letech vytvářel hutně tvarované nádoby i objekty
z barevného skla, později foukal užitkové předměty i plastiky do
drátěné sítě nebo nožové formy z barevného skla se zatavenými
útržky kovové fólie.

66. Pavel Hlava (1924 - 2003)

67. Pavel Hlava (1924 - 2003)

kouřově-čiré sklo s topasově-kouřově-čirou dutinou,
v. 28,5 cm
Limitovaná serie.

čiré, rubínově přejímané sklo se žlutavou dutinou,
30,5 cm

Váza, (60. léta)

9.000 Kč (360 €)
11.000 - 13.000 Kč

Váza, (60. léta)

9.000 Kč (360 €)
11.000 - 13.000 Kč
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68. Pavel Hlava
(1924 - 2003)

69. Pavel Hlava
(1924 - 2003)

čiré, kouřově přejímané sklo se
smaragdovou dutinou,
v. 32,5 cm

narůžovělé sklo s reliéfně zdobeným dnem, v. 21 cm

Váza

Váza, (60. léta)

4.500 Kč (180 €)
5.400 - 6.300 Kč

9.000 Kč (360 €)
11.000 - 13.000 Kč

70. Pavel Hlava
(1924 - 2003)
Váza, (60. léta)

71. Pavel Hlava
(1924 - 2003)
Váza, (60. léta)

kouřově-čiré sklo s rubínovou
dutinou, v. 27 cm
Limitovaná serie.

kouřově-čiré sklo s topasově-kouřovou dutinou, v. 32 cm
Limitovaná serie.

6.000 Kč (240 €)
7.200 - 8.400 Kč

9.000 Kč (360 €)
11.000 - 13.000 Kč
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72. Pavel Hlava (1924 - 2003)
Dóza, (60. léta)

smaragdově-čiré sklo s reliéfně zdobeným dnem,
v. 7 cm, š. 14,5 cm

4.500 Kč (180 €)
5.400 - 6.300 Kč

73. František
Hodonský (1945)
Koupání, 1969

olej, plátno, 80 x 120 cm
značeno vpravo dole: Hodonský 69
Svěží rané dílo galerijní hodnoty,
v překvapivých barvách. Do aukce
bylo získáno ze sbírky významného
historika umění, který si ho u autora
vybral v atelieru.
Malíř, grafik a pedagog. Studium na
SUPŠ v Uherském Hradišti a na pražské AVU (prof. František Jiroudek). V letech 1990 - 1997 profesorem na AVU v Praze, vedoucí ateliéru krajinářské a figurální malby, 1998 – 2012 profesorem na Akademii umění v Banské
Bystrici, vedoucí ateliéru současné malby. Od roku 2014 profesorem na Art Design Institutu Praha, ateliér grafika. Poprvé vystavoval v r. 1968
(kolektivně v Litoměřicích). Samostatně vystavuje od roku 1976, uspořádal na sto autorských výstav. Je zastoupen v NG, GHMP a v mnohých
oblastních galeriích: např. Pardubice, Liberec, Karlovy Vary, Hradec Králové, Hodonín, Roudnice n.L., Litoměřice, atd. a v soukromých sbírkách.
V roce 2010 obdržel Cenu Vl. Boudníka za grafické dílo a Cenu Společnosti pro vědu a umění Praha, dále několik cen SČUG Hollar. Členem
Umělecké besedy od roku 1992, SČUG Hollar od roku 1996. Zabývá se malbou, grafikou a plastikou, především s krajinářskou tématikou v lužním
prostoru. Je jedním z mála současných autorů zabývajících se abstraktními impulzy v krajinomalbě.

55.000 Kč (2.200 €)
66.000 - 77.000 Kč

74. František Hodonský (1945)
Eva, 1981

olej, plátno, 98 x 80 cm
značeno vlevo dole: Hodonský
na blint rámu: Hodonský Eva na rubu: 1981
Vzácné zdařilé figurální dílo jednoho z nejznamenitějších soudobých
krajinářů.

60.000 Kč (2.400 €)
72.000 - 84.000 Kč
35

75. František
Hodonský
(1945)
Kraj lesa, 1981

olej, plátno, 80 x 100 cm
značeno vlevo dole: Hodonský 81
Vystaveno: 2000 Oblastní
galerie Liberec Horácká galerie Nové Město na Moravě
2001 Západočeská galerie
Plzeň 2010 Galerie Dolmen Praha
Dílo uvedeno v autorově monografii.
Znamenité dí lo galerijní
hodnoty, sběratelsky vzácné,
z nejlepšího období tohoto
vynikajícího krajináře, který
své dílo posunul až k abstraktnímu projevu. Obraz
byl součástí rozsáhlé sbírky
v Praze.

55.000 Kč (2.200 €)
66.000 - 77.000 Kč

76. František
Hodonský
(1945)
Vodní rostliny,
1970

tempera, papír, 40 x 56,5
cm
značeno vpravo dole:
Hodonský 70
Toto rané dílo bylo do
aukce získáno ze sbírky
významného historika
umění, který jej získal
přímo od autora.

8.000 Kč (320 €)
9.600 - 11.000 Kč
36

77. Karel Holan (1893 - 1953)

Cesta pod stadionem (Praha pod Strahovským stadionem), 1932
olej, plátno, 81 x 100 cm
značeno vpravo dole: K. Holan-32
na rubu štítek s nápisem Cesta pod stadionem a číslo 32
Vystaveno:
1982, Karel Holan, Oblastní galerie Liberec, č. kat.61
1982, Severočeská galerie Litoměřice, č. kat. 61
Obraz patřil původně do konvolutu zdařilých děl, které autor zanechal své rodině. Přiloženo potvrzení o pravosti od rodiny autora.
Malíř a grafik. Během studia na reálce se učil soukromě malbě nejprve u M. Boháče, poté na soukromé škole Otakara Nejedlého a Vincence
Beneše, kterou provozovali ve společném atelieru na Vinohradech. R. 1913 - začal studovat architekturu na ČVUT, kde m.j. malbu učil K. Liebscher. Během I. světové války byl odveden, způsobil si však zranění a další služby byl zproštěn. V letech 1915-21 studuje na Akademii výtvarného
umění u profesorů Loukoty, Pirnera, Bukovace a Krattnera. Roku 1920 je přijat do Umělecké besedy, poprvé mimoškolně vystavuje (Užhorod).
R. 1924 – odchází s P. Kotíkem, M. Holým a K. Kotrbou z Umělecké besedy a zakládají Skupinu sociálního umění. Vystavují spolu v letech 1925,
1926 a 1927. Další výstavy v letech 1927-32 spolu s ostatními členy Skupiny sociálního umění. R. 1932 opouští Mánes a stává se členem SVU
Myslbek, od r. 1936 člen Jednoty umělců výtvarných (1938-39 rediguje její časopis Dílo). Roku 1953 připravoval soubornou výstavu ke svým
šedesátinám, které se však nedožil, takže se stala výstavou posmrtnou. Od roku 1933 (Souborná výstava Karla Holana, SVJ Myslbek, pavilon Na
Příkopě Praha) do r. 1993 proběhlo celkem 10 samostatných výstav a krom toho se zúčastnil řady kolektivních a skupinových výstav. Kromě
řady výstavních katalogů mu byly věnovány tři monografické publikace (Jiří Šmíd, Karel Holan, Odeon 1984 V.V. Štech – Karel Holan, Karlův
most, SNKL, 1953 Praha Praha v obrazech Karla Holana, Jednota umělců výtvarných v Praze, 1948). Jeho díla jsou ve většině státních a veřejnoprávních galeriích a mnoha soukromých sbírkách.

90.000 Kč (3.600 €)
110.000 - 130.000 Kč
37

78. Miloslav Holý (1897 - 1974)
Podobizna paní GR, 1942

olej, plátno, 50 x 40 cm
značeno vlevo dole: M. Holý 42
na rubu číslo 914
Pravost ověřena rodinou autora a správci pozůstalostiObraz byl do aukce získán ze sbírky významného pražského podnikatele.
Studoval u prof. Švabinského, člen S.V.U. Mánes a v letech 1925-27 Sociální skupiny s Kotíkem, Holanem a Kotrbou. Často pobýval na studijních cestách (mnohokrát Francie).
Bohatá výstavní činnost ve vlasti i zahraničí (Francie, USA, Itálie), později profesorem AVU.
Ještě ve 40. letech autor čerpal ze svých francouzských vzorů, krajiny jsou otevřené,
v pestřejších barvách tak, jak to Holý viděl při svých studijních pobytech na konci 20. let
ve Francii. Později (od 50. let) barvy tmavnou, objevuje se převaha zelené a opět určitý
příklon k neoimpresionismu.
Tvorba M. Holého má z dnešního hlediska dva vrcholy. Prvním bylo sociální umění poloviny 20. Let, kdy se s Holanem a částečně i s Kotíkem přiblížili evropskému civilismu
a německé Nové věcnosti. Druhým vrcholem je tvorba konce dvacátých a třicátých let,
a to především v dílech vzniklých ve Francii.
Od 40. let se převážně věnuje krajinomalbě svým charakteristickým rukopisem a za syntézy v mládí používaných stylů, oslavuje bravurní malbou především českou krajinu.

25.000 Kč (1.000 €)
30.000 - 35.000 Kč

80. Miloslav Holý
(1897 - 1974)
Podobizny (3 listy)

79. Miloslav Holý (1897 - 1974)
Zátiší, 1929

kombinovaná technika, papír, 52 x 63 cm
značeno vpravo dole. M. Holý 29

10.800 Kč (432 €)
14.000 - 17.000 Kč
38

lept, papír, 37 x 30 cm
26 x 21 cm
16 x 12 cm
každý list značen vpravo dole: M. Holý
vlevo dole: 3/5

3.000 Kč (120 €)
3.600 - 4.200 Kč

81. František Horejc (1885 - 1963)
Vnitřek lesa

olej, lepenka, 35,5 x 31 cm
značeno vlevo dole: Horejc Fr.
Studoval na AVU v Praze u prof. Bukovace a Ženíška. Cestoval po severní
Africe a Egyptě, kde poté dva roky pobýval a vystavoval.

5.000 Kč (200 €)
6.000 - 7.000 Kč

82. Bedřich Horálek (1913)
sv. Jan na Prádle, (1940)

olej, překližka, 38,5 x 47 cm
značeno vpravo dole: B. Horálek
na rubu: VH-1940, č. 275, sv. Jan na Prádle
Studium na Akademii v.u. v Praze u prof. Loukoty, Švabinského
a Nejedlého (1935-1946). V roce 1939 podnikl s Otakarem Nejedlým cestu do Jugoslávie. Maloval krajiny, městská zákoutí zátiší,
kytice, portréty.

4.000 Kč (160 €)
4.800 - 5.600 Kč

83. Karel Hodr (1910 - 2002)
U řeky, 1958

olej, lepenka, 34 x 46 cm
značeno vpravo dole: Karel Hodr 58
Studoval soukromě u profesora Klena, Homoláče a v Jugoslávii
u profesora Gregoriče. Studijní cesty pořádal po Jugoslávii a Itálii.
Byl absolventem Akademie výtvarných umění ve speciální škole
u profesora O. Nejedlého. Dále absolvoval Královskou akademii
ve Stockholmu, později byl sám profesorem na Art Academy of
Konstanz.

10.000 Kč (400 €)
12.000 - 14.000 Kč
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84. František Horejc (1885 - 1963)
Z orientu

olej, plátno, 38 x 49,5 cm
značeno vpravo dole: Horejc. Fr. S.

8.000 Kč (320 €)
9.600 - 11.000 Kč

85. Stanislav Holý (1943 - 1998)
Koloběh života

litografie, papír, 64,5 x 48,5 cm
značeno dole uprostřed: Stanislav Holý vlevo dole 25/85
Malíř, grafik a ilustrátor. Studoval na VŠUP u prof. A. Hoffmeistera. Zabýval se
různými realizacemi, zabýval se kresleným humorem, je známý jako výtvarník
dětského televizního Studia Kamarád a výtvarník titulků k filmu Jak svět přichází
o básníky. Vydal několik autorských knih, nejznámější jsou příběhy pana Pipa,
podle nichž byly natočeny stejnojmenné filmy. K jeho nejvýznamnějším realizacím patří výtvarná řešení čs. Expozice k Mezinárodnímu roku dítěte v Montrealu
v roce 1979, Pavilonu dětí ve vesničce Unesco, Seibuen, Tokio v r. 1979 a výtvarné
řešení pavilonu Zahrada dětí v kanadském Montrealu v r.198O.

2.000 Kč (80 €)
2.400 - 2.800 Kč

86. Stanislav Honzík st.
(1926 - 1998)
Skalára, (60. léta)

hutně tvarované, broušené, leštěné a ryté vícebarevně přejímané
sklo, v. 20,5 cm
Sklářský výtvarník a brusič skla. Vytvořil řadu skleněných váz
a plastik především pro Borské sklo.

8.000 Kč (320 €)
9.600 - 11.000 Kč
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87. Miroslav
Houra
(1933 - 2006)

Otevřená země, 1963
olej, plátno, 71 x 97 cm
značeno vlevo nahoře:
Houra 63
na rubu štítek Galerie
Hefaistos
Studium na studoval na Vyšší
škole uměleckého průmyslu
v Praze a na Pedagogické
fakultě UK (u Cyrila Boudy,
Karla Lidického, Mar tina
Salcmana). Tvoří grafiku (zejména dřevořez a linoryt),
dále malbu, kresbu, monumentální realizace pro
architekturu (mozaiky, dřevořezby, mříže, vitráže, tkané
i netkané tapisérie), ilustraci.

25.000 Kč (1.000 €)
30.000 - 35.000 Kč

88. Miroslav Houra (1933 - 2006)
Město na Labi

olej, plátno, 84,5 x 65 cm
na rubu štítek Galerie Hefaistos

20.000 Kč (800 €)
24.000 - 28.000 Kč
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89. František Hudeček (1909 - 1990)
Rodný kraj, 1942

olej, plátno, 77,5 x 117,5 cm
značeno vlevo dole: Fr. Hudeček 42
na rubu autorsky: František Hudeček Rodný kraj 1942
Významné dílo nejvyšší sběratelské a galerijní hodnoty, vytvořené v roce, ve kterém Hudeček spoluzakládal Skupinu 42. Zároveň se jedná
o jedno z nejrozměrnějších autorových děl. Do aukce bylo získáno z rozsáhlé sbírky výtvarníka a teoretika, člena skupiny RA. Obraz krom toho,
že je esteticky vyvážený až k líbivosti, je i dokladem opouštění surrealistických tendencí 30. let v Hudečkově díle a právě podle zásad Skupiny
42 příklonem k civilistnímu pojetí vhledu na svět okolo nás. Zároveň se hlásí k magickému realismu, Hudeček zde rozehrává ve svitu slunce
svá nejmilejší témata – slunce a světlo, v opozitu k dalšímu oblíbenému souvisejícímu tématu – noci a tmy. Eva Petrová v monografii František
Hudeček (Obelisk, Praha, 1969, str. 6) o tomto obraze píše, že monstrózní tvary, které se tyčí z roviny jsou inspirovány výstavou De Chirica v Praze.
Malíř, grafik a ilustrátor, jeden z nejvýznamnějších představitelů Skupiny 42 i celé generace, nastupující koncem třicátých a počátkem čtyřicátých let. V letech 1928-31 studoval na UMPRUM u prof. Kysely. Byl rovněž přijat na AVU, ale zde nestudoval, jelikož neměl finanční prostředky
na zápisné. V roce 1932 vystavoval prvně v Rubešově galerii a v Obecním domě, od r. 1936 se účastnil Zlínských salonů. Od r. 1941 členem
Umělecké besedy, jejíchž výstav se pravidelně účastnil, od r. 1942 člen skupiny 42, s níž rovněž vystavoval (např. v r. 1945 v Pošově galerii 40
kreseb a grafických listů). Od r. 1945 člen SČUG Hollar. První samostatnou výstavu měl v roce 1944 v Alšově síni Umělecké besedy, od r. 1946
vystavoval i v zahraničí. V 60. letech členem skupiny Radar. Ve svém díle vytvořil v mnoha obrazových variacích a různými technikami postavu
Nočního chodce, jeho častým námětem bylo velkoměsto. Jeho dílo je zastoupeno v mnoha soukromých i veřejných sbírkách.

530.000 Kč (21.200 €)
700.000 - 800.000 Kč
42
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90. František Hudeček
(1909 - 1990)
Hlava, 1932

olej, plátno na lepence, 18 x 18 cm
značeno vpravo nahoře: Hudeček
na rubu: Hlava 32
Toto vzácné rané dílo bylo do aukce získáno ze
sbírky významného historika umění, znalce skupiny
42, který si obraz vybral přímo v ateliéru autora.

80.000 Kč (3.200 €)
100.000 - 120.000 Kč

91. František Hudeček (1909 - 1990)
Milenci na hřbitově, (1932-35)
olej, karton, 30 x 24 cm
K tématu Milenci na hřbitově se Hudeček několikrát v různých
variacích v období surrealistické tvorby vrací. Obraz patří do
kategorie „ ….malých obrázků, které dnes s odstupem času
získávají na důležitosti …jindy v hmotě modelované bizarní
figury nebo kreslené ve znakových grafech. ….“ (Eva Petrová,
monografie František Hudeček, Obelisk, Praha 1969).
Dílo bylo získáno do aukce ze sbírky významného historika
umění, znalce skupiny 42. který obraz získal přímo v atelieru
autora.

70.000 Kč (2.800 €)
90.000 - 110.000 Kč
44

92. František Hudeček (1909 - 1990)
Život tvarů v puklině, 1977

tužka, rudka, akvarel, papír, 22,5 x 14 cm
značeno vlevo dole: Fr. Hudeček 77
na rubu: Život tvarů v puklině
razítko: Galerie Moderna Vystaveno 2014
Vystaveno: 2014 Galerie Moderna, Praha

18.000 Kč (720 €)
22.000 - 25.000 Kč

93. Josef Istler
(1919 - 2000)
Surrealistická
kompozice, 1942

komb.technika, papír,
s.p. 28,5 x 47,5 cm
značeno vlevo nahoře: Istler 42
Velmi vzácné, zřídka se vyskytující
rané dílo, bylo získáno do aukce
ze sbírky významného pražského
podnikatele.
Malíř a grafik, představitel českého a evropského surrealismu a informelu. Od roku 1942 člen skupiny RA, od roku 1945 člen SVU Mánes, od
roku 1947 člen mezinárodní skupiny COBRA (jako jediný umělec z východní Evropy), SČVG Hollar a Společnosti Karla Teiga. Od roku 1964 člen
hnutí Phases. Časté samostatné i kolektivní výstavy. Jeho práce jsou zastoupeny např. v NG v Praze, v soukromých a veřejných galeriích po
celém světě, mimo jiné v Londýně, Paříži, Berlíně, Amsterodamu, Stockholmu, Ženevě.

40.000 Kč (1.600 €)
60.000 - 70.000 Kč
45

94. Otakar Hůrka (1889 - 1966)
Podzim

olej, lepenka, 50 x 64,5 cm
značeno vlevo dole: Otakar Hůrka
Malíř a grafik, žák krajinářské školy A. Kalvody (1903-08). V letech 1920-23 pobýval na studijní cestě ve Francii (stipendium
od T.G. Masaryka), již r. 1921 zde vystavuje v Pařížském Jarním
salonu Českou krajinu, získal vekou pozornost v listech Echo
de Paris, Petit Parisien, Journal. Umělecké revue Les Tablettes
a La Revue Moderne přinesly řadu reprodukci jeho děl. Na
Podzimním salonu téhož roku vystavoval mimo jiné dvě velká
plátna z bojiště I. světové války z francouzského Terronu, kde
se bojů v roce 1918 zúčastnily i Československé legie. Byl jmenován členem Salon d´automne jako šestý Čech. Po návratu
do vlasti, kterou již nikdy neopustil, maloval a vystavoval své
krajiny převážně z oblasti Polabí a hlavně ze svého milovaného Posázaví. Souborně vystavoval již v roce 1908 (Rohatec
u Hodonína), 1912 Rataje, 1925 Chotěboř, 1937 Hořice. Jeho
díla byla často reprodukována ve Zlaté Praze, díle i Veraikonu.

25.000 Kč (1.000 €)
30.000 - 35.000 Kč

95. Otakar Hůrka (1889 - 1966)
Výhled do kraje

olej, lepenka, 22 x 29 cm
značeno vlevo dole: Otakar Hůrka

6.000 Kč (240 €)
7.200 - 8.400 Kč

96. Otakar Hůrka (1889 - 1966)
Horská stavení

olej, lepenka, 50 x 63,5 cm
značeno vlevo dole: Otakar Hůrka-

10.000 Kč (400 €)
12.000 - 14.000 Kč
46

97. Josef Istler (1919 - 2000)

Kompozice I., 1961

monotyp, karton, 38 x 29 cm
značečno dole uprostřed: Istler 61

20.000 Kč (800 €)
24.000 - 28.000 Kč

98. Josef Istler (1919 - 2000)
Kompozice II., 1949

akvarel, papír, 35 x 24,5 cm
značeno dole uprostřed: istler 49.
Vzácné, rané dílo. Pochází ze sbírky významného pražského podnikatele.

22.500 Kč (900 €)
40.000 - 50.000 Kč

99. Josef Istler (1919 - 2000)

Bez názvu, 1965

monotyp, papír, s.p. 55 x 39 cm
značeno vpravo dole: istler 65 25/7

10.000 Kč (400 €)
12.000 - 14.000 Kč
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100. Ota
Janeček
(1919 - 1996)
Hlava, 1963

olej, sololit,
27 x 34,5 cm
značeno vpravo dole:
Janeček 1963
V letech 1937–1939
vystudoval kreslení
na Českém vysokém
u če n í te c h n i c ké m
v Praze u O. Blažíčka,
C. Boudy a K. Pokorného. Potom studoval
na pražské Umělecko- průmyslové škole
(1941–1942). Svým dílem zasáhl do malby,
plastiky, volné grafiky,
knižní ilustrace. Od r. 1943 člen S.V.U. Mánes a od r. 1945 člen
SČUG Hollar. Svými díly je zastoupen v NG Praha, Tate Gallery
Londýn, Národní knihovně v Paříži, v galeriích v USA, Japonsku... a v soukromých sbírkách po celém světě.

40.000 Kč (1.600 €)
50.000 - 70.000 Kč

101. Ota Janeček
(1919 - 1996)
Odpočinek, 1980

tužka, pastel, papír, 29 x 41,5 cm
značeno vlevo dole: Ota Janeček 1980

19.000 Kč (760 €)
23.000 - 27.000 Kč
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102. Ota Janeček (1919 - 1996)

Dáma s červeným límcem, 1942

olej, překližka, 51,5 x 29,5 cm
značeno vlevo nahoře: O. Janeček 42
na rubu: O. Janeček 42, Dáma s červeným límcem a razítko Umělecká sbírka NM-35

60.000 Kč (2.400 €)
72.000 - 84.000 Kč

103. Jan Chovanec
(1976)
Tvá vlastní síla, 2019

olej, plátno, 140 x 170 cm
značeno na rubu: Chovanec
Vystaveno: Anežčin almanach lesa, Galerie Latrán 69, Český Krumlov
V letech 1999–2005 studoval Vysokou
školu uměleckoprůmyslovou v Praze,
obor malba u prof. Pavla Nešlehy a Stanislava Diviše. Vystavuje, jeho díla jsou
již součástí známých sbírek současného
umění, například ve sbírce Richarda
Adama ve Vaňkovce v Brně.

42.000 Kč (1.680 €)
50.000 - 59.000 Kč
49

104. Stanislav
Ježek
(1904 - 2001)
Přístav, 1964

tempera, karton,
33,5 x 90 cm
značeno vlevo dole: Stanislav Ježek 1964
Studium malí řs t v í na
Uměleckoprůmyslové
š ko l e v Pr a ze u p ro f.
Brunnera a poté na pražské akademii v.u. u prof. Nechleby. V roce 1933 obdržel první uznání Diplôme d´honneur na Mezinárodní výstavě dekorativních umění v Bruselu. V roce 1936 absolvoval roční pobyt u malíře Františka Kupky v Paříži, po němž následovaly další zahraniční cesty
do Itálie, Řecka, Holandska, Turecka, Jugoslávie a dalších zemí. Vystavoval s S.V.U. Mánes (od r. 1936), poprvé vystavoval r. 1928 v Brně Výstava
kultury. První samostatná výstava Topičův salon 1940. Člen Skupiny 58.

10.000 Kč (400 €)
12.000 - 14.000 Kč

105. Stanislav Ježek (1904 - 2001)
Důl v Rynholci, 1960

tempera, karton, s.p.: 31 x 43 cm
značeno vlevo dole: Stanislav Ježek 1960
na rubu nápis: Stanislav Ježek Důl v Rynholci 1960

5.000 Kč (200 €)
6.000 - 7.000 Kč

106. František Antonín Jelínek
(1890 - 1977)
V lese

olej, lepenka, 32 x 38,5 cm
značeno vlevo dole: F. Jelínek
Studoval postupně u profesorů Roubalíka, Bukovace a Schwaigera
na pražské Akademii, absolvoval v roce 1911 a s podporou Hlávkovy
nadace odjel na roční studijní pobyt do Itálie. Byl členem Jednoty
umělců výtvarných a zúčastňoval se pravidelně jejich členských výstav
v Praze. Zejména jeho raná secesní díla jsou nyní na trhu vyhledávaná.
Jeho obrazy byly prezentované na výstavě Světlo v obraze, Pražský
hrad, 2017

8.000 Kč (320 €)
9.600 - 11.000 Kč
50

107. Jaromír
Jindra
(1895 - 1984)
Jílové u Prahy
(Žampach)

tempera, karton,
s.p. 54 x 68 cm
značeno vlevo dole:
Jindra
Studoval u prof. F. Engelmüllera a na uměleckoprůmyslové škole ve Vídni.
V letech 1923-1935 vyučoval na českých školách ve
Vídni, kde také vystavoval
mimo jiné na vídeňské
Sezessi. Vystavoval na
mnoha samostatných
i kolektivních výstavách
v Čechách i zahraničí.

8.000 Kč (320 €)
12.000 - 15.000 Kč

108. Jaromír
Jindra
(1895 - 1984)
Na návsi

tempera, papír,
44,5 x 62 cm
značeno vlevo dole:
Jindra

8.000 Kč (320 €)
15.000 - 20.000 Kč
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109. Boris
Jirků (1955)

Směrem k polibku,
(90. léta)
olej, asambláž, plátno,
200 x 129 cm
značeno vpravo dole:
B.Jirků
na rubu nápis: Směrem
k polibku
Toto rozměrné dílo bylo
získáno do aukce z rozsáhlé sbírky pražského
podnikatele.
Malíř, ilustrátor, sochař.
Studium na praž ské
AVU u prof. Paderlíka.
Byl docent a předseda
Akademického senátu
na VŠUP Praha. Věnuje se
také knižní a novinářské
ilustraci, grafice, kovové
a dřevěné plastice. Časté
samostatné i kolektivní
výstavy. Jeho dílo je zas toup eno např. v NG
Praha, Státní galerii Zlín,
V ýchodočeské galerii
v Pardubicích a ve soukromých sbírkách v tuzemsku i zahraničí.

60.000 Kč (2.400 €)
80.000 - 90.000 Kč

52

110. Boris
Jirků (1955)
Životní tanec,
(90. léta)

olej, plátno, 200 x 129 cm
značeno vpravo dole:
B.Jirků
na rubu nápis: Životní
tanec
Toto rozměrné dílo bylo
získáno do aukce z rozsáhlé sbírky pražského
podnikatele.

60.000 Kč (2.400 €)
80.000 - 90.000 Kč
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111. František Jiroudek (1914 - 1991)
Akt, 1943

olej, plátno, 80 x 100 cm
značeno vpravo dole: F. Jiroudek 1943.
Poměrně vzácná malba s figurálním námětem. Právě 40. léta jsou u Jiroudka kvalitativně
na výši. Obraz byl součástí znamenité sbírky.
Studoval na umělecko průmyslové škole v letech 1933 - 34, poté na vysoké škole technické v Praze 1934
- 35 a nakonec na Akademii výtvarného umění (1935 - 1939) u W. Nowaka. Ve své tvorbě se věnoval portrétu, aktu, figurální kompozici a krajině, v období druhé světové války navrhoval scény a kostýmy pro
divadlo v Ostravě. Člen skupiny “7 v říjnu”, výstavy se skupinou ve spolku S.V.U. Mánes, v Topičově salonu,
v zahraničí. První samostatná výstava 1939. Úspěšně vystavoval r. 1940 Mladí v Mansardě Melantricha,
Konfrontace II v Topičově Salonu (1945), Art tsechoslovaque 1946 v Paříži, Bruselu, Londýně. Od. r. 1961
profesorem AVU v Praze. Jeho dílo je zastoupeno v řadě veřejných i soukromých sbírkách v tuzemsku, ale
i v zahraničí (např. Petrohradu, Torontu, Dánsku …).

90.000 Kč (3.600 €)
140.000 - 170.000 Kč
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112. Josefína
Jonášová (1986)

Deux demoiselles, 2009
kinetická socha
laminát, litina a dřevo, 130 x 80 x 50 cm
na desce ze spoda: Josefína Jonářšová
2009
Parafráze na renesanční obraz připisovaný Jeanu Cousinovi mladšímu - Gabrielle d’Estrées a její sestra vévodkyně
z Villarsu v lázni. Socha je kinetická,
ukrývá mechanismus, který při sešlápnutí trnožky šicího stroje uvede ručku
jedné z mademoiselle do pohybu.
Vystaveno:
2010 BrAVUr maSOCHist, galerie (A)
VOID, Praha
2011 Sochařská škola J. Róny, galerie
Malostranská beseda
2013 Les Demoiselles de Třeboň, foyer
divadla J. K. Tyla, Třeboň
2013 Čtyři ruce, galerie Dolní brána,
Prachatice
2014 Bez klepeta, Oblastní galerie Liberec
2017 Osobáček, galerie PRÁM, Praha
2017 Relativní bezpečí, galerie plastik,
Hořice
2018 Za-biják, kino Varšava, Liberec
2018 Žabanas radši nelíbej, foyer divadla Komedie, Praha
2019 Volný konec uzlu, Pražský dům,
Brusel, Belgie
2019 Re-generace, Mezinárodní muzeum keramiky, Bechyně
Studium na Akademii v ý tvarných
umění v Praze (2006-12) v ateliéru
prof. J. Róny, v roce 2009 na UMPRUM
v Praze, 2011 na École supérieure d’art
d’Aix-en-Provence ve Francii (
První výstava v roce 2006 od té doby
časté výstavy (v Třeboni, Olomouci,
Prachaticích a v pražských galeriích –
GAVU, A Void, Trafačka, Malostranská
beseda, Dox, Chemistry a NoD). Je zastoupena v četných kvalitních sbírkách.

180.000 Kč (7.200 €)
220.000 - 250.000 Kč
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113. Jiří Kaloč (1943)
Jarní štíty, 1983-84

kombinovaná technika, sololit, 70 x 100 cm
značeno vpravo dole: Kaloč Jiří 1983-84
na rubu štítek Dílo
Studium na pražské Akademii v.u. v ateliéru Karla Součka.
Věnuje se hlavně krajinomalbě, za své dílo získal řadu ocenění v tuzemsku i zahraničí. Jeho dílo je součástí veřejných
i soukromých sbírek.

28.000 Kč (1.120 €)
34.000 - 39.000 Kč

114. Blanka Kadečková (1945)

Září 1989, 1989-90

olej, plátno, 75,5 x 67 cm
značeno vlevo dole: Kadečková 89-90
na rubu štítek Dílo
Malířka, ilustrátorka a středoškolská profesorka výtvarné výchovy.

5.000 Kč (200 €)
6.000 - 7.000 Kč

115. Ludmila Jiřincová (1912 - 1994)
Profil dívky v šátku, (1950)
lept, papír, 31,5 x 24 cm
značeno vpravo dole: L. Jiřincová
vlevo dole: Orig. lept
číslo soupisu 324
Malířka, grafička a ilustrátorka, nejprve studovala v soukromé škole R. Vejrycha, poté
1935-39 posluchačkou pražské Akademie. R. 1940 se zvláštním svolením svého profesora (Šimon) uspořádala v Mazačově galerii (Spálená ulice, Praha) svou první výstavu.
Na ní předvedla akty, básnivé vidiny křehkého ženství.

4.500 Kč (180 €)
5.400 - 6.300 Kč
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116. Jaroslav Klápště (1923 - 1999)
Zednické zátiší, 1995

olej, plátno, 50 x 70 cm
značeno vlevo dole: Klápště 95
na rubu: Klápště: Zednické zátiší
Studium na UMPRUM v Praze u prof. Tichého a Filly. Patřil k Fillovým
nejmladším žákům, a právě vliv Emila Filly je patrný prakticky v celé
jeho tvorbě. Klápště si vytvořil charakteristicky malířský rukopis.
Nejčastěji se ve svém díle věnuje krajinomalbě, hlavně motivům
z Podkrkonoší, a také starého severočeského Mostu. Na jeho zátiších
se objevují předměty každodenní potřeby. Dále se věnoval grafice
a ke konci tvůrčího období i kolážím. V posledních letech se zvedl
zájem o jeho dílo.

45.000 Kč (1.800 €)
54.000 - 63.000 Kč
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117. Jiřina Klimentová
(1932 - 1997)
Modrý oblak, 1966

komb. technika, papír, s.p.: 28,5 x 41 cm
značeno vpravo dole: Klimentová 66
Malířka, grafička, ilustrátorka. Studium na VŠUP u F. Muziky

3.500 Kč (140 €)
4.200 - 4.900 Kč

118. Adolf Kašpar (1877 - 1934)
Čtenář

kresba sépií, papír, s.v. 12 x 16 cm
Studium na pražské Akademii u prof. M. Pirnera, avšak jeho
velkým podporovatelem byl Hanuš Schaiger. Malíř - krajinář
i figuralista, známé jsou také jeho ilustrace k Babičce Boženy
Němcové, Jiráskově Filosofské historii a dalším dílům české
i světové literatury.

2.000 Kč (80 €)
2.400 - 2.800 Kč

119. Jan Kojan (1886 - 1951)

Cesta (Pohled na Novohradské hory),
(kolem r. 1935)
olej, plátno, 58 x 75,5
značeno: značeno vpravo dole: Kojan
na rubu: autorský štítek, číslo 648 a razítko Galerie u sv. Jakuba 2014
Malíř a sochař, studoval na odborné škole keramické v Bechyni. Roku 1906 vstoupil na uměl. průmyslovou školu v Praze,
absolvoval spec. školu prof. Maška. Roku 1912 přestoupil na
AVU v Praze, kde studuje u prof. Hynaise a Krattnera. Za svůj
život vytvořil rozsáhlý cyklus obrazů s rybářskou tématikou
motivovaných především rodným Třeboňskem.

25.000 Kč (1.000 €)
30.000 - 35.000 Kč
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120. Jan Koblasa (1932 - 2017)
Portrét spolužáka, (50. léta)

originální autorská pálená hlína, dřevěný podstavec, v. 30 cm, s dřevěným podstavcem 35 cm
značeno: J.Koblasa
Sochař, malíř, grafik a spisovatel. Významná osobnost 60. let, studoval
na AMU (prof.Tröster), AVU (Španiel, Lauda, Pokorný). Byl zakládajícím
členem klubu Šmidrů, iniciátor dvou neveřejných manifestačních
Konfrontací (1960). V roce 1958 se sblížil s Mikulášem Medkem a v r.
1963 s ním pracuje na legendárním projektu pro kostel v Jedovnici.
V témže roce začíná bohatá spolupráce obou umělců na výzdobách
pro ČSA a ruzyňské letiště (Koblasova Brána do světa). Po roce 1968
žil v Německu, kde se stal univerzitním profesorem. Po r. 1989 se zúčastňuje také kulturního života v Praze (vedl i sochařský ateliér AVU),
realizoval i několik veřejných zakázek. Časté samostatné výstavy po
celém světě i v Čechách (např. 1991, Letohrádek královny Anny, Praha
1991 Severočeská galerie v Litoměřicích. V roce 2012 byla uspořádána
velmi úspěšná výstava Jan Koblasa – Retrospektiva v Jízdárně Pražského hradu.

27.000 Kč (1.080 €)
36.000 - 42.000 Kč

121. Vojtěch Kobylka
(1943)
Kulečník, 1999

olej, plátno, 80 x 90 cm
značeno vlevo dole: Kobylka 99
Malíř, sochař, grafik a šperkař. Studoval
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v Praze v ateliéru kovové plastiky a šperku.
Působil rovněž jako pedagog soukromé
mistrovské školy v Čakovicích.

15.000 Kč (600 €)
18.000 - 21.000 Kč
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122. Alois Kohout (1891 - 1981)
Kytice v okně, 1976

olej, plátno, 61 x 50,5 cm
značeno vlevo dole: Lecoque 76
na rubu nápis: Sun Flowers 76 Lecoque
Po studiu v Záhřebu pokračoval 1909-12 v Paříži, kde také prožil
značnou část svého života a byl úspěšným malířem. Výstavy měl
střídavě v Paříži a Praze. Cestoval a studoval také v Itálii. Vystavoval
v Praze v Rubešově galerii (1916), Topičově salonu (1927), ve Splitu
(1940), později s J.U.V. v Praze.

35.000 Kč (1.400 €)
42.000 - 49.000 Kč

123. Vladimír
Komárek
(1928 - 2002)

Břízy v krajině, (1957)
olej, plátno, 51 x 79 cm
značeno vpravo dole: Komárek
Přiloženo potvrzení manželky
autora.
Malíř, grafik, ilustrátor a také
pedagog (gymnázium v Semilech). Studia začal na umělecké sklářské škole v Železném
Brodě a v roce 1946 byl přijat
na AVU, po dvou letech však
přestoupil na UMPRUM. Byl členem Sdružení českých umělců
a grafiků Hollar. SČVU a S.U.V.
Mánes. Zatímco jeho ranější
tvorba se vyznačuje značnou
expresivností, pro malby z jeho
zralého a zásadního období je
charakteristická lyričnost. Používá velmi jemné barvy a neostré kontury, což vnáší do jeho obrazů jedinečnou atmosféru. V roce 1987 vystavoval
společně s J. Jírou a P. Roučkem v Německu (Osnabrück a Königswinter).

6.000 Kč (240 €)
7.200 - 8.400 Kč
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124. Jan Konůpek (1883 - 1950)
Démon, 1946

tuš, akvarel, papír, s.p.: 41 x 32,5 cm
značeno dole uprostřed: KpK46
Grafik, malíř, ilustrátor, mystik a vizionář. Původně studoval architekturu, ale
přešel na uměleckou školu. Spoluzakladatel skupiny symbolistních grafiků
SURSUM. Jeho tvorba je úzce spojena s literaturou. Již v roce 1910(!) stejně tak
jako Kubišta a Filla pochopil kubismus a asi 10 let jeho tvorby je umocněna
kubistickými prostředky. Ilustroval symbolistní i klasická díla české i světové
literatury. Je zastoupen v NG a Galerii hl. m. Prahy, Alšově jihočeské galerii
v Hluboké nad Vltavou, v Moravské galerii Brno a jinde.

12.000 Kč (480 €)
14.000 - 17.000 Kč

125. Jan Konůpek (1883 - 1950)

126. Jan Konůpek (1883 - 1950)

tuš, papír, s.p. 19,5 x 12 cm
značeno vpravo dole: KPK 41

lept, papír, 33,5 x 27,5 cm
značeno vpravo dole: Konůpek 20

9.000 Kč (360 €)
12.000 - 14.000 Kč

10.800 Kč (432 €)
14.000 - 17.000 Kč

Rajská zahrada, 1941

Symbolistní scéna v horách, 1920
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127. Pravoslav Kotík
(1889 - 1970)
Dívka v baretu, 1928

tuš, akvarel, papír, 45 x 31 cm
značeno dole uprostřed: P.Kotík 28
na rubu P.K.
Studoval u prof. Schikanedera. Od r. 1918 členem Mánesa, poté se
s Mánesem rozešel a 1924-26 vystavoval s Holým, Holanem a Kotrbou
(Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko - tvořili pod vlivem německé Nové
věcnosti obrazy převážně se sociální tématikou). Do Mánesa se vrátil
r. 1928. Vystavuje od r. 1918 (Mánes), 1923 soubor prací v Umělecké
Besedě, se skupinou 1927 v Mánesu, 1935 a 34 samostatně v Krásné
jizbě. Zastoupen již za jeho života ve všech významných galeriích. R.
1921 obdržel Turkovu cenu.

31.500 Kč (1.260 €)
42.000 - 49.000 Kč

128. Pravoslav Kotík (1889 - 1970)
Kompozice, 1963

tempera, papír, 43,5 x 26 cm
značeno vlevo dole: P. Kotík 63

27.000 Kč (1.080 €)
36.000 - 42.000 Kč
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129. Pravoslav
Kotík (1889 - 1970)
Pohled na rodnou
Novou Paku,
(před r. 1920)

olej, lepenka, 26 x 33,5 cm
značeno vpravo dole: Kotík P.

16.000 Kč (640 €)
25.000 - 35.000 Kč

130. Pavel Kotas
(1938)

Řecké fragmenty, 1969
olej, sololit, 50 x 94,5 cm
značeno vpravo dole: P.Kotas 69
na rubu štítek ČFVU
Malíř, grafik a pedagog. Zpočátku
své tvorby se věnoval hlavně grafice, od 70. let se zabýval malbou,
kresbou a tapiseriemi.

8.000 Kč (320 €)
9.600 - 11.000 Kč
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131. František Kotvald (1898 - 1980)
Kytice

olej, mal.lepenka, 65 x 49 cm
značeno vpravo dole: F.Kotvald
Malíř působící v Praze. Studoval v tuzemsku a v zahraničí (Francii, Itálii
a Jugoslávii). První soubornou výstavu měl r. 1938 v Topičově salonu,
dále vystavoval na členských výstavách Umělecké besedy v Praze.

10.000 Kč (400 €)
12.000 - 14.000 Kč

132. Josef Kousal (1902 - 1984)
Kytice, 1943

olej, plátno, 84,5 x 67 cm
značeno vpravo dole: Kousal 43
Studium na Akademii v.u. u prof. Loukoty a Švabisnkého. Po studiích
působí jako pedagog na Škole umění ve Zlíně a na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Věnoval se malbě valašské krajiny,
zátiší, kytic a portrétovaní - byl autorem portrétů celé Baťovy rodiny. Člen
Bloku moravských umělců v Brně a Svazu českých výtvarných umělců.

5.000 Kč (200 €)
6.000 - 7.000 Kč
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133. Vilém Kreibich (1884 - 1955)
Krajina s řekou, 1907

olej, plátno, 73,5 x 54,5 cm
značeno vlevo dole: Kreibich 07
Velmi kvalitní rané dílo, mistrně namalovaná krajina v jejímž provedení se postavil na roveň
svému profesorovi.
Malíř a designér. Studoval na Akademii v.u. v Praze u prof. Schwaigra. Ve svém díle se zabýval
figurální malbou, podobiznami a především industriálními motivy. Zobrazoval motivy se života v dolech a továrnách, byl fascinován průmyslovým pokrokem a zaznamenával ve svých
obrazech strojírenské výrobky – železnici, automobily, důlní zařízení. Ve třicátých a čtyřicátých
letech spolupracoval se Škodovými závody a navrhoval design parních lokomotiv. Vytvořil také
řadu reklamních plakátů a prospektů (např. pro mladoboleslavskou automobilku Škoda). Často
vystavoval, především v Topičově salonu a Rubešově galerii. Některá jeho díla jsou v NG Praha,
ale většina se nachází v soukromých sbírkách.

18.000 Kč (720 €)
22.000 - 25.000 Kč

134. Josef Král (1877 - 1914)

Krajina s vodní plochou, (kolem r. 1905)
olej, lepenka, 27 x 35 cm
značeno vpravo dole: J Král
na rubu potvrzení pravosti od PhDr. Mgr. M. Zachaře
Studium na UMPRUM v Praze (1894-1895), od r. 1897-1899 další studia na pražské
Akademii v krajinářské škole Julia Mařáka a v letech 1899-1904) u prof. Ottenfelda.
Po ukončení studia pravidelně vystavuje, účastní se výstav Krasoumné jednoty,
Umělecké besedy a Jednoty umělců výtvarných. Podnikl studijní cesty po Německu
a Francii. Některé jeho obrazy z Mnichova a Norinberka byly publikovány ve Zlaté
Praze i jinde. Samostatně vystavuje r. 1909 v pražském Rudolfinu, další výstava r. 1912
v rodném Rakovníku, kde představil téměř 200 svých obrazů a kreseb. Roku 1914
po delší nemoci umírá. Jeho posmrtná výstava spojená s aukcí byla uspořádána
r. 1937 v Rubešově galerii. Ve svých dílech zobrazuje pohledy na krajiny, města,
přístavy a nádraží.

15.000 Kč (600 €)
18.000 - 21.000 Kč

135. Jiří Krejčí (1899 - 1977)

136. Jiří Krejčí (1899 - 1977)

olej, sololit, 24,5 x 91 cm
značeno vpravo dole: Jiří Krejčí 70

akvarel, papír, s.p. 31 x 42,5 cm
značeno vpravo dole: Jiří Krejčí 46

6.000 Kč (240 €)
8.400 - 9.800 Kč

5.000 Kč (200 €)
6.000 - 7.000 Kč

Žně, 1970

Krajina, 1946
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137. Slavoj Kovařík (1923 - 2003)
Bez názvu, 1985

kombinovaná technika, karton, 45,5 x 65,5 cm
značeno vpravo dole: S. Kovařík 85
Malíř, grafik, scénograf, básník a pedagog. Jeho tvorba bývá řazena
hlavně do umění generace 60. let. Studium na Škole umění ve
Zlíně u prof. Hrocha a Gahura, poté na VŠUP v Praze u prof. Emila
Filly. V 40. a 50. letech tvořil pod vlivem Oscara Dominqueze s jehož tvorbou se seznámil na Výstavě v Domě umění v Olomouci.
Během 50. let se věnoval geometrické tvorbě. Nezúčastnil se soc.
realismu 50. let, v 60. letech jej zaujala tématika města a později
i informel. Jeho tvorba nebyla příliš známa, byl perzekuován jak
v 50. letech, tak i na počátku normalizačního období. Přátelil se
s Richardem Fremundem a Vladimírem Vašíčkem. Po roce 1989
byl představen na několika výstavách a zájem o jeho tvrobu roste.

12.000 Kč (480 €)
14.000 - 17.000 Kč

138. František Králík (1936)
Bez názvu, 1982

kombinovaná technika, dřevěná deska, 65 x 65 cm
značeno dole uprostřed: Králík 1982
na rubu dedikace autora
Malíř a grafik. Na počátku své tvorby se věnoval krajinomalbě, poté snovým
obrazům a abstrakci, ale nakonec se vrátil k realistickým formám. Na přelomu
60.-70. let byl členem surrealistické skupiny, jejíž vůdčí osobností byl literární
teoretik Vratislav Effenberger. Od poloviny sedmdesátých let až do roku 1990
byl odborným poradcem Národní galerie, pracoval ve zbraslavském depozitáři.
V 80. a 90. letech spolupracoval s Krátkým filmem a Českou televizí. Jeho díla
jsou vystavena v řadě sbírek nejen v tuzemsku, ale i USA, Austrálii, Kanadě,
Německu, Polsku.

7.000 Kč (280 €)
8.400 - 9.800 Kč

139. Antonín Kroča (1947)
Venkovan, 1976

olej, sololit, 140 x 170 cm
značeno vpravo dole: Kroča Ant.
na rubu nápis Venkovan
Dílo bylo do aukce získáno z kvalitní pražské sbírky.
Studium na akademii v.u. v Praze u prof. J. Johna a J. Smetany (1967-73).
Samostatně vystavuje od r. 1978. Člen Spolku v.u. Mánes. Jeho dílo je
zastoupeno např. v NG Praha, Galerii v.u. v Ostravě, Oblastní galerii v Liberci, Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, Alšově jihočeská
galerie v Hluboké nad Vltavou a v soukromých sbírkách doma i zahraničí.

18.000 Kč (720 €)
22.000 - 25.000 Kč
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141. Rudolf
Kremlička
(1886 - 1932)
Toaleta, (1921)

litografie, papír, 17 x 13 cm
značeno vpravo dole: RK

140. Vladimír Kristin (1894 - 1970)
V horách

olej, plátno, 54 x 73 cm
značeno vpravo dole: V.Kristin
Nejprve studoval hru na klavír a varhany. V roce 1911 začal
studovat ve Vídni Školu uměleckých řemesel. Po I. světové
válce se vrátil do rodně Ostravy, kde so od roku 1924 věnoval
scénografii v Národním moravskoslezském divadle. Malbě se
začal věnovat od 20. let minulého století, v těchto letech se
zabýval převážně malováním průmyslových objektů a ostravských zákoutí. Ve třicátých letech ho inspirovali krajiny a zátiší. Jeho díla jsou např. ve sbírkách Galerie výtvarného umění
v Ostravě, Moravské galerie v Brně či Národní galerie v Praze.

Jeden z největších českých
malířů 20. století. Byl především vynikajícím portrétistou,
ale i krajinářem, patřil již ve
své době k nejvíce oceňovaným českým umělcům. Studoval na Akadmii v.u. v Praze
u prof. Schwaigera. Brzy obdržel Hlávkovo stipendium
a cestoval do Holandska a do
Paříže, kde byl ovlivněn francouzskými impresionisty. Pod tímto vlivem jeho
obrazy vynikaly zejména zvláštním půvabem světla a barvy. Byl jedním
z hlavních členů Tvrdošíjných, již v roce 1918 se zúčastnil jejich první výstavy.

1.700 Kč (68 €)
2.000 - 2.400 Kč

10.000 Kč (400 €)
12.000 - 14.000 Kč

142. Rudolf
Kremlička
(1886 - 1932)

Matka s dítětem,
1910

143. Rudolf Kremlička
(1886 - 1932)
Úvozem, 1911

akvarel, tužka, papír,
48 x 30 cm
z načeno v pr avo dole:
RKremlička 1910

tužka, papír, 43,5 x 30 cm
značeno vpravo dole: RKremlička Kameničky 911.
Jedná se o autentickou kresbu ze začátku
tvorby – žil v Kameničkách a zachytil ve svých
obrazech mnoho místních lidí buď v práci nebo
v jejich domovech. Tato kresba je přípravnou
studií ke známému obrazu.

12.000 Kč (480 €)
14.000 - 17.000 Kč

12.000 Kč (480 €)
14.000 - 17.000 Kč
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144. Ludvík Kuba (1863 - 1956)
Hornolužičanka, (počátek 20. století)

olej, plátno, 46 x 25 cm
značeno vpravo nahoře: LKuba
na rubu nápis Kuba Hornolužičanka, šítek a razítko Obresní galerie v Náchodě
Malíř, hudebník a spisovatel. Prvním učitelem kreslení mu byl příbuzný B.
Schnirch (sochař Národního divadla), na Akademii studoval u prof. Pirnera, po
dvou letech odešel do Paříže a poté žil a studoval v Mnichově (1895-1904), kde
mezi jeho slavné spolužáky patřil např. Kandinsky. V roce 1904 přestěhoval
do Vídně, kde od počátku vystavoval s Hagenbundem. V Paříži byl okouzlen
zejména obrazy předních impresionistů, jejichž stylem se celoživotně nechal
ovlivnit. R.1911 se usazuje v Praze, od konce 19. století cestuje po slovanských
zemích, kde maluje krajiny, města, a především život lidí. Je skvělý portrétista.
Vystavoval často, prvně v r. 1904, soubornou výstavu měl v J.U.V. v r. 1935.

80.000 Kč (3.200 €)
96.000 - 110.000 Kč

145. Ludvík Kuba (1863 - 1956)
Dítě

olej, lepenka, s.p.: 10 x 9 cm
značeno vpravo dole: LKuba

15.000 Kč (600 €)
18.000 - 21.000 Kč
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147. Aleš
Lamr (1943)
Tak se chytá
na lep, 1983

barevná litografie,
papír, 37,5 x 30 cm
značeno dole uprostřed: A. Lamr 83
vpravo dole: Tak se
chytá na lep
vlevo dole: 6/50

146. Vlastislav Lachout (1935)
Zelené jezírko

olej, plátno, 80 x 99 cm
Studium na pražské Akademii výtvarného umění v Praze
u prof. Oplta, Součka a Holého, poté na postgraduálním studiu malířských a restaurátorských technik u prof. Slánského.
Maluje krajiny a portréty. Věnuje se restaurování nástěnných
maleb (např. v Národním divadle v Praze).

15.000 Kč (600 €)
24.000 - 28.000 Kč

St u d o v a l u p ro f.
J.A. Šálka na SUPŠ
v Brně. Jeho typická
„lamrovská“ estetika
se začala formovat
na sklonku 60. let.
Krátce pracoval jako
asistent filmové režie na Barrandově, od roku 1968 pak působí jako výtvarný umělec. Vedle
malby a grafiky se intenzivně věnuje sochařství a keramice. Realizoval
také řadu významných prací v architektuře. Uspořádal téměř stovku
autorských výstav, řadu z nich v zahraničí. Člen SČUG Hollar. Jeho díla
jsou zastoupena ve sbírkách českých i zahraničních institucí.

4.500 Kč (180 €)
5.400 - 6.300 Kč

149. Václav Lamr (1943 - 2020)
Ženství, 1965

olej, plátno,
120 x 72 cm
značeno vpravo dole: Václ.
Lamr 65
na rubu dedikace autora

148. Aleš Lamr (1943)
Schody, 1990

litografie, papír, 70,5 x 54,5 cm
značeno vpravo dole: A. Lamr 90
dole uprostřed: Schody
vlevo dole: E.A.

Výtvarník a básník. Studoval a Uměleckorůmyslové škole v Brně. Mimo
jiné pracoval i jako štukatér a divadelní výtvarník.
Tvořil obraz y i grafik y.
Vystavoval samostatně
i kolektivně nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí (USA,
Německo, Norsko, Francie,
Velká Británie).

8.000 Kč (320 €)
9.600 - 11.000 Kč

5.000 Kč (200 €)
6.000 - 7.000 Kč
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150. Jaromír Kunc (1900 - 1971)
Pražský motiv, 1930

olej, lepenka, 35,5 x 28 cm
značeno vpravo dole: JKunc 30
Krajinář, žák prof. Engelmüllera a Liebschera. Vedle motivů z Prahy senzitivně
zachytil proměny krajiny z různých ročních období. Od r. 1929 vystavoval v Rubešově galerii, od r. 1932 S.V.U. Myslbek.

4.500 Kč (180 €)
5.400 - 6.300 Kč

151. Karel
Laube (1888)
Loďka u břehu

olej, plátno, 72,5 x 44
cm
značeno vpravo dole:
K.Laube
Konzultováno s PhDr.
Mgr. M. Zachařem.
Žák prof. Dítěte, působil
v Praze, věnoval se převážně krajinomalbě.

8.000 Kč (320 €)
9.600 - 11.000 Kč

152. Karel Laube (1888)
Podvečer

olej, plátno, 72,5 x 44 cm
značeno vlevo dole: K.Laube.
Konzultováno s PhDr. Mgr. M. Zachařem.
Mírně poškozeno.

6.000 Kč (240 €)
8.000 - 10.000 Kč
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153. Jaroslav Kříž
(1934 - 2014)
Motiv z Čeprovic

olej, plátno, 60 x 70 cm
značeno vpravo dole: Kříž
na rubu: J. Kříž a autorský štítek
Malíř a pedagog. Studoval výtvarnou
výchovu na Pedagogickém institutu
v Praze 1958-62 (prof.C.Bouda, J.Bureš,
K.Lidický) a na FF UK v Praze 1966-71.
V letech 1974-94 působil jako docent
Ústavu výtvarné tvorby fakulty architektury ČVUT v Praze. Jeho dílo je
zastoupeno v mnoha veřejných i soukromých sbírkách doma i v zahraničí,
uspořádal 30 samostatných výstav.

20.000 Kč (800 €)
24.000 - 28.000 Kč

154. Karel Langer
(1878 - 1947)
Z Dalmácie

olej, dřevěná deska, 36 x 49,5 cm
značeno vpravo dole: K.Langer
na rubu autorský štítek
Přiložen znalecký posudek PhDr.
M. Kodla
Žák J. Mařáka (1897-1900), prof.
Ottenfelda a B. Knüpfera v Římě.
Po dostudování pobýval delší
dobu v Dubrovníku, poté studoval
u prof. Knüpfera v Římě. Většinou
se věnoval krajinomalbě, za kterou
obdržel 2 výroční ceny České akademie věd a umění. Většinou používal svítivé barvy, jimiž prozářil
krajiny a někdy i zátiší. Vystavoval
nejprve s Krasoumnou jednotou,
poté jako člen S.V.U. Mánes, první
soubornou výstavu měl již v roce
1911.

25.000 Kč (1.000 €)
30.000 - 35.000 Kč
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155. Jánuš
Kubíček
(1921 - 1993)

Zátiší s draperií,
1964
kvaš, plátno,
80 x 59,5 cm
značeno vpravo nahoře: Jánuš Kubíček
1964
na rubu: Jánuš Kubíček-Zátiší s draperií-kvaš
1964.
čísla 9 a 4 0 a nápis
mimo katalog
Dílo bylo podle údajů
na rubové straně vystavováno. Pochází ze
sbírk y v ý znamného
pražského podnikatele.
Český malíř a výtvarník,
představitel generace
60. let.
V roce 1924 se s rodiči
přestěhoval do Brna,
které se natrvalo stalo
jeho domovem a hlavním uměleckým působištěm. Po maturitě
na gymnáziu v Králově
Poli studuje na brněnské Škole uměleckých
řemesel, v roce 1950
je přijat do svazu Československých výtvarný c h u m ě l c ů. D í k y
svému otci, známému
sochaři Josefu Kubíčkovi, byl odmaličk a
obklopen sbírkou moderního umění, a také
jeho tvůrci, což mělo
v ýrazný vliv na jeho
výtvarný názor, který
se postupně vyvíjel do
osobité, imaginativní
abstrakce. V roce 1957
s Bohumírem Matalem,
se k ter ým ho pojilo
celoživotní přátelství
a několika dalšími brněnskými výtvarníky, zakládá tvůrčí skupinu Brno 57.
Dílo Jánuše Kubíčka bylo prezentováno na desítkách samostatných i společných výstav, v Čechách, Německu a Francii a je zastoupeno ve
všech významných galerijních sbírkách včetně Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně či Muzea města Brna.

90.000 Kč (3.600 €)
120.000 - 140.000 Kč
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156. Josef Liesler
(1912 - 2005)
Milovnice koček, 1942

olej, plátno, 94,5 x 48,5 cm
značeno vpravo dole: Liesler 1942
Přiloženo potvrzení autenticity díla synem
autora.
Velmi působivé dílo galerijní hodnoty, vzniklé
v době autorova rozmachu, krátce po vystoupení mladé generace ve Skupině 7 v říjnu,
kterou Liesler spoluzakládal. Obraz silně expresivní, umocňuje autor působením (až agresivním) červené barvy v kontrastu s ostatními
použitými barvami. Téma kočky je i v autorově
další tvorbě časté.
Malíř, grafik a ilustrátor. Studoval u prof. Blažíčka a boudy na ČVUT. Věnoval se malbě,
volné a užité grafice, tvořil plakáty, ilustrace,
mozaiky, poštovní známky …. V popředí jeho
tvorby je ovšem figurativní malba, inspirovaná
často literárními, divadelním nebo hudebními náměty. Jeho osobitý surrealismus jej
provázel zejména na počátku tvorby (40. léta)
a později na sklonku tvorby. Působil jako člen
skupiny Sedm v říjnu (1938-41), 1942-48 SVU
Mánes, 1945 SČUG Hollar, 1958 člen Skupiny
58, později Radar. Byl rovněž členem Královské belgické akademie a nositelem světových
i našich cen a uznání v oboru umělecké poštovní známky. Za jednu ze svých poštovních
známek (Hydrologická dekáda) také získal cenu
UNESCO pro nejkrásnější známku roku.

280.000 Kč (11.200 €)
350.000 - 400.000 Kč
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157. František Líbal (1896 - 1974)
Jaro v Kolným, 1971

olej, plátno, 65 x 81 cm
značeno vpravo dole: Fr.Líbal 71
na rubu štítek ČFVU
Studium na pražské Akademii u prof. Bukovace a Pirnera, dále studium
v Mnichově, Drážďanech a Frankfurtu n.M.. V letech 1925-26 žije a maluje v Paříži. Věnuje se malbě katedrál v Itálii a Francii. Po návratu do
vlasti maluje zejména zimní motivy z Krkonoš, Tater, Šumavy, Beskyd,
Valašska, jakož i krajinu, a především rybníky Jižních Čech. Vystavoval
ve Frankfurtu n.M., Praze (J.U.V.), v Košicích, Bergenu, Vídni a Oslu. Jeho
osobitý styl vychází z realismu.

18.000 Kč (720 €)
22.000 - 25.000 Kč

158. Hermína Laukotová (1853 - 1931)
Muž se šálou

olej, lepenka, 50 x 34,5 cm
značeno vlevo dole: H. Laukota
Malířka a grafička. Studovala nejprve v Čechách, poté v Paříži
a Mnichově. Působila rovněž jako pedagožka, v Praze si roku 1887
založila vlastní dámskou malířskou a grafickou školu. Své obrazy
vystavovala na výstavách Krasoumné jednoty v Praze, zpočátku
pod jménem Jan Textor. Významně se podílela na spolkovém
životě německých malířek v Čechách i ve Vídni.

30.000 Kč (1.200 €)
36.000 - 42.000 Kč

159. Gustav Macoun (1892 - 1934)
Z Vysočiny, (kolem. r. 1920)

olej, lepenka, 45 x 60 cm
značeno vpravo dole: GMacoun
na rubu potvrzení pravosti od PhDr. Mgr. M. Zachaře
Žák V. Jansy, A. Kalvody a Ant. Slavíčka. V letech 1909-13 studuje na
pražské Akademii. Byl impresionistou, následovníkem Antonína Slavíčka. Maloval zejména podzimní a zimní melancholické krajiny. Jeho
hlavním působištěm byl Český ráj, Kameničky, Českomoravská vysočina. Mezi jeho významné obrazy patří i pohledy na Prahu. Vynikal
ve své době zejména kombinací zasněžených ploch s hrou oblaků.
Vystavoval v r. 1933 v Hradci Králové a posmrtně 1935 v Praze.

14.000 Kč (560 €)
17.000 - 20.000 Kč
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160. Josef Liesler (1912 - 2005)

161. Josef Liesler (1912 - 2005)

Minotaurus se zlobí, 1995

Surrealistická krajina, 1946

litografie, papír, 37 x 48,5 cm
značeno vpravo dole: Liesler 95

kombinovaná technika, papír, s.p. 21 x 24 cm
značeno vpravo dole: Liesler 46

4.000 Kč (160 €)
4.800 - 5.600 Kč

22.500 Kč (900 €)
30.000 - 35.000 Kč

162. Josef Liesler (1912 - 2005)

Oko nad krajinou, 1977

barevná litografie, 14,5 x 25,5 cm
značeno vpravo dole: Liesler 77
vlevo dole: 40/200

1.800 Kč (72 €)
2.400 - 2.800 Kč

163. Josef Liesler (1912 - 2005)

Zralé letní odpoledne, 1968,69
barevná litografie, papír, 34 x 49 cm
značeno dole uprostřed: Liesler

2.200 Kč (88 €)
3.000 - 3.500 Kč
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164. Matyáš Maláč (1997)
Siamské patvary, 2013

akryl, plátno, 80 x 80 cm
značeno na rubu: Maláč 2013, Siamské patvary
Momentálně studuje na Akademii výtvarných umění v ateliéru u Vladimíra
Skrepla a Jana Šerých. Patří k nové generaci umělců, kteří jsou inspirováni
prostředním městského graffiti, světem počítačových her, virtuální realitou,
ale i přírodními motivy.

10.000 Kč (400 €)
12.000 - 14.000 Kč

165. Cyprián Majerník (1909 - 1945)
Uprchlíci, 1944

litografie, papír, 35 x 50 cm
značeno vpravo dole: Majerník 44
Slovenský malíř, představitel „Generace 1909“. Po studiích na
bratislavské soukromé malířské škole Gustáva Mallého a na
pražské Akademii výtvarných umění u (prof. J. Loukoty, prof.
J. Obrovského) zůstal natrvalo v Praze. V roce 1932 absolvoval
studijní pobyt v Paříži, kde obdivoval díla především Chagalla
a Picassa. Patřil mezi nejvýraznější osobnosti meziválečného
období, svou tvorbou ovlivnil nejen generačně blízké malíře,
ale i nastupující malířskou generaci. První samostatnou výstavu měl v roce 1935, a po ní byl přijat do Umělecké besedy.
V roce 1942 v UB získal čestnou cenu. Jeho dílo je zastoupeno
v mnoha galeriích v Čechách a na Slovensku.

4.000 Kč (160 €)
4.800 - 5.600 Kč

166. Antonín Majer (1882 - 1963)
U rybníka

lept, papír, 15,5 x 21,5 cm
značeno vpravo dole: A. Majer
vlevo dole I. stav
Malíř a grafik, studium na pražské Akademii v.u. (u prof. Brožíka,
Hynaise a Schwaigera). Ve své tvorbě zobrazuje především motivy na Malé Skále u Trutnova, obyčejné dny venkovanů – lidi
na polích, hrající se děti, pasoucí se ovce a krávy … Patřil mezi
zakladatele spolku Hollar.

200 Kč (8 €)
200 - 300 Kč
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167. Radim
Malát
(1930 - 1998)
Signál I., 1968

olej, asambláž, sololit,
70 x 50 cm
značeno vpravo nahoře:
Malát 68
na rubu autorský štítek
Malíř, ilustrátor a grafik.
Vystudoval na Pedagogické fakultě UK v prof.
Boudy, Salcmana a Lidického obor výtvarná
výchova a působil v jejich ateliérech (1950-55).
Náměty jeho obrazů byly
geometrické abstrakce,
krajiny, zátiší, městský
život, městské periférie.
Zabýval se asamblážemi,
při kterých používal např.
víčka od lahví, kovové
mřížk y, díly z motorů
…. Věnoval se rovněž
tvorbě filmov ých plakátů a knižním ilustracím. Byl členem skupiny
R a d a r, a v p ř í p r av n é
fázi - skupina Prtotoradar měla bý t v jistém
ohledu pokračovatelem
již zaniklé Skupiny 42,
která byla založena roku
1960 a v dnešní době
se skupina Radar stává
pro sběratelskou veřejnost daleko zajímavější
než v minulosti. Někteří
členové (samozřejmě
s výjimkou F. Hudečka
a F. Grosse, o jejichž díla
zájem nikdy neklesá)
dosahují na trhu již
ceny odpovídající kvalitě a hodnotě jejich díla
(Rotrekl, Říha, Kovářík,
Foll, Malát).

45.000 Kč (1.800 €)
54.000 - 63.000 Kč
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168. Jiří Malý (1951)
Krajina u Chocomyšle

olej, plátno, 51,5 x 60 cm
značeno na rubu: Jiří Malý - Krajina
štítek ČFVU
Malíř, grafik a pedagog. Studium na SPŠ keramické v Bechyni a poté
na pražské Akademii v.u. (u prof. Paderlíka), kde později působil jako
odborný asistent.

5.000 Kč (200 €)
6.000 - 7.000 Kč

169. František Xaver Margold
(1887 - 1967)

Pohled na sv. Víta, 1930

kvaš, akvarel, karton, s.v.: 72 x 60,5 cm
značeno vpravo dole: Margold 1930
Uznávaný architekt a kreslíř. Asistoval K. Hilbertovi, pro světovou výstavu
v Paříži kreslil právě Malou Stranu do panoramatu Ant. Slavíčka, v roce
1928 vystavil 45 akvarelů a temper z Prahy a jiných měst.

8.000 Kč (320 €)
9.600 - 11.000 Kč

170. Bohumír Matal (1922 - 1988)
Milenci, 1988

tuš, papír, 33 x 24 cm
značeno vpravo dole: Matal 88
Významný moravský avantgardní malíř. Studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně.
Nejprve jeho dílo ovlivňoval surrealismus, postupně se přiklonil k abstraktní tvorbě
ovlivněné kubismem. Byl členem Skupiny 42, dále členem Umělecké Besedy, Bloku
moravských výtvarných umělců, SČSVU a tvůrčí skupiny Brno 57 s nimiž vystavoval.
První samostatnou výstavu měl roku 1947 v Domě umění v Brně. Kromě malby se
věnoval knižní grafice a ilustracím, scénografii, užité tvorbě a realizacím v architektuře.

10.800 Kč (432 €)
14.000 - 17.000 Kč
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171. Stanislav
Lolek
(1873 - 1936)
Sluky

olej, lepenka, 38 x 54 cm
značeno vpravo dole: Lolek St.
Původním povoláním kreslič
lesních map, touha stát se malířem jej přivedla až ke studiu
malby na Akademii v.u. k prof.
Mařákovi (4 roky), po jehož
smrti pokračoval u Ottenfelda
a poté 2 rok y na Akademii
v Mnichově. V r. 1907 odjel se
Slavíčkem a Minaříkem do Paříže. R. 1931 byl jmenován řádným členem České akademie
věd a umění. První soubornou
výstavu měl r. 1906 v Mladé Boleslavi, 1924 v Obecním domě.

25.000 Kč (1.000 €)
30.000 - 35.000 Kč

172. František Max (1895 - 1969)
Karlův most

olej, lepenka, 45 x 33 cm
značeno vpravo dole: FMax
Žák prof. Preislera, Liebschera a Blažíčka. Maluje především krajiny,
panoramata z Prahy a obrazy z pražských uliček a zákoutí. Jeho
obrazy mají zcela charakteristický rukopis.

9.000 Kč (360 €)
11.000 - 13.000 Kč
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173. Karel Marx (1928 - 2015)
Objetí

olej, plátno na lepence, 48 x 36 cm
značeno vpravo dole: Marx
Malíř, scénograf a kostýmní výtvarník. Studoval ve sklářské škole v Železném Brodě (1943-47) a na
Akademii muzických umění - obor scénografie (1957-61). V letech 1962-68 pracoval jako výtvarník
Čs. televize, v letech 1968-1983 byl scénografem kladenského divadla. Od roku 1983 byl na volné
noze. Podílel se na mnoha divadelních představení, mj. v DISKu, ve Viole a v divadlech v Kladně,
Mladé Boleslavi, Příbrami a Plzni.

4.000 Kč (160 €)
4.800 - 5.600 Kč

174. Karel
Marx
(1928 - 2015)

175. Karel
Marx
(1928 - 2015)

olej, lepenka,
48 x 34 cm
značeno vpravo dole:
Marx

olej, lepenka,
48 x 34 cm
značeno vpravo dole:
Marx

4.000 Kč (160 €)
4.800 - 5.600 Kč

4.000 Kč (160 €)
4.800 - 5.600 Kč

Svitek

176. Karel
Marx
(1928 - 2015)

177. Karel
Marx
(1928 - 2015)

olej, lepenka,
40,5 x 27 cm
značeno vpravo dole:
Marx 88

olej, překližka,
41 x 32,5 cm
značeno vpravo dole:
Marx

3.000 Kč (120 €)
3.600 - 4.200 Kč

3.000 Kč (120 €)
3.600 - 4.200 Kč

Pomník, 1988
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Obří číše

Milenci

178. Mikuláš Medek
(1926 - 1974)
Hřbitov zvířat, 1957

tuš, běloba, papír, s.p. 20 x 28,5 cm
značeno vpravo dole: Medek 57
na paspartě poznámka: Mikuláš Medek
Drazí zesnulí (Svět. literatura) E.Waugh
kapitola 2. (Hřbitov zvířat)
Studoval AVU, poté Vysokou umělecko-průmyslovou školu (prof. F. Tichý) ze
které byl 1949 vyloučen. Sblížil se s tzv.
Spořilovskými surrealisty, s okruhem K.
Teigeho a s V. Effenbergrem. V r. 1951
spolupracuje na Teigeho sbornících
Znamení zvěrokruhu. V r. 1951 vzniká
cyklus figurativních obrazů Hry. Od
r. 1961 (existenciální cykly Maso kříže
a Maso železa) se plně věnuje abstraktní
tvorbě. R. 1958 se sbližuje s Janem Koblasou, připravují neoficiální skupinu abstraktních umělců – Konfrontace (1961).
Společná, první a oficiálně povolená
výstava Medek-Koblasa, 1963, Teplice
se stala průlomem.

45.000 Kč (1.800 €)
54.000 - 63.000 Kč

179. Dalibor
Matouš
(1925 - 1992)
Zátiší s lahví,
1963

olej, lepenka,
30 x 63 cm
značeno vpravo dole:
D Matouš 63
Dalibor Matouš byl již
v letech 1947-49 zaujat
“kubosurrealismem”,
v r. 1948 se stal žákem
B. Filly, který mu byl
velkým vzorem, a přestože Filla své žáky neučil kubismu, byl tento styl Matoušovi tak blízký, že v r. 1960, kdy se ostatní členové skupiny TRASA od kubismu,
surrealismu a neorealismu odklonili, skupinu opustil.

42.000 Kč (1.680 €)
50.000 - 59.000 Kč
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180. Bohumil Mareček (1884 - 1962)
Dáma s kožešinou, 1910

olej, plátno, 58 x 49 cm
značeno vpravo dole: B Mareček 1910
na rubu štítek s číslem 252
Procítěná, secesní, raná autorova malba. Katalogové číslo na rubu dává tušit, že dílo bylo vystaveno v Obecním domě.
Studoval na UMPRUM v Praze i na Akademii v.ú. u skvělých učitelů (Liška, Mašek, Hynais, Ženíšek). Jejich vliv dokázal zhodnotit ve vlastní tvorbě
(převážně figurální), ale dokonce po dalším studiu v zahraničí (Řím, Mnichov) si otevřel vlastní malířskou školu.

70.000 Kč (2.800 €)
84.000 - 98.000 Kč
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182. Stanislav
Menšík
(1912 - 1970)

Postavy, 1944

akvarel, tempera, papír,
51 x 22 cm
značeno vlevo dole:
St. Menšík 1944
Soukromě studoval
u Alfonse Muchy, poprvé
souborně vystavoval
v Brně 1944.

181. Ivo Medek Kopaninský (1936)
Marná snaha ledoborce, 2004

8.000 Kč (320 €)
9.600 - 11.000 Kč

olej, plátno, 74 x 95 cm
značeno vlevo dole: Ivo Medek-Kopaninský 2004
Výtvarník, jehož tvorba má velice široký záběr. Kromě koláže,
malby, kresby, asambláže a různých smíšených technik se též
zabývá tvorbou plastik z různorodých materiálů, hlavně ze
dřeva a kovů. Koncem roku 1967 vstoupil do pražského surrealistického uskupení UDS, setrval v něm do roku 1973. Od r. 1961
se stýkal s četnými představiteli českého informelu, obzvláště
Jiřím Valentou a Janem Koblasou.

15.000 Kč (600 €)
18.000 - 21.000 Kč

183. Joan Miró (1893 - 1983)
Bez názvu I., (1974)

litografie, papír, s.p. 19,5 x 39 cm
značeno vpravo dole v kameni: Miro
Španělský (katalánský) malíř a sochař. Již od útlého mládí
se chtěl stát malířem, avšak na přání otce se zpočátku
musel živit jako účetní. Navštěvoval školu Escuelu de Bellas Arte a později na Škole umění v Barceloně, kde byl
jeho učitelem Frances d´Assís Galím který měl na Miróa
velký vliv, naučil ho milovat a rozumět umění. V roce 1918
pořádá první samostatnou výstavu v Galerias Dalmau, ta
vzbudila velký ohlas především nevšedním užitím barev.
V roce 1921 dochází k osudovému setkání se zakladateli surrealismu a Miró se stává nadšeným stoupencem jeho myšlenek. Svým pojetím
útočí na tradiční pojetí malby, kterou Miró považoval za buržoazní. Postupně si vypracoval svůj symbolický jazyk, který poté používal ve
většině děl. Používal například symbolu trojúhelníka pro zobrazení hlavy, křivkami zobrazoval knír, pravoúhlými tvary trup apod. Jako jeden
z prvních umělců používal automatické malování. André Breton jej označil za „nejryzejšího surrealistu z nás“. Po válce v roce 1947 Miró odjel
na osm měsíců do New Yorku, kde byla v Museum of Modern Art uspořádána výstava. Jeho práce vzbudily takový ohlas, že byl Miró požádán,
aby vytvořil rozsáhlé nástěnné malby. Nacházel úspěch i v sochařství, a tak se jeho návštěva USA stala rozšířením jeho uměleckých obzorů.
Miró je právem považován za jednoho z nejvýznamějších malířů 20. století, který ovlivnil celou řadu moderních umělců zvláště americké
expresionisty (z těch známějších například Rothka a Pollocka).

5.000 Kč (200 €)
6.000 - 7.000 Kč
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184. Joan Miró
(1893 - 1983)

Bez názvu II., (1974)
litografie, papír,
s.p. 19,5 x 39 cm
značeno vpravo dole v kameni: Miro

5.000 Kč (200 €)
6.000 - 7.000 Kč

185. Joan Miró
(1893 - 1983)
Bez názvu III.,
(1974)

litografie, papír,
s.p. 19,5 x 39 cm
značeno vpravo dole v kameni: Miro

5.000 Kč (200 €)
6.000 - 7.000 Kč

186. Joan Miró
(1893 - 1983)
Bez názvu IV.,
(1974)

litografie, papír,
s.p. 19,5 x 39 cm
značeno vpravo dole v kameni: Miro

5.000 Kč (200 €)
6.000 - 7.000 Kč
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187. Alois Moravec (1899 - 1987)
Žena v kroji, 1915

olej, plátno, 58 x 46,5 cm
značeno vpravo dole: Alois Moravec 1915
Malíř i restaurátor, nejprve žák Kysely na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, poté žák pražské Akademie (prof. Švabinský). Vystavoval od r. 1907 s Uměleckou besedou a od r. 1918
s Hollarem. Většinou maloval figurální a krajinné náměty. V roce 1938 obdržel v Paříži zlatou
medaili na Světové výstavě.

8.000 Kč (320 €)
9.600 - 11.000 Kč

188. Alois
Moravec
(1899 - 1987)

Švanda dudák,
Šumavský betlém
dvě kresby
tuš, akvarel, papír,
s.p.: 14 x 21, 10 x 14cm
značeno: A. Moravec

300 Kč (12 €)
400 - 500 Kč

189. Alois Moravec
(1899 - 1987)
Konvulut 4 PF

kolorovaný dřevor y t, papír, s.p.: 11x18cm,
14,5x16,5, 16x23, 22,5x15 cm
značeno: A. Moravec

600 Kč (24 €)
700 - 800 Kč
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190. Otakar
Mrkvička
(1898 - 1957)

Skály na pobřeží,
(20.-30.léta)
olej, dřevěná deska,
9 x 15 cm
značeno na rubu O.Mrkvička
na rubu razítko: Umělecká
sbírka s číslem 39
Vynikající dílo malého formátu, odkazuje k myšlenkám Devětsilu. Mrkvička
dosahuje působení tohoto obrazu pomocí magického realismu, jednoho
z častěji jím používaným
vyjádřením.
Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, divadelní výtvarník, výrazná osobnost české umělecké avantgardy 20. let. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze (Loukota)
a Umělecko-průmyslovou školu (V.H. Brunner). Mrkvička svou všestranností, energií, tvůrčím rozmachem bývá srovnáván s Karlem Teigem, se
kterým také úzce spolupracoval. Již v r. 1922 se stal významným členem uměleckého svazu Devětsil. Měl dlouhou řadu výstav jak skupinových,
tak i samostatných. Většina námětů jeho děl byla věnována obyčejným lidem, věcem, rád maloval večerní náladu. Často maloval milence,
ať už při procházce nebo zakomponované do městské scenérie. Vystavoval od počátku s Devětsilem, dále mj. v r. 1943 ve Vilímkově galerii.

40.000 Kč (1.600 €)
48.000 - 56.000 Kč

191. Otto Mizera (1919 - ?)
Akt, 1944

tuš, papír, s.p. 39 x 27,5
značeno vpravo dole: Mizera 21.6.44
Malíř, grafik, básník, překladatel a publicista. Studoval u profesorů K. Tondla a S.
Klíra na Státní grafické škole v Praze (1939) a během války na soukromé škole V.
Sychry. Po válce odešel do Francie, kde zůstal a věnoval se pouze výtvarnému
umění, ovlivněn především kubistickým obdobím P. Picassa. Datum jeho úmrtí
(spáchal sebevraždu) není zcela ověřeno (pravděpodobně rok 1951 nebo 1952).
Samostatně vystavoval v roce 1946 v Praze. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách
AJG v Hluboké nad Vltavou a jinde.

7.200 Kč (288 €)
9.600 - 11.000 Kč
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192. Leopold Musil
(1920 - 1997)
Sady u Nebušic

olej, sololit, 69 x 113 cm
značeno vpravo dole: Musil
na rubu štítek: Dílo
Studium na Akademii v.u. v Praze (1946-50), kde
v letech 1947 a 1949 obdržel II. cenu Akademie.
Osvojil si charakteristický expresivní rukopis.
Pravidelně vystavoval v letech 1951-69 na výstavách Jednoty umělců výtvarných a všech
Pražských salonech. Měl řadu samostatných tuzemských výstav, účastnil se též výstav v zahraniční (např. Oslo, Vídeň, Tokio, Toronto, Buenos
Aires).

8.000 Kč (320 €)
9.600 - 11.000 Kč

193. Leopold Musil (1920 - 1997)
U Jenerálky

olej, sololit, 70 x 93 cm
značeno vpravo dole: Musil
na rubu štítek ÚSČSVU

8.000 Kč (320 €)
9.600 - 11.000 Kč

194. Arno Naumann (1887 - 1959)
Zahradnice, 1938

olej. tempera, papír, 17,5 x 20 cm
značeno vpravo dole: Arno Naumann 1938
Malíř, grafik a ilustrátor, Studoval na pražské akademii v.u. u prof.
Ženíška a Švabinského. Věnoval se krajinomalbě (motivy zejména
z Prahy), figurální tvorbě i portrétům. Člen SVU Mánes a spolku
Hollar.

3.000 Kč (120 €)
3.600 - 4.200 Kč
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195. Otakar Nejedlý
(1883 - 1957)
Lesní cesta, (1941)

olej, lepenka, 41,5 x 35,5 cm
značeno vpravo dole: Ot. Nejedlý
na rubu: Lesní cesta 1941
Konzultováno s PhDr. Mgr. M. Zachařem
Významný český malíř, žák F. Engelmüllera,
A. Slavíčka a sám později výrazný profesor na
Akademii výtvarných umění, který ovlivnil a formoval celou generaci malířů. V r. 1906-07 odjíždí
do Itálie a jako první český malíř se seznamuje
s futurismem, poté cestuje do Paříže a Londýna,
v roce 1908 opět na Sicílii. Mezi lety 1909 a 1911
prožil neuvěřitelná umělecká i životní dobrodružství při cestě na Cejlon a do Indie. Jeho
expresivní koloristicky bohatá tvorba z tohoto
období je velmi ceněna. V roce 1914 se krátce
(patrně i pod vlivem V. Beneše, se kterým společně provozoval “Moderní školu malířskou”)
přiklání ke kubistické formě tvorby, kterou však
záhy opouští. V letech 1915-17 maluje v Českém
Krumlově, Černošicích, Srbsku, Plané nad Lužnicí, na Žižkově a pražských předměstích. Po r.
1918 opouští jak kubismus, tak i silně expresivní
výraz, ale expresivní kolorit jej dále provází po
zbytek tvorby, která je od r. 1918 téměř výhradně
věnovaná krajině. V roce 1933 měl soubornou
výstavu v Mánesu. Krom kolektivních výstav
v Itálii a v Praze pravidelně vystavoval od r. 1918
(Topičův salon).

28.000 Kč (1.120 €)
34.000 - 39.000 Kč

196. Zdeněk Nemastil
(1879 - 1942)
Zimní krajina

olej, lepenka, 36 x 43,5 cm
značeno vpravo dole: Nemastil
Studoval u Vacátka a Šetelíka, krajinář, maloval
převážně krajiny z okolí Volyně (tam také v roce
1923 souborně vystavoval).

4.500 Kč (180 €)
5.400 - 6.300 Kč
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197. Rudolf
Němec
(1936 - 2015)
Načuřená
Jůlinka, 1977

asambláž, dřevěná
deska, 65 x 57 cm
značeno vpravo dole:
NR 77
na rubu nápis: Načuřená Jůlinka
M a l í ř, v ý z n a m n á
osobnost šedesátých
let, představitel Nové
figurace. Studoval na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové u prof.
Strnadela. Samostatně
vystavoval od r. 1965.
Cesta do Vídně v r.
1964 ovlivnila jeho
další umělecký vývoj.
Po návratu začíná s legendárními “otisky”.
Figura je většinou základem jeho tvorby.
Jeho tvorba je použitými prostředky vždy
novátorská, používá
nové postupy i materiály. Od r. 1965 vystavuje a v roce 1968 měl
první samostatnou výstavu ve Špálově galerii. Patřil do úzkého okruhu Křížovnické školy čistého humoru bez
vtipu. Po dobu normalizace se většinou jako řada jeho generačních
druhů živil restaurováním památek, jeho výstavní činnost byla režimem omezována. V 70. letech (až do 90.) maluje série schoulených
postav, je to introvertní reflexe osamění a potřeby hledat bezpečí. Též
v 70. a 80. letech vytváří abstraktní objekty, asambláže, sestavované
z různých nalezených dílů. Touto cestou se sám přirozeně dostává
k abstraktním objektům. První rozsáhlou výstavu měl v roce 1993
v Českém muzeu výtvarného umění v Praze a v Galerii moderního
umění v Hradci Králové. Na konci 80. let začal kombinovat malbu se
stříkanou technologii, někdy i přes šablony. Je zastoupen ve všech
významných galeriích v ČR (NG Praha, GHMP …) a v soukromých
sbírkách.

80.000 Kč (3.200 €)
96.000 - 110.000 Kč
89

198. Josef Mžyk (1944)
Krajina s dívkou, 1995
akryl, plátno, 75 x 65 cm
značeno vlevo dole: Mžyk 95
na rubu: Mžyk 1995
Malíř a grafik, je považován za jednoho z prvních představitelů
pop-artu. Narozen ve Vídni, studoval na pražské AVU (prof. Tittelbach a Čepelák), studijní pobyt na École des Beaux-Arts v Paříži.
V letech 1974-75 působil jako pedagog na SPŠ grafické v Praze.
Člen SČUG Hollar a Nového sdružení pražských umělců. Věnuje
se malbě, knižní tvorbě a ilustraci, volné kresbě a grafice, je tvůrcem nejrozměrnějších výtvarných realizací v architektuře v Praze
a v dalších českých městech spolupracoval s předními architekty
(Milunič, Línek, Pleskot, Dohnal). Jeho díla jsou součásti sbírek
v České republice, USA, Francii, Německu, Anglii, Švédsku, Španělsku a v Argentině, získal řadu významných cen a ocenění.

25.000 Kč (1.000 €)
30.000 - 35.000 Kč

199. Endre Nemes (Andrej Nemeš)
(1909 - 1985)
Portrét A. Buškové, 1935

tužka, papír, s.p.: 28 x 20 cm
značeno vlevo dole:
na rubu: Endre Nemes, portrét A. Buškové

10.000 Kč (400 €)
12.000 - 14.000 Kč
90

200. Endre Nemes
(Andrej Nemeš)
(1909 - 1985)
Kantad med Taggar
(Lemováno trny), 1962

akryl, plátno, 81 x 65 cm
značeno vlevo nahoře: Endre Nemes - 62
na rubu: Endre Nemes, Kantad med
Taggar, 1962, 81 x 65, akryl a číslo
441M
Přiložen odborný znalecký posudek PhDr. R. Michalové, Ph.D.
„Zkoumaný obraz „Kantad med taggar“ (Lemováno trny) je autentickým, filozoficky laděným, pozdním
abstraktním dílem Endre Nemese,
malíře evropského formátu, představitele slovenské „generace 1909“
(C. Majerník, J. Bauernfreund, B.
Hofstädter, J. Želibský, E. Nevan,
J. Mudroch, P. Matejka…) a absolventa pražské Akademie výtvarných
umění u prof. Willi Nowaka, který
od roku 1940 trvale žil ve Švédsku.
Jeho dnes celosvětově vyhledávaná
tvorba se vyvíjela v několika etapách, od exprese a ohlasů lyrického
kubismu, přes osobitý surrealismus
až k nepředmětné malbě. Posuzované dílo „Kantad med taggar“
(Lemováno trny) je vyzrálou, velmi
kvalitní Nemesovou prací, jež v mimořádně noblesní, abstraktní formě syntetizuje autorovu malířskou zkušenost i jeho pohnutý osud... Do
pláten Endre Nemese vstupují podněty z anorganického i organického světa, myšlené krajiny a struktury geologického vrstvení, metafory
vegetativního růstu, náznaky zoomorfních a antropomorfních zjevů a podob. Zkoumaný obraz „Kantad med taggar“ (Lemováno trny) svou
formou neulpívá na „povrchu“, neobrací se pouze k očím diváka, ale působí i na jeho mysl a podvědomí. Důležité vodítko představuje zvolený
název, jenž umožňuje odhalit „druhý plán“ jeho myšlenkové výstavby. Autor, který prožil hluboké existenční vykořenění a jehož cesta byla
vskutku „lemována trny“, tu vytvořil dílo čerpající z nejskrytějších zákoutí své duše.“
Malíř, grafik, novinář a básník. Nemes byl světoběžník, narozen v Maďarsku, studoval na AVU v Praze (prof. W. Nowak), žil na Slovensku, opět
v Maďarsku a od r. 1928 v Praze. Před nacisty utekl 1938 do Finska, 1940 Norsko a od téhož roku ve Švédsku už žije natrvalo. Jeho tvorba byla
silně ovlivněna surrealismem. Kromě volné tvorby byl redaktorem a ředitelem a zakladatelem malířské školy ve Švédsku. Byl členem mnoha
uměleckých sdružení (člen Umělecké besedy, Pražské secese, Generace 1909, surrealistické skupiny Minotaure). V Praze vystavoval i v letech
45, 60. a 70. letech a v roce 1982 mu uspořádala výstavu Národní galerie. Zastoupen v mnoha českých a slovenských galeriích, v Maďarsku,
Izraeli, USA a Švédsku. V Maďarsku je mu věnováno Museum Endre Nemes (Pécs). Na výstavě Mladí lvi v kleci (Oblastní galerie Liberec, 2013)
bylo vystaveno několik jeho obrazů z třicátých let (též publikováno v publikaci katalogu).

185.000 Kč (7.400 €)
220.000 - 260.000 Kč
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201. Endre Nemes (Andrej Nemeš)
(1909 - 1985)
V kavárně, 1946

tempera, karton, s.p. 43,5 x 33,5 cm
značeno vlevo dole: Endre Nemes
na rubu Endre Nemes, tempera, 1946
Dílo bylo získáno do aukce ze sbírky významného pražského podnikatele.

50.000 Kč (2.000 €)
110.000 - 130.000 Kč

202. Endre Nemes (Andrej Nemeš)
(1909 - 1985)
Skok do neznáma, 1975

koláž, tempera, lepenka, 33,5 x 26 cm
značeno vpravo dole: Endre Nemes 1975
znamenitá koláž světové úrovně
na rubu výstavní štítky:
Boras Museum, 1975-1976
Göteborgs Konst Museum, 1979
Mücsarnok, Budapešť, 1982
Národní galerie Praha, 1982
Vystaveno:
1/Boras Museum, 1975-1976
2/Göteborgs Konst Museum, 1979
3/Mücsarnok, Budapešť, 1982
4/Národní galerie Praha, 1982

70.000 Kč (2.800 €)
85.000 - 100.000 Kč
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203. Endre Nemes (Andrej
Nemeš) (1909 - 1985)
Vyhloubené tvary, 1959-60

olej, papír na plátně, 38 x 46,5 cm
značeno vlevo: Endre Nemes 1959-60

48.000 Kč (1.920 €)
70.000 - 80.000 Kč

204. Jiří Neprakta (1924 - 2011)
Pin ap lejdy

tuš, akvarel, papír, s.p.: 26,5 x 20 cm
Rámováno, zaskleno
Kreslíř, karikaturista, ilustrátor a humorista. S Bedřichem Kopeckým po mnoha let tvořil
uměleckou dvojici Neprakta. Ilustroval řadu humoristických knih, mimo jiné knihy Miloslava
Švanderlíka (Kopyto a Mňouk), se kterým později spolupracoval.

7.000 Kč (280 €)
8.400 - 9.800 Kč

205. Jiří Neprakta (1924 - 2011)

Strašidlo

tuš, akvarel, papír, s.p.: 34,5 x 24 cm
značeno vpravo dole: Neprakta
Rámováno, zaskleno

9.000 Kč (360 €)
11.000 - 13.000 Kč
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206. Neznámý autor
V kavárně

olej, překližka, 45 x 35,5 cm

30.000 Kč (1.200 €)
36.000 - 42.000 Kč

208. Neurčený autor
207. Neurčený autor
Dívka v zelené sukni, 1963

Stavení v horách, (konec 19. století)

olej, plátno, 100 x 70 cm
značeno vlevo dole nečitelně 63

olej, karton na lepence, 14 x 18,5 cm
Konzultováno s PhDr. Mgr. M. Zachařem.
Kvalitní, neurčený autor. Dílo bylo součástí sbírky malých formátů rakouských a českých malířů 19. století.

17.000 Kč (680 €)
20.000 - 24.000 Kč

10.000 Kč (400 €)
14.000 - 17.000 Kč
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209. Neurčený autor
Trh v holandském přístavu

olej, plátno rentoilováno, 51,5 x 78,5 cm

18.000 Kč (720 €)
22.000 - 25.000 Kč

210. Neurčený autor

Zimní motiv z Prahy, (konec 19. století)
olej, plátno, 30 x 21,5 cm
značeno vlevo dole nečitelně
na rubu štítek: Zimní motiv z Prahy(Nálada ve 4.hod. s večera)
Konzultováno s PhDr. Mgr. M. Zachařem.
Hezký žánrový obrázek z konce 19. století byl součástí větší sbírky rakouských
a českých autorů 19. století, ve které byly především obrazy malých formátů.

5.000 Kč (200 €)
6.000 - 7.000 Kč

211. Neurčený autor

Na vyjíždce

olej, plátno rentoilováno, 45,5 x 57 cm
značeno vlevo dole nečitelně

30.000 Kč (1.200 €)
36.000 - 42.000 Kč
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212. Neurčený evropský malíř
17. století
Na dvoře

olej, dřevěná deska, 37 x 48 cm

50.000 Kč (2.000 €)
60.000 - 70.000 Kč

213. Karel Oberthor
(1921 - 1996)
V růžovém kaňonu, 1981

olej, vosk. tempera, lepenka, 22,5 x 41 cm
značeno na rubu: K. Oberthor 1981 a autorský
štítek
Malíř a grafik, studoval na Ukrajinské akademii
v Praze a na Akademii výtvarných umění tamtéž.
Od roku 1952 člen SČUG Hollar.

12.000 Kč (480 €)
14.000 - 17.000 Kč

214. Ivan Ouhel (1945 - 2021)
Průnik, 1990

kombinovaná technika, papír, 26 x 21,5 cm
značeno dole uprostřed: I.Ouhel 1990
Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Karla Součka. Od
roku 1988 je členem volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece od r. 1992 členem Umělecké besedy. Na počátku tvorby se věnuje krajinomalbě. Z roku 1969
pochází jeho první trojrozměrná díla, obrazové koláže. Na sklonku 70.let vytváří
průhledné objekty z plexiskla. Kromě krajiny je pro Ouhela důležitým námětem
figura. Ouhelova tvorba je zastoupena v Národní galerii v Praze, Českém muzeu
výtvarných umění v Praze, Galerii hlavního města Prahy a dalších sbírkách ve
státních galeriích v Chebu, Lounech, Karlových Varech, Liberci, Roudnici nad
Labem atd. Je rovněž zastoupena v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.

13.500 Kč (540 €)
18.000 - 21.000 Kč
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215. Neurčený evropský malíř 17. století
Před cestou na trh

olej, dřevěná deska, 43,5 x 39 cm
Obraz je namalován na dřevěné, pravděpodobně dubové desce, Obraz, jehož vznik lze klást nejspíše do druhé poloviny 17. století, znázorňuje
selský pár připravující se před svým obydlím na cestu na trh. Žena nakládá do trakaře zeleninu a muž vyvádí ze stáje krávu. Podobně koncipované žánrové výjevy, v niž důležité místo připadá motivu zátiší, situovaného v popředí a tvořeného zeleninou nebo nejrůznějšími předměty
– nádobami a nářadím – užívanými sedláky, jsou příznačné zejména pro tvorbu rotterdamského malíře Cornelise Saftlevena (1607–1681) a jeho
bratra Hermana (1609–1685), kteří patří k průkopníkům tohoto typu žánrových obrazů. Jejich příklad ovlivnil četné napodobitele působící
nejen v Rotterdamu (např. Egbert van der Poel nebo Hendrik Martensz. Sorgh), ale i v Antverpách (David III. Ryckaert).

150.000 Kč (6.000 €)
180.000 - 210.000 Kč
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216. Vladimír Novák (1947)
Danae, 1991

olej, plátno, 200 x 170 cm
značeno na rubu: V.Novák říjen 1991 Danae
Toto rozměrné dílo z dobrého období autorovy tvorby byl do aukce získáno z rozsáhlé sbírky podnikatele v Praze.
V letech 1967 – 1973 Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Arnošta Paderlíka. Věnuje se malbě, kresbě a grafice.
Je členem volného seskupení 12/15: pozdě, ale přece. Střídavě žije v Praze a Miláně. Jeho dílo je j zastoupeno v soukromých i veřejných
sbírkách (Národní galerie v Praze, Galerie Hlavního města Prahy, České muzeum výtvarných umění, Oblastní galerie v Liberci, Galerie umění
Karlovy Vary a další).

90.000 Kč (3.600 €)
130.000 - 150.000 Kč
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217. Arnošt Paderlík (1919 - 1999)
Malá soukromá pláž I., 1987

olej, akryl, pastel, plátno, 80 x 100 cm
značeno vlevo dole: Paderlík 87
na rubu: nápis Malá soukr. pláž, IX. 1987 a štítek Dílo
Do aukce získáno z rozsáhlé sbírky podnikatele v Praze.
Malíř, sochař, grafik a pedagog. Studium na UMPRUM u prof. Kysely. V roce 1937 se zúčastnil výstavy v D 38.
Člen skupiny Sedm v říjnu (spolupracoval s Jiřím Frejkou v Národním divadle), SVU Mánes, kde měl v roce 1943
první výstavu a člen SČUG Hollar. V roce 1945 se zúčastnil výstavy Art Tchecoslovaque v Paříži, v roce 1958 na
Bienále v Benátkách, dále na Bienále v Sao Poulu. Od. r. 1963 vyučoval na pražské Akademii v.u..

80.000 Kč (3.200 €)
100.000 - 150.000 Kč
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218. Vladimír Novák (1947)
Noc, 1993

olej, plátno, 200 x 170 cm
značeno na rubu: V.Novák únor 1993 Noc
Toto rozměrné dílo z dobrého období autorovy tvorby byl do aukce získáno z rozsáhlé sbírky podnikatele v Praze.

80.000 Kč (3.200 €)
120.000 - 150.000 Kč
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219. Pasta Oner (1979)
Ilumináti, 2013

akryl, digitální tisk, plátno, 83x200 cm
značeno na rubu: Pasta Oner 2013
Publikováno a reprodukováno v katalogu: Man
on fire, Praha, 2013
Pasta Oner (vlastním jménem Zdeněk Řanda) je jeden z nejvýraznějších
předních českých popartových uměleců a průkopník českého graffiti
a street artu. Jeho tvorba zahrnuje akrylovou malba a vytváření závěsných obrazů stejně tak jako navrhování prostorových objektů, plastik,
instalací a realizace muralů (Mural Art), tj. velkoformátových maleb ve
veřejném prostoru. Časté samostatné i kolektivní výstavy.

250.000 Kč (10.000 €)
300.000 - 350.000 Kč
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220. Arnošt
Paderlík
(1919 - 1999)
Modré zátiší,
1989

akryl, sololit, 61 x 92 cm
značeno vpravo dole:
Paderlík 89
na rubu štítek ČFVU
O b r a z by l d o au kce
získán z rozsáhlé sbírky
pražského podnikatele.

70.000 Kč (2.800 €)
80.000 - 100.000 Kč

221. Arnošt
Paderlík
(1919 - 1999)
Zátiší na stole,
1992

olej, plátno, 65 x 85 cm
značeno vpravo dole:
Paderlík 92

60.000 Kč (2.400 €)
80.000 - 100.000 Kč
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222. Arnošt Paderlík (1919 - 1999)
Žena s kočkou, (pol. 40. let)
olej, plátno, 70 x 55 cm
značeno vlevo nahoře: Paderlík

60.000 Kč (2.400 €)
72.000 - 84.000 Kč

223. Jiří Pačínek (1972)
Nástolec

reliéfně zdobená kupa s nataveným čirým vláknem na noze z alexandritového skla, v. 36 cm
Jeden z nejznámějších současných českých sklářů.
Tvoří unikátní barevná díla, a to plastiky zvířat a figur, užité předměty, jako například vázy, mísy, poháry. S jeho sklářským uměním je možné se setkat
nejen v České republice, ale i v zahraničí. Účastnil
se například na výstavách v Číně, Singapuru, Filipínách, Hong Kongu či Itálii.

15.000 Kč (600 €)
18.000 - 21.000 Kč

224. Jiří Pálek (1951)
Dívka-vzpomínka, 1991

olej, plátno, 50 x 50 cm
značeno vlevo nahoře: Pálek 91
na rubu: Pálek 91
Malíř, grafik, tvůrce ex-libris.

5.000 Kč (200 €)
6.000 - 7.000 Kč
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225. Petr Pavlík (1945)
Krajina, 1980

olej, dřevěná deska, 112 x 81 cm
značeno vpravo dole: Pavlík 80
Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. F.
Jiroudka, odkud po roce přestoupil do ateliéru monumentální malby a plastiky Arnošta Paderlíka.
V 70. a 80. letech byl členem různých neoficiálních sdružení
výtvarníků a podílel se na vzniku samizdatového sborníku
Šedá cihla (Jazzová sekce, 1985). V roce 1985 byl zakládajícím členem Volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece
a roku 1987 se stal členem výboru Nové skupiny, jejíž založení inicioval Jindřich Chalupecký. V 80. letech se zúčastnil
i legendárních výstav Konfrontace.
V roce 1993 dočasně přerušil svoji výtvarnou tvorbu a věnoval se teoretické, kritické a literární činnosti. Přednášel
na Akademii výtvarných umění v Praze, Fakultě výtvarných
umění VUT v Brně, Filosofické fakultě Univerzity Karlovy,
Glasgow School of Art, Akademii výtvarných umění v Halle,
v Alšově jihočeské galerii a jinde. Pod jménem dr. Pavel
Petřík z Curychu, publikoval v Ateliéru, Architektu, Lidových
novinách, Prager Zeitung, Literárních novinách, HOSTU,
Mladém světě. V roce 2004 začal vyučovat na katedře scénografie Divadelní fakultě Akademie múzických umění
v Praze a od roku 2012 se znovu věnuje malbě a sochařství.
Jeho tvorba je zastoupena v mnoha státních i soukromých
sbírkách doma i v zahraničí.

40.000 Kč (1.600 €)
48.000 - 56.000 Kč

226. Václav Pavlík
(1901 - 1966)

Nad mořem u Monte Carla, 1934
olej, plátno, 95 x 120 cm
značeno vpravo dole: VPavlík 34
na rubu nápis: Nad mořem u Monte Carla a razítko
Vystaveno v museu Hradce Králové
Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, byl
činný také jako scénograf Národního divadla v Praze.
Vystavoval hlavně s Uměleckou Besedou. Vedle kvalitní krajinomalby se proslavil také jako malíř květin.

30.000 Kč (1.200 €)
36.000 - 42.000 Kč
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227. Miloslav
Pecháček
(1923 - 1993)
V kavárně, 1963

olej, lepenka,
37,5 x 98,5 cm
značeno vpravo dole:
Pecháček 63.
Studium na Vyšší pedagogické škole v Praze. Na
počátku 50. let studoval
soukromě u malířů J.
Brože, J. Slavíčka a J. Otčenáška, posléze na Akademii krásných umění Leonarda da Vinci v Káhiře.

5.000 Kč (200 €)
6.000 - 7.000 Kč

228. Alexander J. Pelíšek
(1889 - 1919)
U Karlova mostu, 1919

olej, lepenka, 34,5 x 47 cm
značeno vlevo dole: A.J.Pelíšek 19
Malíř, krajinář. Maloval veduty z českých měst, zejména
ze Staré Prahy.

7.000 Kč (280 €)
8.400 - 9.800 Kč

229. Robert Piesen
(1921 - 1977)
Akty

I. suchá jehla, papír
II. tužka papír, I. 21,5 x 14,5 cm
II. s.p. 24 x 15,5 cm
na rubu vystaveno: GHMP 1991 č.k 26

18.000 Kč (720 €)
24.000 - 28.000 Kč
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230. Robert Piesen (1921 - 1977)
Krajina, (raná 50. léta)

olej, překližka, 44 x 48 cm
značeno vpravo dole: R.Piesen
Konzultováno s prof. PhDr. M. Klimešovou Ph.D. a PhDr. M. Nešlehovou.
Studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně u prof. Süssera (1936 - 40). Člen
skupiny Máj 57. První samostatnou výstavu měl v roce 1957 v Galerii mladých
v Praze. V roce 1965 emigroval, nejprve do Vídně, později do Izraele. Ve svém díle
se věnoval krajinomalbě, figurální tvorbě, portrétům a abstraktní tvorbě.

50.000 Kč (2.000 €)
100.000 - 150.000 Kč
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231. Petr Písařík (1968)
Bez názvu I.

akryl, asambláž, plátno, 41 x 35,5 cm
V letech 1987-1994 studium na pražské Akademii výtvarných umění
v ateliéru prof. Knížáka, Veselého a Kolíbala. Je jedním ze zakladatelů
umělecké skupiny Pondělí. Při své malířské a sochařské tvorbě spojuje
neobvyklé kombinace od harmonických abstrakcí, používá netradiční
materiály, korálky, flitry… Často samostatně i kolektivně vystavuje. Jeho
dílo je zastoupeno např. v Národní galerii v Praze, Moravské galerii
v Brně a soukromých sbírkách v Čechách i zahraničí.

18.000 Kč (720 €)
22.000 - 25.000 Kč

232. Petr Písařík (1968)
Bez názvu II.

akryl, asambláž, plátno, 30 x 25 cm

15.000 Kč (600 €)
18.000 - 21.000 Kč

233. Petr Písařík (1968)

Bez názvu III.

asambláž, plátno, 52 x 37,5 cm

24.000 Kč (960 €)
29.000 - 34.000 Kč
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234. Jan Pištěk (1961)
Něco přijde, 2006

olej, plátno, 140 x 200 cm
značeno na rubu: J. Pištěk, Něco přijde, 06
Malíř, grafik a divadelní výtvarník. Po absolvování Výtvarné
školy Václava Hollara studoval v letech 1981-86 na Akademii v.u. v Praze u prof.
Jiroudka figurální malbu a krajinomalbu. V letech 1990-95 působil jako asistent
v ateliéru B. Dlouhého. V roce 1993 mu komise amerických kritiků udělila tvůrčí
stipendium v USA a následující rok strávil jako stipendista v Jackson Hole ve
Wyomingu a v New Yorku. Věnuje se malbě, grafice, filmovému a divadelnímu
designu. Zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie Hlavního města
Prahy, AJG Hluboká nad Vltavou a dalších domácích i zahraničních soukromých
sbírkách. V posledních letech jeho díla dosahují vysokých cen (Kodl 2021, listopad - 430.000 Kč; květen 2022 - 400.000 Kč, v obou případech menší formáty
než nabízený obraz).

90.000 Kč (3.600 €)
150.000 - 200.000 Kč
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235. Svatopluk Pitra (1923 - 1993)
Zátiší, 1977

olej, lepenka, 54 x 40 cm
značeno vlevo odspodu: ArtTip 77
na rubu výstavní štítek
Grafik, ilustrátor, karikaturista, výtvarník animovaných filmů a malíř. Studium na
Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze u prof. Hoffmeistera. Pracoval jako
filmový výtvarník v Krátkém filmu. V roce 1963 emigroval do Kanady, později
žil v USA, kde pracoval jako designér a reklamní grafik.

8.000 Kč (320 €)
9.600 - 11.000 Kč

236. Svatopluk Pitra (1923 - 1993)
Detektiv

tuš, karton, s.p. 42,5 x 30,5 cm

6.000 Kč (240 €)
7.200 - 8.400 Kč

237. Svatopluk Pitra (1923 - 1993)

Tanec

tuš, karton, s.p. 40 x 37 cm

6.000 Kč (240 €)
7.200 - 8.400 Kč
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238. Emil Artur Pittermann - Longen (1885 - 1936)
Zátiší se šampaňským a humrem, (1913)

olej, plátno, 45 x 55 cm
značeno vpravo dole: Longen
Působivě zátiší, malované pravděpodobně v Terstu 1913, kde si Pittermann pronajal kabaret s restaurací, kde vystupoval se svou ženou Xenou, tvořil a na zdech kabaretu vystavoval svá díla. Prožil tam dle jeho pamětí nejkrásnější a nejúspěšnější období života, které však skončilo
vypuknutím 1. světové války.
Dílo bylo do aukce získáno ze sbírky významného pražského podnikatele.
Malíř, dramatik, režisér, herec, scenárista, spisovatel. Člen generace Zakladatelů českého moderního malířství. Studium na Akademii v.u. u prof.
Thieleho (1904-08). V roce 1907 se spolupodílel na založení skupiny Osma, ve které stejně jako ostatní zakladatelé moderního českého malířství
prosazoval odklon od měšťáckého vkusu postimpresionistů směrem k současným uměleckým trendům evropského umění - byl ve styku s mnoha
evropskými malíři- fauvismu a expresionismu. Současně ho okouzlilo prostředí divadla a kabaretu. Od roku 1909 spolupracoval s Eduardem
Bassem. V následujících dvaceti letech se z Pittermanna stala výrazná osobnost pražských kabaretů. Nějaký čas působil také v zahraničí v Paříži,
Lublani a Berlíně, kde měl vlastní scénu, stejně tak v r. 1913 provozoval divadlo a kabaret v Terstu. Podle jeho divadelních her vznikly velmi úspěšné
komedie (s Vlastou Burianem: C. a K. polní maršálek, Anton Špelec, ostrostřelec, Nezlobte dědečka, Pobočník Jeho Výsosti aj.). Sám byl autorem
námětů a scénářů u více než deseti). Proslavil se rovněž jako spisovatel a ilustrátor svých knih. Pro moderní české malíře oblíbené silné sociální
těma pijáků Longen pojal stejně jako Filla nebo Čapek v duchu silné exprese. Jedná se o variantu obrazu známého ze sbírky GASK (č.0103).

90.000 Kč (3.600 €)
140.000 - 170.000 Kč
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239. Jan Preisler (1872 - 1918)
Milenci, (1905)

pastel, papír, s.p. 23 x 21 cm
Provenience: Sbírka Jiřího Padrty
Literatura: Marie Rakušanová: Křičte ústa!, Praha 2007, č. kat. 239
Malíř a pedagog. Studoval na pražské Uměleckoprůmyslové škole u Františka Ženíška. Po studiích sdílel ateliér
s Karlem Špillarem. V roce 1903 se stal externím učitelem kresby aktu na Uměleckoprůmyslové škole v Praze
a v letech 1913 – 1918 pak působil jako profesor na Akademii výtvarných umění. Jedním z jeho žáků byl Josef
Šíma. V letech 1896 – 1918 byl členem spolku Mánes, (v letech 1908, 1910, 1916 a 1918 byl jeho předsedou)

60.000 Kč (2.400 €)
72.000 - 84.000 Kč
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240. Stanislav Podhrázský
(1920 - 1999)
Kompozice

kombinovaná technika, papír, s.p. 24 x 36 cm
značeno na rubu: Stan Podhrázský, Tomášská 12,
118 00 Praha 1
Spolužák Z.Sekala, M.Medka na UPMRUM Praha
(1945-49) prof. Tichý. Člen skupiny Máj (od r. 1957)
Většinu tvorby věnoval figurální tvorbě, účastnil se
výstavy skupiny Máj 57 (1957 Obecní dům), MÁJ
(1958 Varšava, Praha Dům umění Brno 1961, Mánes
Praha 1962) samostatně Nová Síň 1991.

27.000 Kč (1.080 €)
36.000 - 42.000 Kč

241. Vojtěch Preissig (1873 - 1944)
Slovácko, (20.léta)

akvatinta, papír, 10 x 10 cm
na rubu razítko: Vystaveno Galerie Moderna 2015
Malíř, grafik a ilustrátor. Významný představitel českého výtvarného umění první
poloviny 20. století. V letech 1892–97 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze,
v ateliéru u profesora B.Ohmanna. V roce 1898, odjel do Paříže, kde studoval grafické
techniky a spolupracoval s malířem Alfonsem Muchou. V roce 1903 se vrátil do Prahy,
kde v letech 1905-1910 vlastnil svůj grafický ateliér. V roce 1911 odcestoval do USA,
kde pobýval a tvořil do r.1913. Po návratu do Prahy během I. světové války se svou
tvorbou významně podílel na protirakouském odboji. V době nacistické okupace
byl členem ilegální skupiny, vydával ilegální časopis s názvem V boj. V roce 1940 byl
gestapem zatčen a odveden do koncentračního tábora Dachau, kde v roce 1943
zemřel. Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes a Sdružení českých umělců
a grafiků Hollar a byl zakladatelem časopisu Česká grafika.

4.500 Kč (180 €)
5.400 - 6.300 Kč

242. Vladimír Pleiner (1891 - 1952)
Skalnaté pobřeží, 1930

olej, plátno, 97,5 x 81 cm
značeno vpravo dole: V Pleiner 1930
Malíř, architekt a ilustrátor. Původně se měl stát zahradním architektem, ale v r. 1914 byl
mobilizován a odvelen na ruskou frontu, zůstal v armádě až do roku 1927. V letech 192730 studoval na pražské Akademii u prof. Nejedlého. Uskutečnil několik studijních cest po
Německu, Holandsku, Francii, Rakousku, Belgii, Itálii, Anglii a Rusku. Tvořil hlavně krajiny,
zátiší a genry. Uspořádal 9 samostatných výstav a velké množství kolektivních.

20.000 Kč (800 €)
24.000 - 28.000 Kč
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243. Josef
Procházka
(1909 - 1984)

Kolonáda
v Mariánských lázních
olej, lepenka, 36 x 50 cm
značeno vpravo dole: Jos.
Procházka
na rubu autorský štítek
Krajinář, studoval na pražské
Akademii u prof. Otakara
Nejedlého. Od roku 1935 vystavuje (Rubešova galerie),
první souborné výstavy 1937
+ 1939 (Praha), 1938 (Pardubice). Jeho obrazy vykazují
jasnou linii české krajinářské
malířské školy, některá jeho
díla působí jako esence jeho
slavných předchůdců. Jeho
dlouholetá tvorba nevykazuje
kvalitativní výkyvy, každé jeho
dílo, ať již malého nebo velkého formátu, je ve svých plánech skvěle vystavěno
a odráží umělecký náhled svého autora a charakteristický Procházkův rukopis.

25.000 Kč (1.000 €)
40.000 - 50.000 Kč

244. Jiří Procházka (1919 - 1987)
Akt

olej, lepenka, 58,5 x 40 cm
značeno vpravo dole: Jiří Procházka
na rubu autorský štítek
Malíř a grafik, studoval na ČVUT v Praze kresbu a malbu u O. Blažíčkia.
Zabýval se malováním zátiší, figurální kompozicí, portréty, obrazy z divadelního prostředí. Člen výtvarného spolu Mánes. Přispěl při výzdobě
Československého pavilonu na výstavě Expo 58 v Bruselu.

15.000 Kč (600 €)
18.000 - 21.000 Kč
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245. Antonín
Procházka
(1882 - 1945)
Útěk v bouři

olej, plátno, 70 x 82 cm
značeno vpravo dole:
Ant.Procházka 26
Přiložen odborný znalecký posudek PhDr.
J ar. Ze miny z r o k u
2008
Publikováno: A. Procházka 1882 - 1945, kolektiv autorů, Moravská
galerie Brno, 2002, str.
323, kat. č. 227.
Vystaveno: Brno, 1958,
kat. č. 65
Provenience: sbírka
JUDr. Karla Růžičky
Citace posudku dr. J.
Zeminy:
„O tom, že tento obraz
je dílem Antonína Procházky (1882-194), nelze
pochybovat. Je to velmi
výrazná práce z doby,
kdy se Procházka už
zcela odvrátil od kubismu, jehož některých
tvárných postupů používal ještě v roce 1925, a začal tvořit v duchu tehdejší Nové věcnosti, naivismu
a neoklasicismu. Malířovým novým vyjadřovacím prostředkem bylo výrazné
zdůrazňování plasticity zobrazených předmětů, které spolu s vesměs mělkým prostorem za nimi vzbuzují dojmem vysokého reliéfu. (Sílení tohoto
Procházkova plastického cítění se projevilo i v tom, že - už v roce 1925 - začal
tvořit také sochařsky.)
Od patrně nejznámějšího obrazu z roku 1926 – Tuláků, kde výjev rodinného
odpočinku v přírodě působí zcela idylicky, odlišuje se Bouře svou dramatičností: v temném prostoru pod těžkými mraky, jejž protínají šikmé proudy
deště, běží žena s dítětem a muž snažící se zkrotit splašeného koně Účin
obrazu se zakládá především na kontrastu temného takřka monochromního
prostoru a světlých postav. (Jejich barevnost, v níž převládají různé odstíny
hnědě, oživuje lahodný trojzvuk červené, růžové a světlefialové na ženině
oděvu). Motiv deště, v Procházkově malířském díle neobvyklý, klade Bouři
do blízkosti jiného obrazu z roku 1926 – Zimní krajiny, označované také jako
Déšť. Bouře je však pojata ještě dynamičtěji – je to jeden z Procházkových
nejdramatičtějších obrazů vůbec.
Malíř, grafik a ilustrátor. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole a Akademii
výtvarných umění v Praze u Vlaho Bukovace, Hanuše Schweigera a Maxe
Švabinského. Člen zakladatelské skupiny českého moderního umění „Osma”, účastnil se obou výstav v letech 1907 a 1908. Byl také členem
Spolku výtvarných umělců Mánes. Jeho dílo je z počátku expresionistické, ovlivnil jej jako další členy Osmy převážně Edvard Munch, postupně
přechází ke kubismu. Po roce 1925 opouští kubismus a přechází k vlastní verzi novoklasicismu, inspiraci však také nachází v Nové věcnosti.

380.000 Kč (15.200 €)
500.000 - 600.000 Kč
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246. Hana
Purkrábková
(1936 - 2019)
Polibek

pálená hlína, 35 x 13,5 x 9 cm
Sochařka a keramička. Studovala na
Střední keramické škole v Bechyni
a poté na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Jana Kavana.
Po skončení studií byla zaměstnaná
v keramické dílně Ústředí uměleckých
řemesel ve Štěchovicích. Od roku
1969 se zabývá pouze volnou tvorbou
v ateliéru, který vybudovali společně
se svým manželem sochařem a keramikem Karlem Pauzerem v Brunšově. Jejím celoživotním tématem byla figura,
svá díla vytváří převážně v keramické
a šamotové hlíně a ponechává jim
barvu materiálu a režný povrch nebo
je dotváří patinou a jemnou polychromií. Purkrábková uspořádala řadu samostatných výstav doma i v zahraničí
a její dílo je zastoupeno v soukromých
i veřejných sbírkách.

12.000 Kč (480 €)
14.000 - 17.000 Kč

247. Hana
Purkrábková
(1936 - 2019)
Akt

pálená hlína, 28 cm x 23 x 11 cm
mírně poškozeno

12.000 Kč (480 €)
14.000 - 17.000 Kč
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248. Pavel Příkaský (1985)
Věc, 2015

akryl, plátno, 100 x 160 cm
značeno na rubu: -,,Věc,, ze série Podpis, Příkaský
K dílu přiložen certifikát pravosti, umělecké zařazení díla autorem, reprodukce díla v knize GR2.
Reprodukováno: Legendy GR 2,,, Grafiky 2,,kniha v níž jsou zastoupeni
výjímeční studenti ateliéru Grafiky 2 vedoucího ateliéru Vladimíra Kokolii
Vystaveno: 2018, Praha, Galerie Havelka
Pavel Příkaský patří mezi nejosobitější představitele mladé, ale již silné
a etablované generace současných malířů, kteří absolvovali Akademii
výtvarných umění na konci prvního desetiletí nového milénia. Pro jeho
tvrobu je vždy příznačný určitý hlubší zájem o prolínání mýtického,
přirozeného a neustále proměňující se současné reality. V této realitě
digitálního věku a vědeckého pokroku si Příkaský všímá toho, jak sama společnost prostřednictvím různých strategií jako například genové
inženýrství, „biohacking“ či transhumánní vize, tuto realitu postupně transformuje do nových hybridních forem, v nichž lidské či zvířecí tělo
nabývá nových, často opět mýtických kvalit.
Studoval na Akademi výtvarných umění v Praze a působil v atelieru Grafika 2 Vladimíra Kokolii a ateliernových medií Markuse Huemera. 2011
Studijní pobyt na Middlesex University London. Ocenění: 2011 - 2. místo v soutěži Young Creative Chevrolet, discipline visual art 2008 - 2.
místo v soutěži Seat Arte Emocion

120.000 Kč (4.800 €)
140.000 - 170.000 Kč
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250. Jaroslav Riegel (1893 - 1995)
Z jihu

olej, lepenka, 35 x 50 cm
značeno vpravo dole: J Riegel

249. Vlastimil Rada (1895 - 1962)
V salonu, 1957

tuš, akvarel, karton, s.p. 33,5 x 25 cm
značeno vpravo dole: Vlast.Rada 57

Studoval v Praze UMPRUM u prof. Dítěte a Jakesche (1909-13). Během I. světové války se jako voják dostal i do jugoslávských zemí, tamní krajina se
později stala náměty jeho obrazů. Dále se věnoval figurální malbě a kvašovým obrazům.

8.000 Kč (320 €)
9.600 - 11.000 Kč

5.000 Kč (200 €)
6.000 - 7.000 Kč

251. René Roubíček (1922 - 2018)
Ryba, (60. léta)

smaragdové, ručně broušené sklo, v. 13,5 cm
Umělecký sklář a sklářský výtvarník. Patřil mezi přední postavy
českého sklářství, podílel se například na československém pavilonu na výstavě Expo 58. Působil jako pedagog na Akademii
výtvarných umění v Praze, spolupracoval s firmami Crystalex,
Moser, Lasvit, Preciosa a řadou skláren. Člen Umělecké besedy
a BILANCE (tvůrčí skupina užitého umění). Časté výstavy, získal
řadu ocenění. Jeho díla jsou zastoupena v mnoha významných sbírkách v Čechách i zahraničí.

9.000 Kč (360 €)
11.000 - 13.000 Kč
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252. Milan
Ressel
(1934 - 2020)

Měli jsme jet na
A9 a pak se vrátit
na A13, 2012
olej, plátno, 70 x 100
značeno vpravo dole: M.
Ressel 012
na rubu: M. Ressel 2012,
Měli jsme jet na A9 a pak
se vrátit na A13
Dílo pochází z pozůstalosti autora.
Resslova rodina uprchla
na přelomu roku 193940 do Anglie. Zde prožil
velké b omb ardov ání
v Londýně, válečné zážitky později ovlivnily
i jeho tvorbu. Po válce,
kdy se rodina navrátila
do Prahy, studoval na
Vyšší škole uměleckého
průmyslu a na pražské Akademii výtvarného umění u prof. M. Holého, K. Mináře a K. Součka. Zabývá se
malbou, grafikou, knižní ilustrací, restaurátorstvím, tvoří dekorativní malby a sgrafity.

30.000 Kč (1.200 €)
36.000 - 42.000 Kč

253. Milan Ressel
(1934 - 2020)
Big brothers, 2005

olej, dřevotříska, 62,5 x 74 cm
značeno vpravo dole: M Ressel 05
na rubu: M. Ressel, Big Brtothers, 2005
Dílo pochází z pozůstalosti autora.

25.000 Kč (1.000 €)
30.000 - 35.000 Kč
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254. František Ronovský (1929 - 2006)
Ležící akt, 1979

olej, sololit, 66,5 x 89,5 cm
značeno vpravo dole: Ronovský 79
na rubu: Fr. Ronovský Akt
Díla F. Ronovského se na trhu nevyskytují tak často, jak by odpovídalo jeho
významu pro výtvarné umění 2. poloviny 20. století. Obraz byl do aukce získán z rozsáhlé
sbírky významného pražského podnikatele.
Studium u profesora M. Holého a K. Součka na pražské AVU. Patřil k předním představitelům
Nové figurace. Byl nejznámějším představitelem tvůrčí skupiny Etapa., člen spolku Mánes. Záhy
proslul rozměrnými figurálními obrazy malovanými technikou enkaustiky. Inklinoval k expresivním námětům, obrazy jsou velmi osobní. Díla charakterizuje hluboká barevnost a smaltová
krása enkaustik. Vystavoval samostatně od r. 1957. Zastoupen v mnoha galeriích i sbírkách.

180.000 Kč (7.200 €)
240.000 - 280.000 Kč
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255. František Ronovský (1929 - 2006)
Sedící akt, 1960

tuš, akvarel, papír, 42 x 30 cm
značeno vpravo dole: Ronovský 60

6.000 Kč (240 €)
7.200 - 8.400 Kč

256. František Říha (1910 - 1986)
Most v krajině, 1985

olej, lepenka, 40,5 x 120 cm
značeno vpravo dole: František Říha 85
Malíř a pedagog. Studium na katedře architektury ČVUT v Praze a na PedF UK u prof. Boudy, Lidického a Salcmana. Působil jako středoškolský
profesor. Vystavoval s tvůrčí skupinou Radar, jejímž byl členem. Tato skupina měla i několik již zkušenějších členů (F. Gross, F. Hudeček, L. Zívr),
kteří předtím tvořili osu Skupiny 42. Ti vznesli do Radaru tradici české moderny a především civilismu, který se stal uměleckým východiskem
i Fr. Říhovi. Kromě volné tvorby (většinou v duchu malby skupiny Radar) je činný i v ilustraci, a to i u dětské literatury. V posledních měsících
strmě stoupá sběratelský zájem o jeho dílo.

35.000 Kč (1.400 €)
42.000 - 49.000 Kč
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257. Ilja Sainer (1947 - 2008)
Chobolides (z cyklu Numeri ), 1981

olej, kombinovaná technika, sololit, 124 x 81 cm
značeno vlevo dole: I Sainer
na rubu: I Sainer 5.VIII. 81 Chobolides a autorský štítek
Malíř, ilustrátor. Sochař a filmový výtvarník. V letech 1972-78 působil ve Studiu J. Trnky
a podílel se na realizaci řady filmů. Od roku 1978 byl ve svobodném povolání a věnuje
se kromě malby i ilustracím a tvorbě objektů.

15.000 Kč (600 €)
18.000 - 21.000 Kč

258. Karel Schadt (1888 - 1955)

259. Karel Schadt (1888 - 1955)

olej, plátno, 70 x 80 cm
značeno vpravo dole: K.Schadt

olej, plátno, 30 x 36 cm
značeno vpravo dole: K.Schadt
vlevo dole: K.Schadt

Kraj lesa

Studoval u A. Kalvody, studijní pobyty v Paříži, Vídni, Německu. Vystavoval v Praze, Vídni, Košicích, Užhorodě atd. V poslední době se
na trhu s uměním zvyšuje zájem o jeho bravurní ztvárnění krajiny.

Zimní krajina

7.000 Kč (280 €)
8.400 - 9.800 Kč

29.000 Kč (1.160 €)
35.000 - 41.000 Kč
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260. Jan Sládek (1906 - 1982)
Scénický návrh, (40. léta)

kombinovaná technika, karton, s.p. 45 x 60 cm
značeno vpravo doleJan Sládek 4...
Malíř, ilustrátor, grafik, scénograf, kostýmní výtvarní,
a pedagog. Umělecké vzdělání získal v malířském
ateliéru P. Ungermanna. Po 2. Světové válce se věnoval především ilustrování knih a scénografií. V letech
1945-79 působil jako scénograf v Realistickém divadle
Z. Nejedlého v Praze, stal se jednou z nejvýznamnějších
osobností české scénografie.

30.000 Kč (1.200 €)
36.000 - 42.000 Kč

261. Jan Sládek (1906 - 1982)
Horská vesnička, 1941

akvarel, papír, 26 x 38 cm
značeno vpravo dole: Jan Sládek 41

5.000 Kč (200 €)
6.000 - 7.000 Kč

262. Karel Souček (1885 - ?)
Turkestánský motiv

olej, lepenka, 25,5 x 35 cm
značeno vlevo dole: Karel Souček
na rubu: Turkestánský motiv V.
Malíř a sochař. Studium na um.prům. škole v Praze, poté
v Rusku v Tiflisu na odbočce petrohradské akademie
umění. V Rusku působil jako sochař, později jako učitel
malování a kreslení v Tiflisu. R. 1918 se stal profesorem
později ředitelem umělecké školy v Samarkandě v ruském Turkestánu. Vystavoval r. 1932 v Rubešově galerii
v Praze (61 obrazů pod názvem „Ruský Orient“, dále
v Náchodě a v Hradci Králové. R.1942 uspořádal soubornou výstavu s S.V.U. Myslbek, jehož výstavy pravidelně obesílal.

15.000 Kč (600 €)
18.000 - 21.000 Kč
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263. Jan
Slavíček
(1900 - 1970)

Po žních (kolem
r. 1960)
olej, plátno, 40 x 45,5 cm
Přiložen odborný znalecký posudek PhDr.
Mgr. M. Zachaře.
Studoval u více pedagogů na pražské Akademii (Preisler, Nechleba,
Švabinský a zejména O.
Nejedlý). Počátky jeho
tvorby jsou tvořeny pod
vlivem jeho otce Antonína, slavného krajináře.
Rané dílo je poté ovlivněno Nejedlého vlivem.
Po studiu ještě znova se
spolužákem J. Hubáčkem
navštívil Francii a Alžír
(1927). Další cesta (1931)
do Holandska ovlivnila jeho tvorbu. Ve své
tvorbě manifestoval zalíbení, které nalezl v zátiších starých holandských
mistrů. V tvorbě krajinářské se od vlivu otce (Antonín Slavíček) vymanil
díky O. Nejedlému, později byla jeho tvorba ještě
modernější.

11.000 (440 €)
14.000 - 17.000 Kč

264. Jan Slavíček
(1900 - 1970)
Výhled do kraje, 1935

tuš, papír, s.p.: 29,5 x 39,5 cm
značeno vpravo dole: JS 9.V. 35

6.000 Kč (240 €)
7.200 - 8.400 Kč
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265. Jan
Skramlík
(1860 - 1936)
Větrná smršť
ve Svatém
Mořici, 1912

olej, plátno,
39 x 56 cm
značeno vlevo dole:
J. Skramlík L.P. 1912
3. únor
Studoval v Praze,
poté ještě 8 let
v Mnichově a v Paříži. Později se seznámil s V. Brožíkem, se
kterým se po jeho
jmenování profesorem na pražské
Akademii vrátil
a léta maloval v jeho
atelieru. Následovaly cesty do Itálie
a Anglie. Kromě žánrových obrázků ze života rytířů, historických námětů, namaloval i několik krajin a zátiší.

15.000 Kč (600 €)
30.000 - 35.000 Kč

266. Karel Jan
Sigmund
(1897 - 1959)
Na dvoře

olej, plátno, 70 x 90,5 cm
značeno vpravo dole: K.J.Sigmund
Po studiu v Drážďanech (prof.
Schön) studoval krajinomalbu
na Pražské akademii u prof. Nejedlého. Podnikl studijní cesty
po Západní Evropě. V Čechách
maloval především krajiny
z okolí Kokořínska, v Železných
horách a u Heřmanova Městce.

8.000 Kč (320 €)
9.600 - 11.000 Kč
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267. Zbyšek Sion (1938)
Postava, 1992

kombinovaná technika, papír, s.p. 38,5 x 27 cm
značeno vpravo dole: Z. Sion 92
Významný autor šedesátých let, malíř a pedagog. Žák prof. K.
Součka na Akademii výtvarných umění. Člen skupiny Konfrontace.
Časté samostatné i kolektivní výstavy. Zastoupen v mnoha veřejných i soukromých sbírkách doma i v zahraničí.

27.000 Kč (1.080 €)
36.000 - 42.000 Kč

268. Zbyšek
Sion (1938)
Pohovka, 1991

tuš, papír, 21 x 29,5 cm
značeno vpravo dole: Z. Sion
91

14.400 Kč (576 €)
19.000 - 22.000 Kč
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269. Oldřich
Smutný (1925 - 2013)
Krajina s ptáčkem

monotyp, papír, 33 x 50 cm
značeno vpravo dole: O. Smutný
vlevo dole: Mototyp
Autor abstraktních maleb inspirovaných krajinou jižních Čech. Vystudoval UMPRUM (u prof. Baucha),
Pedagogickou fakultu UK a scénografii na DAMU, kde později působil
třicet let jako učitel malby. V 60. letech minulého století členem seskupení výtvarníků UB-12 a od počátku
90. let obnovené Umělecké besedy
v Praze. Kromě malby se věnoval
grafice, scénografii, kresbě, keramice a fotografování. V roce 1970
byl spoluautorem audiovizuální
prezentace kanadského pavilonu
na Světové výstavě v Ósace, v roce
1989 navrhnul výpravu k animovanému filmu Úsměv, za kterou obdržel 1. cenu na Mezinárodním festivalu krátkých
filmů Huesco ve Španělsku. Žil a tvořil střídavě v Praze, Putimi a Paříži.

8.000 Kč (320 €)
9.600 - 11.000 Kč

270. Zdeněk
Sklenář
(1910 - 1986)

Moravské zátiší, 1976
litografie, papír, s.p. 26,5 x 40 cm
značeno dole uprostřed: Sklenář Album 76
Malíř, grafik a ilustrátor. Autor žák
A.Hofbauera a Z. Kratochvíla. Pedagogicky činný jako asistent v atelieru prof. Muziky. Inspirován poezií
nočních měst a divadelním prostředím, inspiraci čerpal zejména z Arcimbolda a rudolfinského období.
Na jeho tvorbu měla velký vliv jeho
cesta do Číny v roce 1955 a seznámení s čínskou kaligrafií. Písmo se
pak často objevuje v jeho grafikách.
Velmi rozsáhlá je jeho výstavní činnost, zejména v Západní Evropě,
kde obdržel mnoho cen. Dlouhou
dobu žil a tvořil v Paříži, kde získal mezinárodní ohlas. Jeho díla jsou prodávána
mnoha galeriemi a aukčními domy po celém světě.

12.000 Kč (480 €)
14.000 - 17.000 Kč
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271. Karel Souček (1915 - 1982)
V kadeřnictví, 1964

olej, lepenka, 64 x 89 cm
značeno vpravo dole: K.Souček 64
Znamenité, sběratelsky zajímavé figurální dílo. V 60. letech
navazuje Souček tematicky (obchody, kavárny, pasáže, kadeřnictví) na civilizmus Skupiny 42, jejímž zakládajícím členem byl.
Studoval u prof. Boudy (Umprum), akademii u prof. W. Nowaka a J. Obrovského. Byl
zakládajícím členem skupiny 42, členem Mánesa a Tvůrčí skupiny Říjen. V období
socialismu se mu dařilo občas vystavovat (úspěšně) i v zahraničí, za tvorbu pro čs.
pavilon na Expo 58 v Bruselu obdržel zlatou medaili a v roce 1961 Národní cenu
Guggenheimovy nadace. Jeho díla jsou pevnou součástí sbírek našich největších
galerií, zastoupen je i ve významných zahraničních institucích, stejně jako v každé
významnější soukromé sbírce moderního umění.

65.000 Kč (2.600 €)
80.000 - 120.000 Kč
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272. Karel Souček (1915 - 1982)
Výloha, (40. léta)

olej, plátno, podloženo kartonem, 26 x 19,5 cm
na rubu autorský štítek s nápisem: Karel Souček Výloha
Klasické pojetí Součkova civilismu odkazujícího ke členství ve Skupině
42. Právě kavárny, výlohy, pasáže a obchody autor po r. 1942 s oblibou
maloval.

18.000 Kč (720 €)
25.000 - 30.000 Kč

273. Jiří Sozanský (1946)
Ležící akt

cín, d. 36,5 cm
Sochař, malíř, grafik, tvůrce multimediálních projektů. Studium na pražské akademii v.u. (1967-73) u prof. F. Jiroudka.
Člen SVU Mánes a SČUG Hollar. Časté samostatné výstavy, jeho dílo je zastoupeno v mnoha galeriích např. v NG
Praha, Moravské galerii v Brně, Musée national d ´art moderne v Paříži, Centre Georges Pompidou v Paříži, Helsinki
Kaupungin Taidemuseo v Helsinkách, National Gallery v Sarajevu a v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.

20.000 Kč (800 €)
24.000 - 28.000 Kč
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274. Jiří Sozanský (1946)

Muž

cín, v. 57,5 s kovovým podstavcem 58 cm

20.000 Kč (800 €)
24.000 - 28.000 Kč

275. Jiří Sozanský (1946)
Prorok

cín, v. 69 cm
značeno: J. Sozanský

25.000 Kč (1.000 €)
30.000 - 35.000 Kč
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276. Otakar Švec (1892 - 1955)

Motocyklista (Sluneční paprsek), (1924)
původní bronzový odlitek, v. 28 cm, š. 20 cm, d. 51 cm
značeno: O. Švec
Z přiloženého posouzení Ak. soch. Z. Preclíka: „Jedná se nepochybně o starý dobový odlitek, litý technikou do pískové formy. Stará patina
částečně očištěná pravděpodobně od měděnkových skvrn. Provedeno velmi odborně, takže byla částečně zachována původní barva. Plastika
byla původně vytvořena jako sportovní cena. Později ji Švec vymodeloval ve skutečně velikosti. Při výstavě spolku „MÁNES“ o ní podle tradice
řekl jeho profesor J. Štursa: „To je kopnutí do dveří moderního sochařství.“ Jedná se opravdu o jednu z nejvýznamnějších plastik 1. poloviny
20. století. Ovlivnila celou řadu dalších sochařů. Švec sám vytvořil ještě několik plastik, ve kterých hrál velkou roli stroj. Kupříkladu automobil.
V jeho stopách šel B. Stefan či Jos. Jiříkovský …. Přesto je Švecův motocyklista nejpůsobivější a nejvýznamnější prací českého sochařství a zaujal
i významné místo v sochařství světovém. “
Sochař, příslušník meziválečné avantgardy. Studium na UMPRUM v Praze (1908-11) u prof. Drahoňovského a Kastnera a na pražské AVU u prof.
Myslbeka a Štursy. Od r. 1912 pracoval ve Štursově ateliéru jako pomocník, od r. 1919 se stal u Štursy asistentem a po jeho smrti vedl speciálku
až do r. 1927. V roce 1920 působil v sochařském ateliéru Émile-Antoine Bourdella v Paříži. Vystavoval na reprezentačních výstavách v Benátkách,
Paříži a Filadelfii. V letech 1919 – 1932 člen SVU Mánes. Jeho nejznámějšími díly jsou kromě Slunečního paprsku: dvojportrét Voskovce a Wericha,
pískovcová socha Karla IV. v Karlových Varech a Stalinův pomník v Praze na Letné. Kvůli politickému tlaku spáchala nejprve Švecova manželka
sebevraždu, Otakar Švec rok poté, několik dní před odhalením pomníku Josefa Stalina.

260.000 Kč (10.400 €)
310.000 - 360.000 Kč
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277. Jan Stanislawski-připsáno
(1860 - 1907)

Vrby u potoka

olej, lepenka, 18 x 18 cm
značeno vlevo dole: Jan Stanislawski
Polský modernistický malíř, výtvarný pedagog a zakladatel a člen
různých inovativních uměleckých skupin a literárních společností.
V roce 1906 se stal řádným profesorem na Akademii výtvarných
umění v Krakově. [1]

10.000 Kč (400 €)
12.000 - 14.000 Kč

278. Erwin Stählin (1901 - 1970)
Zirkus, 1960

olej, sololit, 59 x 39 cm
značeno vlevo nahoře:
Švýcarský malíř, grafik, restaurátor a autor fresek. Studoval
v Düsseldorfu a Mnichově, později na Ecole des Beaux-Arts v Paříži.

20.000 Kč (800 €)
24.000 - 28.000 Kč

279. František Srp (1895 - 1943)

Na pláži, (20.-30. léta)
tuš, papír, s.p. 21 x 26,5 cm
značeno vpravo dole: Fr. Srp

Malíř, grafik, ilustrátor a pedagog. Studium na pražské UMPRUM v prof. Dítěte a Kysely a na Akademii v.u. u prof. Pirnera.
Jako pedagog působil na reálném gymnáziu v Bučovicích. Byl
členem Svazu výtvarných umělců v Brně a Sdružení výtvarných umělců moravských Aleš.

7.200 Kč (288 €)
9.600 - 11.000 Kč
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280. Leopold Stephan (1826 - 1890)
Starý les, (kolem r. 1850)

olej, plátno, 33 x 43 cm
Přiložen odborný posudek PhDr. Mgr. M. Zachaře.
Český malíř a soukromý učitel malby. Vystudoval pražskou
Akademii u Christiana Rubena a Maxe Haushofera v letech
1843 – 1850. Poté pokračoval na studiích v krajinářské škole
Andrease Achenbacha v Düsseldorfu. Žil v Praze, kde ve svém
ateliéru dával soukromé lekce krajinomalby, mezi jeho žáky
patřil např. Václav Březina. Byl členem Jednoty umělců výtvarných, Krasoumné jednoty a Umělecké besedy. Tématem
jeho děl jsou romantické a pitoreskní krajiny, které se vyznačují výraznou barevností. Maluje především tyrolské hrady,
alpské ledovce, solnohradská jezera, skalnaté a lesnaté krajiny,
přírodní a náladové scenérie. V Čechách maloval Šumavu,
Podkrkonoší, navštívil i Moravu a okolí Trenčína na Slovensku.

8.000 Kč (320 €)
9.000 - 12.000 Kč

281. Mario Stretti (1910 - 1960)
Zátiší na stole, 1941

olej, plátno na lepence, 50 x 64,5 cm
značeno vlevo nahoře: Mario Stretti 1941

12.000 Kč (480 €)
14.000 - 17.000 Kč

282. Ludvík Strimpl (1880 - 1937)
Portrét, 1900

olej, plátno na lepence, 23 x 19,5 cm
značeno vlevo dole: Strimpl 00
Malíř a grafik, žák pražské akademie u prof. Hynaise, na
akademii v Mnichově. V době 1. světové války byl politicky
činný v Paříži, kde také ilustroval pro pařížské nakladatelství.

8.000 Kč (320 €)
9.600 - 11.000 Kč
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283. Jaromír Stretti - Zamponi (1882 - 1959)

Bukinisté v Paříži

barevný lept, papír, 36 x 32,5 cm
značeno vpravo dole: J Stretti - Zamponi
vpravo dole v desce: Jar. Stretti - Zamponi
Malíř, grafik a ilustrátor. Pocházel z významné rodiny pražské rodiny grafiků. Na počátku
své tvorby se věnoval především malbě, poté se soustředil na volnou kresbu, grafickou
tvorbu a ilustraci. Zakládající člen SČUG Hollar, člen SVU Mánes.

9.000 Kč (360 €)
11.000 - 13.000 Kč

284. Jaromír Stretti - Zamponi (1882 - 1959)

Bruslaři pod Karlovým mostem

barevný lept, papír, 25 x 33 cm
značeno vpravo dole: Jar. Stretti - Zamponi

5.500 Kč (220 €)
6.600 - 7.700 Kč

285. Stanislav Sucharda (1866 - 1916)
Vrba, 1899

bronz, 60 x 16,5 cm
značeno: Sucharda
Literatura: Wittlich 2000, s. 190, s. 200 (obr.) P. Wittlich: Česká secese, Praha 1982, s. 94, č. kat. 66 (obr.).
Prémie Umělecké besedy, vycházející z Erbenovy Kytice. Závažný vnitřní obsah Erbenova díla vycítili umělci z konce
století jako možnost obsahového prohloubení nového umění.
Členění reliéfu na dvě plochy oddělené textem vytváří zvláštní narativní akcent plný napětí. Postava muže s teatrálním zakrytím očí jakoby se vydělovala z kmene vrby. Dolní pole plakety pak ukazuje část těla ležící dívky zahalené
spánkem či smrtí, přičemž je zřejmé, že se Suchardovi podařilo tímto námětem uvést do českého sochařství „klíčový
symbolistický motiv spánku“ (Wittlich 1982, s. 95, kráceno).
Sochař, medailér a designér. Pocházel z řezbářské a sochařské rodiny Suchardů z Nové Paky, jeho prvním učitelem
byl otec Antonín. Stanislav Sucharda dále studoval u Josefa Maudera na Uměleckoprůmyslové škole v Pardubicích,
dále na Vídeňské akademii, a poté na UMPRUM v Praze u prof. Myslbeka, kde po dokončení studií zůstal jako Myslbekův asistent a pomocný učitel modelování. Později, v letech 1894–1915, působil zde jako profesor sochařství.
Podnikl časté studijní zahraniční cesty. Vytvořil mnoho sochařských prací pro Pražskou spořitelnu, Zemskou banku,
Wilsonovo nádraží, Novou radnici na Starém městě pražském, Národní dům v Prostějově, muzeum v Hradci Králové
…. Jeho vrcholným dílem byl pomník Františka Palackého v Praze, za jehož návrh obdržel v roce 1898 I. cenu.
Vytvořil také řadu plaket, medailí, odznaků a reliéfů. ). Počátkem 1. světové války narukoval na východní frontu, na
následky válečného zranění po návratu do Čech v roce 1916 zemřel.

8.000 Kč (320 €)
9.600 - 11.000 Kč
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286. Jaroslav Sůra
(1929 - 2011)
Růžová Lipnice, 1960

olej, plátno, 49 x 60 cm
značeno vlevo dole: Sůra 60
na rubu štítek svazu ČSVU
Malíř a grafik. Studium na UPRUM v Praze
u prof. Svolinského. Zabýval se volnou i užitou grafikou, malbou, ilustracemi, grafickým
designem a typografii. Jeho dílo je zastoupeno v mnoha veřejných i soukromých sbírkách v tuzemsku a v zahraničí, mj. v Muzeu
moderního uměni v New Yorku, kde získal
v roce 1995 prestižní ocenění - Národní cenu
za grafickou úpravu nejlepší knihy roku na
téma holocaustu.

50.000 Kč (2.000 €)
60.000 - 70.000 Kč

287. Svatopluk Sulek (1921 - 2007)
Námořník, 1974

pastel, papír, 70 x 130 cm
značeno vpravo dole: S. Sulek 30.III. 74
Studium v ateliéru F. Légera na École de Paris a poté na pražské AVU u prof. V. Rady. Cestoval a pobýval na Korsice,
v Paříži, Egyptě, Indii, na svých cestách čerpá náměty pro svá díla. Vliv Ferdinanda Légera a jeho malířského cítění
i částečně rukopis je v díle S. Sulka patrný po celou dobu jeho tvorby. Věnoval se také pražské architektuře, maloval
i jižní Čechy. Časté kolektivní i samostatné výstavy.

70.000 Kč (2.800 €)
84.000 - 98.000 Kč
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288. Vladimír Sychra (1903 - 1963)
Portrét, 1945

olej, překližka, 49,5 x 39,5 cm
značeno vpravo nahoře. V. Sychra 45
na rubu: č. 394
Vystudoval um. průmyslovou školu (prof. Dítě), dále Akademii výtvarných umění (prof. Švabinský). Od r. 1933 samostatně vystavoval. Pobýval delší dobu v Paříži. Od r. 1946 profesorem Akademie výtvarných
umění. Od Švabinského „speciálky“ udržuje umělecké a přátelské styky
zejména s J. Kaplickým, V. Tittelbachem, M. Holým. Dobře si umělecky
i lidsky rozumí s J. Bauchem. Jeho portréty (především ženské) jsou mistrovské, od 30. let je podoba malována intuitivně a plasticky a Sychra
vše nesděluje svou malbou, ponechává místo pro fantazii a tajemství.

45.000 Kč (1.800 €)
54.000 - 63.000 Kč

289. Václav Sychra (1903 - 1963)
Modelka, 1950

kombinovaná technika, karton, 45 x 35 cm
značeno vlevo dole: V.Sychra 50
Vystudoval um. průmyslovou školu (prof. Dítě), dále Akademii výtvarných umění (prof. Švabinský). Od r. 1933 samostatně vystavoval. Pobýval delší dobu v Paříži. Od r. 1946 profesorem Akademie výtvarných
umění. Od Švabinského „speciálky“ udržuje umělecké a přátelské styky
zejména s J. Kaplickým, V. Tittelbachem, M. Holým. Dobře si umělecky
i lidsky rozumí s J. Bauchem. Jeho portréty (především ženské) jsou mistrovské, od 30. let je podoba malována intuitivně a plasticky a Sychra
vše nesděluje svou malbou, ponechává místo pro fantazii a tajemství.

38.000 Kč (1.520 €)
46.000 - 53.000 Kč
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290. Otakar Synáček (1931 - 2005)
V ateliéru, 1959

olej, plátno, 92 x 100 cm
značeno vlevo dole: O.Synáček 52
Malíř, ilustrátor, restaurátor a pedagog. Studoval na Akademii
v.u. v Praze u prof. Holého a Slánského, kde byl v letech1956-65
asistentem A. Pelce a K. Součka. Důvodem odchodu z AVU bylo
jeho členství ve skupině Etapa (1961-75). Poté se jeho tvorba pohybovala v polohách postkubismu, potom krátce v čisté abstrakci
a posléze se dopracoval k tematicky náročné expresivní malbě.
Po těchto většinou kratších periodách se orientoval na „novou
figuraci“. Maloval velká plátna na exotivně vypjatá témata ze života a vztahů mladých a starých témat. Současně se věnoval
plenérové krajinomalbě, většinou v oblastech Sedlčanska. Z nich
mnohé předváděl do větších formátů a tvořil ve výrazně osobitém pojetí klasicistní malby. Jak v této tak i ve figurální malbě se
dopracoval k významným přínosům českému tradicionalismu 20.
století. Zúčastnil se v roce 1953 soutěže na výzdobu malého foyer
Národního divadla v Praze zastoupen ve sbírkách NG a GHMP
v Praze, GVU v Karlových Varech, GVU v Hodoníně, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Východočeské galerie
v Pardubicích, GVU v Ostravě a jinde.

15.000 Kč (600 €)
25.000 - 30.000 Kč

291. Zdeněk
Sýkora
(1920 - 2011)

Linie (list z bibliofilie:
Jan Neruda-Písně
kosmické), (1999)
serigrafie, papír, 34 x 68 cm
značeno dole uprostřed: Sýkora
1 x serigrafie z bibliofilie: Jan
Neruda-Písně kosmické a kniha
Malíř, grafik, sochař a pedagog. Představitel avantgardního uměni a konstruktivismu,
p r ů k o p n í k p o č í t a čo v é h o
umění. Na počátku své tvorby
byl ovlivněn surrealismem a kubismem. Původně se věnoval
krajinomalbě, později přešel k plošnějším, jednodušším a geometrickým kompozicím. Originálním způsobem se zabýval
tvary, barvami a jejich vzájemnými vztahy. Svou metodu uplatnil
i v monumentálních realizacích v architektuře. Zabýval se i bibliofiliemi. Zakládající člen skupiny Křižovatka, Nová skupina, UVU
a Umělecké besedy. Je zastoupen ve veřejných i soukromých
sbírkách po celém světě. Získal řadu cen, často samostatně i kolektivně vystavoval.

8.000 Kč (320 €)
10.000-15.000 Kč
136

292. Vladimír Svobodník (1956)

Polibek, 1974

olej, plátno, 79,5 x 45,5 cm
na rubu: Vl. Svobodník Polibek 1974

6.000 Kč (240 €)
7.200 - 8.400 Kč

293. Bořek Šípek (1949 - 2016)
Dvoustranná váza Perigod, (1994)

rubínové sklo natavené přes čiré prstence k duté,
reliéfně zdobené kouli, v. 74 cm
značeno vrypem: Bořek Šípek a štítek sklárny Ajeto
Publikováno: Bořek Šípek, Life in Motion, 2008,
str. 235
Výtvarník, architekt, designér a pedagog. V roce
1968 emigroval do Německa, kde vystudoval architekturu a zároveň filosofii, poté působil v Nizozemsku. Je známý především jako sklářský výtvarník,
v Novém Boru byl jeden ze zakladatelů sklářské
firmy. Je rovněž autorem rozličných kusů nábytku.
Působil v letech 1992 – 2002 jako hradní architekt
interiérů Pražského hradu. Jako pedagog byl činný
v letech 1990-98 na vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v roce 1999 byl jmenován profesorem
architektury a designu na Univerzitě průmyslového
designu ve Vídni a v letech 2005–2012 byl děkanem
Fakulty umění a architektury Technické univerzity
v Liberci. Jeho díla lze nalézt ve světových muzeích
i v soukromých sbírkách.

35.000 Kč (1.400 €)
42.000 - 49.000 Kč

294. Bořek Šípek (1949 - 2016)

Džbán Vichy, 1994

čiré bublinově dekorované sklo se smaragdovým uchem, v. 43 cm
značeno vrypem: Bořek Šípek a štítek sklárny Ajeto
Publikováno v knize Bořek Šípek str. 231

12.000 Kč (480 €)
14.000 - 17.000 Kč
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295. Bořek Šípek
(1949 - 2016)
Váza

topasové sklo s reliéfním dekorem a natavenými nálepy,
v. 39 cm
štítek sklárny AJETO

22.000 Kč (880 €)
26.000 - 31.000 Kč

296. Bořek
Šípek
(1949 - 2016)

Váza Sysmutka,
(1994)
čiré sklo zdobené vertikálními nálepy s černou dekorací, v. 41 cm
značeno vrypem: Bořek
Šípek, štítek sklárny AJETO

12.000 Kč (480 €)
14.000 - 17.000 Kč

297. Bořek
Šípek
(1949 - 2016)
Válcovitá váza
Nuuk I
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298. Bořek Šípek
(1949 - 2016)

čiré sklo s reliéfně zdobeným dnem, v. 35 cm
značeno vrypem: Bořek
Šípek a štítek sklárny
Ajeto
Limitovaná série pro
Driade Cosmo, Itálie.

Váza Wells II.

8.000 Kč (320 €)
9.600 - 11.000 Kč

28.000 Kč (1.120 €)
34.000 - 39.000 Kč

čiré sklo tvarované do dvoustranného jehlanu, v. 76 cm
značen: Bořek Šípek a štítek
sklárny AJETO
Váza ze série Diade Cosmo.

299. Karel Štědrý (1985)
Stříhánky (Zátiší), 2013

olej, plátno, 120 x 90 cm
značeno narubu: Stříhánky Zátiší 2013 Štědrý
Malíř a grafik. Studoval na Střední umělecké škole Václava Hollara a poté v letech 2003-2010 na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru malířství u prof. Stanislava Diviše. Patří k předním osobnostem současného
umění. V roce 2006 měl první samostatnou výstavu. Jeho obrazy jsou promyšlené geometrické kompozice.

60.000 Kč (2.400 €)
72.000 - 84.000 Kč
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300. Karel Teige (1900 - 1951)
Příměstská krajina u vody, 1917
akvarel, papír, 21 x 29,5 cm
značeno vlevo dole: K.T. 17
Z odborného znaleckého posudku PhDr. R. Michalové, Ph.D., autorky rozsáhlé monografie, Karel Teige: Kapitán avantgardy, 2016
„Provenience: původně ze sbírky Miroslava Rutteho (1889-1954), významného českého literárního a divadelního kritika, esejisty, publicisty
a dramatika, příslušníka generace bratří Čapků, jimž byl blízký svým pragmatismem
Předložené dílo „Příměstská krajina u vody“ je originálním, skvostně kubo-favisticko-expresivním, sběratelsky zcela raritním dílem Karla
Teigeho, výtvarného teoretika a kritika, organizátora, umělce, typografa, editora a překladatele, uznávaného dnes nejen jako tvůrce
mezinárodně proslulých surrealistických koláží, ale také především jako vůdčí postava evropské avantgardy. Karel Teige patřil k největším
vzdělancům své doby. Jeho inteligence, charisma, fenomenální paměť, stejně jako „zanícenost“, „umanutost“ a nezlomnost charakteru,
fascinovaly již jeho současníky, od nichž se mu dostalo označení „nejinformovanějšího obyvatele Evropy“ (L. Moholy-Nagy) či přímo
„kapitána avantgardy“.
Teoretická vytříbenost, koherence a odvaha jeho programové estetiky zasahující téměř do všech tvůrčích oborů (malířství, architektura, typografie, fotografie, film, literatura, divadlo) z něj učinily iniciátora nového umění, pojímaného ve smyslu hlubší kreativní svobody, kultivace
lidského vědomí na cestě k osvobozování člověka a jeho duševních sil, prozkoumávajícího dosud neprobádané končiny na mapě estetiky…
Je to právě osobnost Karla Teigeho (ne náhodou nazval Jaroslav Seifert celé pokolení umělců narozených kolem roku 1900 jeho jménem,
tedy generací Teigeho), která nejlépe reprezentuje vývoj meziválečné avantgardy v linii od proletářského umění, přes program poetismu
a konstruktivismu, k surrealismu…
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Teigeho vlastní umělecké dílo zahrnuje rané kresebné a grafické práce, ovlivněné zejména příkladem skupiny Tvrdošíjní, výtvarnou transpozici
poetismu v podobě tzv. obrazových básní, jejichž tvorbu v Devětsilu inicioval, fenomenální surrealistické koláže, které odhalují skrytou a vášnivou část jeho osobnosti, stejně jako experimentální dekalky, vzniklé jako součást tzv. surrealistických her. Světový je jeho přínos v oblasti tzv.
nové typografie (z nejslavnějších: V. Nezval, Abeceda; obálky měsíčníku ReD) - konstruktivistický design, jímž se jako první z českých autorů
prosadil i v zahraničí, udával směr celé generaci a dodnes mají jím stanovené principy platnost…
Posuzované dílo „Příměstská krajina u vody“ patří mezi ty položky českého moderního umění, jimž nesporně přísluší označení „sběratelské
rarity“. Teigeho kreseb z nejranějšího období jeho aktivity, bezprostředně předznamenávajícího autorovo vystoupení ve funkci teoretického
mluvčího Uměleckého Svazu Devětsil (založeného roku 1920), se do dnešních dnů dochovalo jen nemnoho - ten nejzásadnější soubor těchto
prací se nachází ve sbírkách Památníku národního písemnictví v Praze. Každé autentické výtvarné dílo Karla Teigeho (a to i z pozdějšího období), jež se na trhu s uměním objeví, je tak třeba vnímat jako „mimořádnou událost“.
Předložené dílo „Příměstská krajina u vody“, jež je krásnou a maximálně typickou Teigeho juvenilní kresebnou prací, vzniklo v období autorových studií na slavné „Křemencárně“ (Státním reálném gymnáziu v Křemencově ulici v Praze, 1911-1919), kde Teige po boku svých spolužáků
(A. Wachsman, A. Hoffmeister, V. Vančura, J. Voskovec ad.) rozvíjel mnohostranné tvůrčí aktivity, v nichž se „uličnické kousky“ mísily s literární
a výtvarnou činností. Sám autor toto období retrospektivně označil za „vlastní preludium pozdější aktivity Devětsilu“.
„Příměstská krajina u vody“ je reprezentativním příkladem Teigeho raných tvůrčích experimentací, kdy v návaznosti na předválečnou modernu
rozvíjel co nejpokrokovější výtvarné tvarosloví. V krajinných pohledech čerpal motivicky ze svého nejbližšího okolí - buď z prostředí Prahy
nebo z okolí Neveklova, kde vlastnila jeho rodina domek na letní pobyty.
Předložené dílo vyniká neobyčejnou stylovou „troufalostí“, jež skvěle vystihuje neobyčejný tvůrčí zápal pro vše moderní tehdy sedmnáctiletého mladíka. Spájí se tu nesporný odkaz kubismu (ve stereometrizaci příměstských domků) s ozvuky fauvismu a expresionismu - údernou,
kontrastní barevnost lze označit za doslova pechsteinovskou, což je zajímavé také vzhledem k faktu, že Karel Teige v té době reprodukoval
svá díla ve významném berlínském časopise „Die Aktion“, který přispěl k průlomu expresionismu.“
Vůdčí postava meziválečné avantgardy, teoretik, výtvarník, novinář a pedagog. Vystudoval dějiny umění na Karlově univerzitě, předtím již na
gymnáziu v Křemencově ul. V Praze se svými spolužáky (A. Wachsmannem, A. Hoffmeistrem, J. Werichem,j. Voskovcem a V. Vančurou rozvíjel
své umělecké aktivity. Patřil k zakládajícím členům Tvrdošijní, 1920 byl zakladatelem a vůdčí osobností Devětsilu, r. 1924 sepsal manifesty
poetismu a byl redaktorem Času (1919), redigoval ReD (Revue Devětsilu). Přednášel estetiku v sociologii architektury v Bauhausu (Dessau). Po
roce 1948 byl vystaven mnoha perzekucím a útokům, okolnosti jeho náhlého úmrtí a sebevraždy jeho družky a i jeho milenky několik dní po
jeho smrti dodnes nejsou zcela objasněny.
Od roku 1917 se věnoval pod vlivem Tvrdošijních, později Devětsilu i výtvarné činnosti. Vytvořil několik set kreseb, koláží a dekalků, z nichž se
zachoval pouhý zlomek, o to jsou dnes vzácnější. Tato raná díla byla i publikovaná v časopise Aktion.

280.000 Kč (11.200 €)
400.000 - 500.000 Kč
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301. Karel Tondl
(1893 - 1980)
Zimní vesnice, 1919

dřevoryt, papír, 26 x 19 cm
značeno vpravo dole: Karel Tondl
vlevo dole v desce K. Tdl. 1919
Malíř, grafik, ilustrátor a pedagog.
Studoval na pražské AVU (1911-17)
u prof. Bukovace, Loukoty, Preislera
a Švabisnkého, 1918 – 1919 studoval grafiku na pařížské Sorboně.
Ve 20. letech pak na ČVUT v Praze
a na FF UK Dějiny umění, filosofii
a estetiku. Zakladatelem SVU Aleš,
členem Societé Nationale des
Beaux-Art v Paříži, Print Society
v Londýně a SČUG Hollar.

600 Kč (24 €)
700 - 800 Kč

302. Karel Tondl (1893 - 1980)
Jehla u České Kamenice

akvarel, tuš, papír, 43 x 57 cm
značeno vlevo dole: Karel Tondl orig. aquarell
na rubu autorský štítek

2.500 Kč (100 €)
3.000 - 3.500 Kč

303. František
Tichý
(1896 - 1961)
Žabí muž, 1945

suchá jehla, papír, 28 x 22
cm
značeno vlevo dole: Tichý
45
Publikováno: F.Dvořák:František Tichý-Grafické
dílo, SNKLU Praha 1961,
číslo soupisu 116
František Tichý po studiu
na pražské Akademii (prof.
Obrovský a Krattner) odešel v roce 1930 do Francie, kde studoval, maloval a krom toho pracoval
v Paříži v cirkuse. Tam vznikla jeho láska k cirkusovému prostředí, která
je od 30. let patrná v celé jeho tvorbě. V Paříži působili na něj Picasso
a Seurat, ze starších Chardin a Daumier.
František Tichý se ke svým prožitkům ze světa cirkusu a cirkusových
umělců vracel prakticky po celou dobu své tvorby.
“František Dvořák shromáždil v roce 1967 na 60 reprodukcí grafik, kreseb a obrazů s touto tématikou (olejomaleb je mezi nimi uvedeno
8) a vydal je v samostatné knize „Cirkus a varieté Františka Tichého”
(Odeon, Praha, 1967). “
“Jan Tomeš v rozsáhlé monografii „František Tichý Malířské dílo”
(Odeon, 1976) rozdělil soupis díla tematicky a „Světla cirku“ tvoří podstatnou část soupisu. Publikuje zde přes 100 položek.”

20.000 Kč (800 €)
24.000 - 28.000 Kč
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304. Max Švabinský (1873 - 1962)
Adam a Eva

tužka, papír, s.p. 25 x 31,5 cm
značeno vpravo dole: M Švabinský
Malíř, kreslíř, grafik a profesor na Akademii v.u. v Praze. Po studiu
v Praze (Pirner) se stává brzy členem S.U.V. Mánes (1892), odjíždí
do Paříže (1897). Rychle se stává uznávaným a často vystavujícím
autorem. Soupis jeho úspěšných výstav a ocenění je velmi dlouhý.
V grafice patří mezi nedostižné autority. Byl mimo jiné zakládajícím
členem SČUG Hollar, členem SVU Mánes, kuratoria Moderní galerie
Království českého, vídeňského spolku umělců Hagenbund a Société
nationale des Beaux-Arts v Paříži. Dále byl čestným doktorem Masarykovy university v Brně, rytířem Řádu čestné legie, profesorem
C. k. Akademie umění v Praze, osmkrát jejím rektorem, doživotním
čestným profesorem Akademie výtvarných umění v Praze, akademikem-korespondentem Real Academia de Bellas Artes v Madridu
a laureátem ceny italské vlády za kolekci leptů.

25.000 Kč (1.000 €)
30.000 - 35.000 Kč

305. Karel Teige
(1900 - 1951)

Bez názvu I., (1936 - 37)
dekalk, karton, 31 x 21,5 cm
značeno vlevo dole: Karel Teige
Z odborného znaleckého posudku
PhDr. R. Michalové, Ph.D., autorky
rozsáhlé monografie, Karel Teige:
Kapitán avantgardy, 2016
„Provenience: původně ze sbírky Miroslava Rutteho (1889-1954), významného českého literárního a divadelního
kritika, esejisty, publicisty a dramatika,
příslušníka generace bratří Čapků, jimž
byl blízký svým pragmatismem…
Předložené dílo „Bez názvu I.“ je originálním, vrcholně surrealistickým,
sběratelsky zcela raritním dílem Karla
Teigeho…
Nejvýznamnější aspekt Teigeho teoretické práce je jeho inspirační vliv
na celou generaci (poetismus a konstruktivismus, surrealismus). Nejen ve
slavném sporu s Le Corbusierem, ale
také svým působením na Bauhausu
a v organizaci CIAM (Congrès International d‘Architecture moderne) povýšil
pojetí architektury jako vědy na téma
evropského významu.
Posuzované dílo „Bez názvu I.“ lze bez
jakýchkoli pochyb označit za sběratelský unikát. K položkám, jež se na trhu
takřka vůbec neobjevují, patří nejenom
světoznámé Teigeho surrealistické koláže (existuje jich 374 a velká většina se
nachází v Památníku národního písemnictví v Praze), ale také dokonce ještě
vzácnější dekalky, jichž autor vytvořil
jen malý soubor nepřesahující dvě,
maximálně tři desítky (dvanáct kusů
vlastní Památník národního písemnictví v Praze). Předložené dílo je jednou
z těchto experimentálních prací vytvořených nesmírně sugestivní výtvarnou
technikou dekalkomanie, vynalezenou
roku 1935 španělským malířem Oscarem Domínguezem (1906-1957). Ta se
přiřadila k objevům, které od samých
počátků charakterizovaly surrealistickou metodu, podobně jako automatické psaní, frotáž nebo „cadavre exquis“. Návod na vytvoření „nejkrásnějších krajin světa a odjinud“ (A. Breton) okamžitě zaujal české autory, mezi jinými Vítězslava Nezvala a Karla Teigeho. Zatímco Nezvalovi
dekalkomanie poskytla příležitost k souběžnému výtvarnému a básnickému projevu ve slavné sbírce „Absolutní hrobař“ (1937), Karel Teige ke
slovní interpretaci vytvořených děl nepřikročil. Všechny jeho dekalky přitom spojuje užití černé tuše, případně i červeného inkoustu.
Posuzované dílo „Bez názvu I.“ Karla Teigeho, vzniklé unikátní technikou dekalkomanie, je mimořádně vzácnou ukázkou oněch slavných surreálných „hybridních obrazů“, jež ztělesňují „celou řadu konkrétně iracionálních, spontánně vytrysknuvších posedajících nevědomých idejí“
(V. Nezval).“

100.000 Kč (4.000 €)
200.000 - 250.000 Kč
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306. Karel Teige
(1900 - 1951)

Bez názvu II., (1936 - 37)
dekalk, karton,
31 x 22 cm
značeno vlevo dole: Karel Teige
Z odborného znaleckého posudku PhDr.
R. Michalové, Ph.D., autorky rozsáhlé
monografie, Karel Teige: Kapitán avantgardy, 2016
„Provenience: původně ze sbírky Miroslava
Rutteho (1889-1954), významného českého
literárního a divadelního kritika, esejisty,
publicisty a dramatika, příslušníka generace
bratří Čapků, jimž byl blízký svým pragmatismem
Předložené dílo „Bez názvu II.“ je originálním,
vrcholně surrealistickým, sběratelsky zcela
raritním dílem Karla Teigeho…
Je to právě osobnost Karla Teigeho (ne náhodou nazval Jaroslav Seifert celé pokolení
umělců narozených kolem roku 1900 jeho
jménem, tedy generací Teigeho), která
nejlépe reprezentuje vývoj meziválečné
avantgardy v linii od proletářského umění,
přes program poetismu a konstruktivismu,
k surrealismu. Z Teigeho iniciativy vznikl
Umělecký svaz Devětsil, byl to on, kdo se stal
mluvčím Skupiny surrealistů v ČSR…
Teigeho vlastní umělecké dílo zahrnuje
rané kresebné a grafické práce, ovlivněné
zejména příkladem skupiny Tvrdošíjní, výtvarnou transpozici poetismu v podobě
tzv. obrazových básní, jejichž tvorbu v Devětsilu inicioval, fenomenální surrealistické
koláže, které odhalují skrytou a vášnivou část
jeho osobnosti, stejně jako experimentální
dekalky, vzniklé jako součást tzv. surrealistických her…
Posuzované dílo „Bez názvu II.“ lze bez jakýchkoli pochyb označit za sběratelský unikát. K položkám, jež se na trhu takřka vůbec
neobjevují, patří nejenom světoznámé Teigeho surrealistické koláže (existuje jich 374
a velká většina se nachází v Památníku národního písemnictví v Praze), ale také dokonce ještě vzácnější dekalky, jichž autor vytvořil jen malý
soubor nepřesahující dvě, maximálně tři desítky (dvanáct kusů vlastní Památník národního písemnictví v Praze). Předložené dílo je jednou
z těchto experimentálních prací vytvořených nesmírně sugestivní výtvarnou technikou dekalkomanie, vynalezenou roku 1935 španělským
malířem Oscarem Domínguezem (1906-1957). Ta se přiřadila k objevům, které od samých počátků charakterizovaly surrealistickou metodu,
podobně jako automatické psaní, frotáž nebo „cadavre exquis“. Návod na vytvoření „nejkrásnějších krajin světa a odjinud“ (A. Breton) okamžitě zaujal české autory, mezi jinými Vítězslava Nezvala a Karla Teigeho. Zatímco Nezvalovi dekalkomanie poskytla příležitost k souběžnému
výtvarnému a básnickému projevu ve slavné sbírce „Absolutní hrobař“ (1937), Karel Teige ke slovní interpretaci vytvořených děl nepřikročil.
Všechny jeho dekalky přitom spojuje užití černé tuše, případně i červeného inkoustu.
Posuzované dílo „Bez názvu II.“ Karla Teigeho, vzniklé unikátní technikou dekalkomanie, je mimořádně vzácnou ukázkou oněch slavných
surreálných „hybridních obrazů“, jež ztělesňují „celou řadu konkrétně iracionálních, spontánně vytrysknuvších posedajících nevědomých
idejí“ (V. Nezval).“

100.000 Kč (4.000 €)
200.000 - 250.000 Kč
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307. Jan Trampota (1889 - 1942)
Ležící akt, 1915

olej, malířská lepenka, 38,5 x 55 cm
značeno vpravo nahoře: Trampota 1915
Studoval na pražské Akademii (prof. Dítě a Preisler), od r.
1913 člen S.V.U. Mánes. Byl krajinářem a figuralistou. 1927
na členské výstavě S.V.U.Mánes vystavuje 38 obrazů, téhož roku v Hradci Králové 60 obrazů s motivy Orlických
hor. Soubornou výstavu má 1931 (Mánes). Na posmrtné
výstavě (1943 Mánes) bylo vystaveno 116 obrazů z let
1907-1940.

30.000 Kč (1.200 €)
36.000 - 42.000 Kč
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308. Karel Teige
(1900 - 1951)

Bez názvu III., (1936 - 37)
dekalk, karton,
31 x 21,5 cm
Z odborného znaleckého posudku
PhDr. R. Michalové, Ph.D., autorky
rozsáhlé monografie, Karel Teige:
Kapitán avantgardy, 2016
Provenience: původně ze sbírky
Miroslava Rutteho (1889-1954), významného českého literárního a divadelního kritika, esejisty, publicisty
a dramatika, příslušníka generace
bratří Čapků, jimž byl blízký svým
pragmatismem.
Předložené dílo „Bez názvu III.“ je
originálním, vrcholně surrealistickým, sběratelsky zcela raritním
dílem Karla Teigeho, výtvarného
teoretika a kritika, organizátora,
umělce, typografa, editora a překladatele, uznávaného dnes nejen
jako tvůrce mezinárodně proslulých
surrealistických koláží, ale také především jako vůdčí postava evropské
avantgardy…
… Posuzované dílo „Bez názvu III.“
lze bez jakýchkoli pochyb označit
za sběratelský unikát. K položkám,
jež se na trhu takřka vůbec neobjevují, patří nejenom světoznámé Teigeho surrealistické koláže (existuje
jich 374 a velká většina se nachází
v Památníku národního písemnictví v Praze), ale také dokonce ještě
vzácnější dekalky, jichž autor vytvořil jen malý soubor nepřesahující
dvě, maximálně tři desítky (dvanáct
kusů vlastní Památník národního písemnictví v Praze). Předložené dílo
je jednou z těchto experimentálních prací vytvořených nesmírně
sugestivní výtvarnou technikou
dekalkomanie, vynalezenou roku
1935 španělským malířem Oscarem Domínguezem (1906-1957).
Ta se přiřadila k objevům, které od
samých počátků charakterizovaly surrealistickou metodu, podobně jako automatické psaní, frotáž nebo „cadavre exquis“. Návod na vytvoření
„nejkrásnějších krajin světa a odjinud“ (A. Breton) okamžitě zaujal české autory, mezi jinými Vítězslava Nezvala a Karla Teigeho. Zatímco Nezvalovi dekalkomanie poskytla příležitost k souběžnému výtvarnému a básnickému projevu ve slavné sbírce „Absolutní hrobař“ (1937), Karel
Teige ke slovní interpretaci vytvořených děl nepřikročil. Všechny jeho dekalky přitom spojuje užití černé tuše, případně i červeného inkoustu.
Posuzované dílo „Bez názvu III.“ Karla Teigeho, vzniklé unikátní technikou dekalkomanie, je mimořádně vzácnou ukázkou oněch slavných
surreálných „hybridních obrazů“, jež ztělesňují „celou řadu konkrétně iracionálních, spontánně vytrysknuvších posedajících nevědomých
idejí“ (V. Nezval).

100.000 Kč (4.000 €)
200.000 - 250.000 Kč
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309. Karl Truppe (1887 - 1959)
Milenci

olej, plátno, 80 x 60 cm
značeno vpravo dole: Karl Truppe
na rubu výstavní razítko
Malíř působící v Brně a zejména ve Vídni, kde dosáhl řady ocenění na
soutěžích a byl tam i komerčně velmi úspěšný. V r. 1917-37 činný v Brně,
zde byl předsedou uměleckého spolku. Jeho díla jsou zastoupena v rakouských a německých galeriích.

75.000 Kč (3.000 €)
90.000 - 110.000 Kč

310. Zdeněk Tůma (1907 - 1943)
Dívčí portrét, 1935

papír, rudka, 25 x 21 cm
značeno vpravo dole: T.35
Malíř a jevištní výtvarník. Studium na pražské akademii v.u.
u prof. Obrovského. V roce 1936 procestoval Francii, Anglii
a Španělsko. První samostatnou výstavu měl v roce 1939
v Topičově salónu v Praze, v roce 1942 ve Vilímkově galerii.
Jeho manželkou krátce byla herečka Adina Mandlová, po
půl roce manželství ale spáchal sebevraždu.

4.000 Kč (160 €)
6.000 - 7.000 Kč
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311. Jiří Trnka (1912 - 1969)
Sen noci svatojánské, 1961

litografie, papír, s.p. 44 x 28,5 cm
značeno vpravo dole: Jiří Trnka 1961
Malíř, kreslíř, grafik, sochař, ilustrátor a loutkový divadelní i filmový výtvarník.
Studium na pražské UMPRUM v letech 1929-1935. Loutkářskému výtvarnictví
se vyučil u prof. Skupy v Plzni. Od roku 1936 spolupracoval jako výtvarník scén
a kostýmů s Národním divadlem, pro které zrealizoval mnoho zajímavých návrhů. Roku 1945 se stal spoluzakladatelem studia Bratři v triku, zde vytvořil různé
animované filmy. lustroval desítky knih pro děti (Míša Kulička 1939, Broučci 1941,
Český Betlém 1943, Pohádky tisíce a jedné noci 1956, Pohádky Hanse Christiana
Andersena, Pohádky bratří Grimmů 1961, Staré pověsti české, Fimfárum Jana
Wericha aj.) včetně pohádkové knihy Zahrada, kterou sám napsal a která byla
později i zfilmována. S oblibou ve svých filmech používal loutky. Za svou tvorbu
získal řadu ocenění.

20.000 Kč (800 €)
24.000 - 28.000 Kč

312. Václav F. Ulšmíd (1903 - ?)

Květiny v zahradě, (1964)

olej, plátno, 70 x 59 cm
značeno vpravo dole: VF Ulšmíd
na rubu autorsky: Květiny v zahradě 1964
Malíř a grafik, studoval u Al. Kalvody a na ukrajinské akademii V Praze. V roce 1935
absolvoval studijní pobyt ve Francii a na Balkáně. V roce 1949 vystavoval se svazem
„Slovan“ v Praze.

8.000 Kč (320 €)
9.600 - 11.000 Kč

313. Václav F. Ulšmíd (1903 - ?)
Skalnaté pobřeží

olej, plátno, 51 x 65,5 cm
značeno vpravo dole: VF Ulšmíd
na rubu razítko: Kolektiv výtvarných umělců - přijato pro výstavu - ev. číslo
379

8.000 Kč (320 €)
9.600 - 11.000 Kč
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314. Josef Váchal (1884 - 1969)
Démon

tisk z korku, papír, s.p.: 50,5 x 50,5
Dílo bylo získáno do aukce z rodiny, ve které před dvěma generacemi žil přítel J. Váchala.
Josef Váchal nejprve studoval u Al. Kalvody a Rud. Béma a grafickou školu A. Herverta. Působil jako malíř, grafik, ilustrátor, sochař a řezbář. Jeho
tvorba byla ovlivněna expresionismem a prvky symbolismu, naturalismu a secese, pokoušel se však o vlastní stylově nevyhraněné umělecké
vyjádření. V roce 1910 Váchal spoluzaložil skupinu Sursum. Později se podílel i na vzniku revue Veraikon. První soubornou výstavu měl v roce
1930 v Hradci Králové.

80.000 Kč (3.200 €)
96.000 - 110.000 Kč
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315. Josef Váchal (1884 - 1969)
Kalvarie, 1949

linoryt, papír,
s.p.: 29 x 44 cm
značeno vpravo dole: JosefVáchal 49.
vlevo dole: Tisk ze tří desek linoleových o 13 barvách / v 18 exempl. Výtisk číslo: Zkušební tisk (III.)
dole uprostřed: Kalvarie
Dílo bylo získáno do aukce z rodiny, ve které před dvěma generacemi žil přítel J. Váchala.

50.000 Kč (2.000 €)
60.000 - 70.000 Kč

316. Bedřiška Uždilová (1954)
Vesnice, 2010

olej, asambláž, deska, 40 x 50 cm
značeno vpravo dole. BU 10
na rubu: B. Uždilová, Vesnice 1997-2010
Studium na Střední odborné škole výtvarné, poté dva roky na VŠUP
(monumentální malba), dále na Pražské Akademii v.u. (figurální a krajinářská malba), na na Accademii di belle arti v Perugii a na École nationale
supérieure des arts décoratifs v Paříži. V roce 1994 získala první cenu
v Salon d´Automne. Její díla jsou zastoupena v galeriích po celém světě.

12.000 Kč (480 €)
14.000 - 17.000 Kč
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317. Karel
Valter
(1909 - 2006)
Abstraktní
kompozice I.,
(30. léta)

stříkaný akvarel, papír,
34 x 25 cm
značeno vpravo dole:
Valter
Unikátní díla, která patřila
do sbírky PhDr. Miroslava
Rutteho (českého literárního a divadelního kritika),
vznikla v době, kdy byl Karel Valter členem skupiny
Linie. Přestože byl ve skupině nejmladší, stříkané
akvarely z let 1930-32 patří
k tomu nejpůvodnějšímu
a formálně nejdomyšlenějšímu co ve skupině
vzniklo. Není nám známo,
že by se ve formě stříkaných akvarelů dochovaly
mimo sbírku dr. Rutteho.
Tyto akvarely navazují na
suprematickou tvorbu Kazimira Maleviče, přiklání se
ještě více k působení geometrických jevů navzájem. Dr. H. Rousová, která
tuto Valterovou abstraktní
formu pro výstavu Linie,
Barva, Tvar v roce 1989 objevila píše (o Velterových
abstraktních stříkaných
tvarech): „…Soubor je patrně nejkvalitnějším a také
nejdůslednějším českým
pokusem o sémanticky
indiferentní geometrickou abstrakci:“ Abstraktní
tvorba K.Valtra z období
skupiny Linie se i s ohledem na jeho persekuci za
fašistické okupace, zachovala pouze výjimečně.
Malíř, grafik, kreslíř, fotograf, hudební skladatel a pedagog. Často samostatně (od r. 1947) i kolektivně (od r. 1931) vystavuje. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách NG, GHMP, MG Brno, GMU v Hradci Králové, Západočeské galerii v Plzni a jinde. V poslední době ceny za jeho imaginativní
krajiny stoupají a na trhu se příliš jeho obrazů nevyskytuje.

48.000 Kč (1.920 €)
58.000 - 67.000 Kč
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318. Karel Valter (1909 - 2006)
Abstraktní kompozice II., (30. léta)
stříkaný akvarel, papír, 33 x 24 cm
značeno vpravo dole: Valter

48.000 Kč (1.920 €)
58.000 - 67.000 Kč

319. Karel Valter (1909 - 2006)
Abstraktní kompozice III., (30. léta)
stříkaný akvarel,papír, 33 x 24 cm
značeno vpravo dole: Valter

48.000 Kč (1.920 €)
58.000 - 67.000 Kč
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320. Josef Velčovský (1945)
Továrna, 1977

tuš, papír, 39,5 x 27,5 cm
značeno vpravo dole: Velčovský 77
Malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor. Studium na SUPŠ v Uherském Hradišti
a poté na AVU u prof. K. Součka.

5.000 Kč (200 €)
6.000 - 7.000 Kč

321. Josef Velčovský (1945)
Prolínání, 1979

tuš, karton, s.p. 39 x 27 cm
značeno vlevo dole: Velčovský 79

5.000 Kč (200 €)
6.000 - 7.000 Kč
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322. Georges van Der
Straeten (1856 - 1928)
Dáma s labutěnkou
bronz, v. 16,5cm
Belgický sochař, který se proslavil výrobou jemných bust a postav ze sádry
a bronzu, pracoval hlavně zaměřením
na hledání nových a krásných způsobů,
jak vyjádřit lidskou podobu.

5.000 Kč (200 €)
6.000 - 7.000 Kč

323. Karel Vik (1883 - 1964)
Praha, 1951

barevný dřevoryt, papír, 23 x 17,5 cm
značeno vpravo dole: Vik, v desce Vik51
Malíř a grafik, vystudoval na Akademii v.u. v Praze u profesora
Ottenfelda. Zabýval se především dřevorytem a krajinomalbou.
Zobrazoval krajinu zejména z okolí Českého Ráje, Prahy a Slovenska. Byl zakládající člen SČUG Hollar.

600 Kč (24 €)
700 - 800 Kč
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324. Karel Veran (Weran) (1887)
Havrani

olej, plátno na lepence, 36 x 50 cm
značeno vpravo dole: K Weran
Malíř působící v Praze. Vystavoval v roce 1908 na jubilejní výstavě.

12.000 Kč (480 €)
14.000 - 17.000 Kč

325. Karel Veržakovský
(1924 - 1963)
Zátiší

olej, plátno, 51 x 59 cm
značeno na rubu: K.Veržakovský
Studium na Státní grafické škole v Praze a na pražské AVU
u prof. Obrovského. Počátky jeho tvorby jsou inspirovány impresionismem, koncem 40. let postupně přechází do realismu
a na začátku 50. let až k fotografickému realismu. Maloval krátce
krajiny, poté různé zátiší, portréty, autoportréty a figurální kompozice. Byl blízkým přítelem fotografa J. Sudka, kterého mnohokrát portrétoval.

6.000 Kč (240 €)
7.200 - 8.400 Kč

326. Milan Vinař (1923 - 1958)
U kapličky

olej, plátno, 55 x 73 cm
Malíř a ilustrátor. Studia na pražské AVU u prof. Nejedlého (194550), Z počátku své tvorby se věnoval krajinomalbě, postupně
přešel k expresivní malbě. Zobrazoval krajinu ze severních Čech,
obzvláště Českého ráje a okolí České Lípy.

10.000 Kč (400 €)
12.000 - 14.000 Kč
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327. Aleš Veselý (1935 - 2015)
Kompozice, 1972

kombinovaná technika, plátno, 49,5 x 35 cm
značeno vlevo nahoře: Aleš Veselý 1972
Dílo bylo do aukce získáno ze sbírky významného pražského podnikatele.
Sochař, malíř, grafik a pedagog. Studia AVU (1952 – 58). Na konci padesátých let patřil k nejvýznamnějším protagonistům „českého informelu”
šedesátých let. V počátcích se věnoval kresbě a malbě, brzy ale začaly
vznikat jeho osobité asambláže a objekty z neobvyklých materiálů,
nejprve závěsné, později trojrozměrné. V letech 1990 až 2006 působí
jako profesor na AVU v Praze, kde vedl ateliér monumentální tvorby.
Jeho díla jsou v mnoha světových sbírkách, například Centre Pompidou
v Paříži nebo Guggenheimovu muzeu v New Yorku, v Galerii Uffizi ve
Florencii, v Olympijském parku v Soulu a jinde.

55.000 Kč (2.200 €)
96.000 - 110.000 Kč

328. Jaroslav Vožniak (1933 - 2005)
Struktury, 1996

olej, karton, 42,5 x 31 cm
značeno dole uprostřed: jaroslav vožniak 1996
na rubu nápis Jaroslav Vožniak Struktury
Jeden u nejvýznamnějších umělců 60. let. Studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u prof. Svolinského a následně na Akademii výtvarných umění v Praze.
Stal se společně s Bedřichem Dlouhým, Janem Koblasou a Karlem Neprašem
členem seskupení Šmidrové. Jeho tvorba znamenala velký přínos k programu
této skupiny. Kromě malby vytvořil řadu unikátních asambláží a obrazů, do kterých vkládal další malované objekty. vystavoval se skupinou UB (1966), 1965
vystavoval v Paříži (Galerie Lambert), podílel se na výstavě Expo 67 v Montréalu.
V období normalizace měl problémy s komunistickým režimem. Dílo J. Vožniaka
bylo konečně kvalitně vystaveno a vzbudilo zaslouženou pozornost (Muzeum
Kampa). Jeho díla jsou v evropských i českých sbírkách a v galeriích.

10.000 Kč (400 €)
12.000 - 14.000 Kč
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329. Václav Wirkner
(1864 - 1947)
Krajina s potokem, 1917
olej, plátno, 68,5 x 125 cm
značeno W. Wirkner 1917

14.000 Kč (560 €)
17.000 - 20.000 Kč

330. Alois Wachsman (1898 - 1942)
Stojící akt

uhel, papír, 64 x 38,5 cm
značeno vpravo dole: Wachsmann
vlevo dole pozůstalostní razítko č. 379
Malíř, architekt a scénograf. Vystudoval architekturu na ČVUT v Praze (1917-1922), od r. 1925
do r. 1928 studoval na pražské AVU pod vedením architekta Josefa Gočára, u něhož se stal
projektantem v jeho atelieru. Spoluzakládající člen skupiny Devětsil (společně s Vladislavem
Vančurou, Adolfem Hoffmeistrem, Karlem Teigem, bratry Vaňkovými, Jiřím Wolkerem, Jaroslavem Seifertem a Františkem Muzikou a dalšími), se kterou se zúčastnil v roce 1922 a 1923
Jarní výstavy. Člen spolku Mánes, se kterým taktéž vystavuje. První samostatná výstava r.
1931 v Aventinské mansardě, další léta často vystavuje jak samostatně, tak i kolektivně. Navrhl
nástěnné obrazy pro kapli sv. Jana Křtitele v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Plně patří do
meziválečné avantgardy. V malbě v počátcích tvorby ovlivněn kubismem, později tvořil ve
smyslu dobového civilismu a poetismu. Na počátku třicátých let jej nejprve ovlivnil lyrický
kubismus (podle Picassa), poté se zařadil mezi surrealisty.

25.000 Kč (1.000 €)
30.000 - 35.000 Kč

331. Alois Wachsman (1898 - 1942)

Žena

tužka, papír, s.p. 30 x 21 cm
vpravo dole pozůstalostí razítko 672
Současný majitel dílo zakoupil na prodejní výstavě organizované komerční galerií a rodinou autora.

16.200 Kč (648 €)
22.000 - 25.000 Kč
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332. Karel Vysušil (1926 - 2014)
En face, 1960

olej, plátno, 130 x 98 cm
značeno vlevo dole: K.Vysušil 60
Publikováno: I.Janoušek: Karel Vysušil-barvy světa, Gallery 2011, str. 111
Malíř a grafik, studoval Školu dekorativního umění a Akademii výtvarných
umění v Praze u prof. Otakara Nejedlého a Karla Mináře. Člen SČUG Hollar
a spoluzakladatel uměleckých skupiny G7, LG5 a Máj. Věnoval se grafickým
technikám, olejomalbě a kolážím.

45.000 Kč (1.800 €)
54.000 - 63.000 Kč

333. Olbram Zoubek
(1926 - 2017)

Olbrame, Olbrame, Olbrame
reliéfní tisk, 29 x 20,5 cm
značeno vpravo dole: Olbram Zoubek
vlevo dole: 112/130
V letech 1945-1952 studium na pražské
umělecko-průmyslové škole. Od roku 1959
byl Olbram Zoubek členem skupiny Trasa,
od roku 1987 zakládající člen Nové skupiny,
od r. 1991 člen Umělecké besedy. Uskutečnil
mnoho výstav v Čechách i zahraničí, např.
ve Vídni, Frankfurtu n.M., Berlíně, Paříži, Krakově aj. mezi jeho oblíbené materiály patří
cín, olovo a osinkocement. Některé plastiky
doplňuje polychromováním a zlacením.

8.000 Kč (320 €)
9.600 - 11.000 Kč

334. Olbram Zoubek (1926 - 2017)

Evo, Evo, Evo

reliéfní tisk, 29 x 20,5
značeno vpravo dole: O.Zoubek
vlevo dole: 112/130

8.000 Kč (320 €)
9.600 - 11.000 Kč
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335. Bořivoj Žufan (1904 - 1942)
Zátiší

olej, lepenka, 82,5 x 78 cm
na rubu autorsky: Bořivoj Žufan Zátiší
razítko Vystaveno v síni Mánesa 1942 a číslo 152 v kroužku
štítek Vystaveno na výstavě v Praze, Národ svým výtvarným umělcům 1942, č.k. 471
Obraz byl součástí větší sbírky budované od 90. let.
Patřil do Nejedlého krajinářské školy. Podnikal se svým učitelem řadu cest. Často maloval krajiny ve společnosti V. Špály, J.
Slavíčka či V. Beneše, se kterými jezdil do jejich oblíbených míst (Vlašim, Německá Rybná, Písek). Od r. 1928 vystavoval s S.V.U.
Mánes, v r. 1935 měl výstavu v Benátkách. Také vystavoval v Rusku. Po jeho předčasném úmrtí uspořádal S.V.U. Mánes výstavu
258 prací.

40.000 Kč (1.600 €)
48.000 - 56.000 Kč
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336. Rostislav Zárybnický
(1936)
Čtenář, 1983

olej, sololit, 53 x 53 cm
značeno vlevo nahoře: Záry 83
na rubu autorský štítek
Narozen v české rodině na území dnešní Ukrajiny, od
r. 1947 žil s rodiči v Žatci, poté v Praze. Studium na
pražské AVU v letech 1956-62.Patřil mezi nejvýraznější
postavy Nové figurace šedesátých let. Jeho tvorbu
charakterizuje strukturální pastózní malba. V naprosté
většině se věnuje figurální malbě. Aby se vyhnul politického pronásledování se přestěhoval koncem šedesátých let z Prahy do Liberce. Dává ve své tvorbě
důraz na řemeslné provedení malby.

10.000 Kč (400 €)
12.000 - 14.000 Kč

337. Jaroslav Zajíc (1899 - 1987)
Cesta, 1985

olej, lepenka, 74,5 x 59,5 cm
značeno vpravo dole: Zajíc 85
Malíř a grafik. Studoval u P. Jaroše, později tři roky v Paříži na
škole krásných umění za vedení mistra A. Brugnouda. Spřátelil
se s výtvarníky a pozdějšími profesory akademie Decartisem,
Cottetem a Gandonem, k jeho druhům patřili J. Šíma, J. Zrzavý,
O. Kubín i P. Picasso. Známé jsou jeho obrazy z Francie a Korsiky. Ve své tvorbě se převážně věnoval krajinomalbě a zátiším.
Při pokusu dostat se do Francie za svou ženou byl J. Zajíc v roce
1950 zadržen a tři roky strávil v Jáchymově. Do milované Francie a především Provence se dostal až v 60. letech. Doma ho
ignorovali, žil v ústraní a poslední výstavu měl až v roce 1983.

12.000 Kč (480 €)
20.000 - 25.000 Kč
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338. Bořivoj Žufan (1904 - 1942)
Květinové zátiší, (kolem r. 1930)

olej, plátno, 73,5 x 60 cm
značeno vpravo dole: B.Žufan
na rubu razítko: Vystaveno v Mánesu 1930

50.000 Kč (2.000 €)
72.000 - 84.000 Kč

339. Jarmila
Zábranská Sychrová
(1910 - 1991)
Chalupa, 1946

olej, plátno, 53,5 x 81 cm
značeno vlevo dole: J. Zábranská
46
na rubu: razítko Vystaveno v Mánesu 1947 a autorský štítek
Malířka a grafička. Studium na
Malířské škole Spolku výtvarných umělců Mánes v Praze (u J.
Baucha, Václava M. Nebeského,
V. Titlbacha a V. Sychry, který se
později stal jejím manželem). Od
r. 1943 vystavovala s S.V.U. Mánes.
Uskutečnila řadu studijních cest
např. do Řecka, Francie, Itálie,
Holandska … Zobrazuje často figurální kompozice, akty, portréty,
různé společnosti v kavárnách …

12.600 Kč (504 €)
17.000 - 20.000 Kč
161

340. Ladislav Zívr (1909 - 1980)
Rostlina

pálená hlína, v. 38 cm
značeno: Zívr
Významný sochař, jeden z nejvýznamnějších představitelů českého moderního umění. Nejprve se vyučil hrnčířem v dílně svého otce v Nové
Pace, poté 1927-1928 studoval na Odborné keramické škole v Bechyni
a v letech 1928-1931 na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (u Heleny
Johnové a Josefa Drahoňovského). Byl členem umělecké Skupiny 42
(jako jediný sochař), členem Klubu výtvarných umělců Aleš v Brně od
roku 1961 vystavoval se skupinou Radar a byl členem Československých
výtvarných umělců. Často vystavoval doma i v zahraničí, jeho největším
dosaženým úspěchem byla účast na Bienále v Benátkách v roce 1962. Pro
Zívra nejtypičtějším materiálem je pálená hlína, ale kombinoval i různé
přírodní materiály, zbytky devastovaných předmětů, jejich mulážní odlitky do sádry. Ve své tvorbě se odráží jeho bohatý vnitřní svět, jeho sny,
fantazie, halucinace, představy o existenci prazvláštních sil v kombinaci
s jevy každodenního života. Jeho tvorba byla ovlivněna mimo jiné kubismem a surrealismem.

45.000 Kč (1.800 €)
54.000 - 63.000 Kč

341. Ladislav Zívr (1909 - 1980)
Žena, 1962

tužka, papír, s.p. 19,5 x 14,5 cm
značeno dole uprostřed: Zívr
vlevo dole: 1962
Významný sochař, jeden z nejvýznamnějších představitelů českého moderního umění.
Nejprve se vyučil hrnčířem v dílně svého otce v Nové Pace, poté 1927-1928 studoval
na Odborné keramické škole v Bechyni a v letech 1928-1931 na Uměleckoprůmyslové
škole v Praze (u Heleny Johnové a Josefa Drahoňovského). Byl členem umělecké Skupiny 42 (jako jediný sochař), členem Klubu výtvarných umělců Aleš v Brně od roku 1961
vystavoval se skupinou Radar a byl členem Československých výtvarných umělců. Často
vystavoval doma i v zahraničí, jeho největším dosaženým úspěchem byla účast na Bienále v Benátkách v roce 1962. Pro Zívra nejtypičtějším materiálem je pálená hlína, ale
kombinoval i různé přírodní materiály, zbytky devastovaných předmětů, jejich mulážní
odlitky do sádry. Ve své tvorbě se odráží jeho bohatý vnitřní svět, jeho sny, fantazie,
halucinace, představy o existenci prazvláštních sil v kombinaci s jevy každodenního
života. Jeho tvorba byla ovlivněna mimo jiné kubismem a surrealismem.

4.500 Kč (180 €)
6.000 - 7.000 Kč
162

342. Rudolf Otto von Ottenfeld
(1856 - 1913)
Zralá pšenice

olej, lepenka, 17 x 29 cm
na rubu: razítko Umělecká sbírka, štítek s číslem 56
Rakouský malíř a pedagog, studium v letech 1874-1881 na
vídeňské Akademii u Karla Wurzingera, K.L.Müllera a J.M.Trenkwalda. Poté podnikl studijní cestu do Dalmácie. V roce 1882
přesídlil do Mnichova, kde zůstal do r. 1893, poté se vrátil do
Vídně, kde žil do r. 1900. Mezitím podnikl řadu studijních cest
do Dalmácie, Bosny, Hercegoviny, Cařihradu a na Kavkaz.
V roce 1900 se stal profesorem krajinářské školy na Akademii
v.u. v Praze po zesnulém J. Mařákovi. V Praze zůstal až do své
smrti. Za své dílo byl několikrát vyznamenán na výstavách
v Praze, Vídni, Berlíně a Antverpách.

15.000 Kč (600 €)
18.000 - 21.000 Kč

343. Bořivoj Žufan (1904 - 1942)

Slunečnice, 1940

akvarel, papír, 32 x 24,5 cm
značeno vlevo dole: Bořivoj Žufan 40

6.000 Kč (240 €)
7.200 - 8.400 Kč
163

344. Libor
Wagner
(1933 - 1994)

Jan Zrzavý I., 1961
olej, plátno, 70 x 43,5 cm
značeno vlevo nahoře:
L. Wagner 61.
Publikováno a vystaveno:
Libor Wagner, Praha, Divadlo
Na zábradlí, 1961.
D l e i n f o r m a c í m a n že l k y
autora byl při vernisáži Jan
Zrzavý tímto portrétem potěšen.
Solitérní malíř a sochař, autor atraktivních děl. Zcela
po svém reaguje na posuny
slohu svých souputníků. Jeho
odpověď na tvorbu 50. let
i 60. let je originální. Studia
na Škole uměleckých řemesel
v Brně u prof. Bruknera, VŠUP,
Praha u prof. Dilingera, soukromé studium u prof. K. Kückelhausera v Německu. Člen
SČVU od roku 1960, člen UVU
- MSGR (malíři, sochaři, grafici,
restaurátoři). Zastoupen ve
Středočeské galerii Praha, Národní galerie, Galerie hlavního
města Prahy, Galerie Vysočiny
Jihlava. Zastoupen v soukromých i galerijních sbírkách
v zahraničí. V posledních letech vzrůstá zájem o tohoto
umělce, jeho dílo začíná být
doceněno a historiky umění
z asazováno do kontex tu
doby. Jeho díla, která se na
trhu vyskytují celkem v omezeném počtu, vždy vyvolají
zájem sběratelů.

40.000 Kč (1.520 €)
60.000 - 70.000 Kč
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DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

o konání veřejné dobrovolné dražby, prováděná společnou dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb.,
o veřejných dražbách, v platném znění
1.	Dražebník, obchodní společnost GALERIE PICTURA, spol. s r.o., se sídlem Na Zderaze 270/6, 120 00 Praha 2, IČ 26492261,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85636, tímto oznamuje, že se dne
7. 12. 2022 v 18:00 hodin, v Braunově Domě, Karlovo náměstí 24, Praha 1, (bude upřesněno na www.pictura.cz) bude na
žádost vlastníků dražených předmětů konat veřejná dobrovolná dražba společná.
2.	Dražební předměty jsou označeny a popsány, včetně jejich příslušenství, práv a závazků na nich váznoucích a s nimi spojených,
stavu, odhadnuté nebo zjištěné ceny, nejnižšího podání (vyvolávací ceny) a minimálního příhozu v dražebním katalogu,
který je přílohou a nedílnou součástí této dražební vyhlášky. Je-li předmětem dražby kulturní památka, je v katalogu na tuto
skutečnost upozorněno.
3. 	Údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce, zejména pak popis stavu předmětu dražby, práva a závazky na předmětu
dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.
4. Předměty dražby budou draženy v pořadí uvedeném v dražebním katalogu.
5. Složení dražební jistoty se nevyžaduje.
6.	Dražebník seznámí v průběhu dražby zájemce s pořadovým číslem draženého předmětu, jeho stručným popisem a nejnižším
podáním /vyvolávací cenou/. Po tomto seznámení mohou zájemci /vydražitelé/ činit příhozy viditelným zvednutím
dražebního čísla. Dražba předmětu trvá, pokud zájemci/vydražitelé/ činí příhozy.
Příhozy určuje licitátor zpravidla tímto způsobem:
100 Kč při okamžité dražební ceně méně než 5.000 Kč
500 Kč při okamžité dražební ceně více než 5.000 Kč, ale méně než 10.000 Kč
1.000 Kč při okamžité dražební ceně více než 10.000 Kč, ale méně než 50.000 Kč
5.000 Kč při okamžité dražební ceně více než 50.000 Kč, ale méně než 100.000 Kč
10.000 Kč při okamžité dražební ceně více než 100.000 Kč, ale méně než 500.000 Kč
50.000 Kč při okamžité dražební ceně více než 500.000 Kč ale méně než 1.000.000 Kč
100.000 Kč při okamžité dražební ceně více než 1.000.000 Kč ale méně než 5.000.000 Kč
200.000 Kč při okamžité dražební ceně více než 5.000.000 Kč a více
O pořadí příhozů rozhoduje licitátor. K vydražené ceně si dražebník účtuje odměnu ve výši 22% (včetně DPH)
7.	O způsobu dražby v nepřítomnosti /jinou osobou či po telefonu/ je třeba se informovat v GALERIE PICTURA, spol. s r.o.,
Na Zderaze 270/6, Praha 2.
8.	Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dražebníkovi v hotovosti o nejbližší platební pauze. Cenu
dosaženou vydražením lze uhradit vložením částky na účet dražebníka uvedený v bankovním spojení, bezhotovostním
převodem, peněžní zásilkou doručenou do vlastních rukou dražebníka nebo jiným způsobem úhrady, který je třeba dopředu
dohodnout. Cenu dosaženou vydražením v částce vyšší než 500.000 Kč je vydražitel povinen uhradit nejpozději do 14 dnů
ode dne konání dražby.
9.	Bankovní spojení dražebníka: UniCredit Bank Czech Republic, pobočka Na Příkopě 20, Praha 1, č. účtu: 4228111004/2700.
IBAN: CZ52 2700 0000 0042 2811 1004.
10.	Předměty dražby je možno si prohlédnout 28. 11.–07. 12. 2022, 10-18 hod., v prostorách provozovny dražebníka GALERIE
PICTURA, spol. s r.o., Na Zderaze 270/6, Praha 2. Předměty jsou v provozovně vystaveny na volně přístupném místě a jsou
označeny jako předměty dražby.
11.	Vydražené předměty budou dražebníkem předány vydražiteli oproti předložení dokladu o zaplacení ceny dosažené
vydražením v prostorách provozovny dražebníka Na Zderaze 270/6, Praha 2 v den aukce do 20 hod. nebo v pracovních
dnech mezi 10 - 17 hod., nedohodnou-li se vydražitel a dražebník jinak.
12.	Současně vydražitel podepíše a převezme protokol o provedené dražbě, písemné potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu
dražby, písemné potvrzení o předání předmětu dražby.
13. Vstup na tuto veřejnou dobrovolnou dražbu je bezplatný.
14. Kurz použitý k přepočtu cen do CZK/EUR je orientační.
V Praze dne 7. 11. 2022
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AUCTION NOTICE

on voluntary public auction by joint auction pursuant to Act No. 26/2000 Coll.,
on public auctions, as amended
1.	The auctioneer, GALERIE PICTURA, spol. s r.o., with seat at Na Zderaze 270/6, 120 00 Praha 2, Reg. No. 26492261, registered in
the Commercial Register at the Municipal Court in Prague, Section C, insert 85636, hereby announces that on December 7,
2022 at 18:00 Hrs, a joint voluntary auction shall be held upon request from the owners of auctioned items at Braunův
Dům, Karlovo náměstí 24, Praha 1
2.	The auctioned items are marked and described, including their accessories, rights and obligations related and linked to them,
condition, estimated or ascertained price, lowest bid price (auction price) and minimum bid up in the auction catalogue,
which is annexed to and forms an integral part of this auction notice. If the auctioned item is a cultural monument, this fact
is shown in the catalogue.
3.	Information about the auctioned item in the auction notice, mainly, the description of the condition of the auctioned item,
the rights and duties attaching to the auctioned item are given only according to the available information.
4. The auctioned items shall be auctioned in the order in which they are shown in the auction catalogue.
5. Deposit of auction security is not required.
6.	The auctioneer in course of the auction acquaints the interested parties with the serial number of the auctioned item, its
summary description and lowest bid price /auction price/. After this acquaintance, the interested parties /bidders/ may bid up
by visible lifting of their auction numbers. The auction of the item lasts as long as the interested parties /bidders/ bid up.
The auctioneer usually determines the bid ups as follows:
100 CZK for a spot auction price that is under 5 000 CZK
500 CZK for a spot auction price that is above 5 000 CZK, but under 10 000 CZK
1 000 CZK for a spot auction price that is above 10 000 CZK, but under 50 000 CZK
5 000 CZK for a spot auction price that is above 50 000 CZK, but under 100 000 CZK
10 000 CZK for a spot auction price that is above 100 000 CZK, but under 500 000 CZK
50 000 CZK for a spot auction price that is above 500 000 CZK, but under 1 000 000 CZK
100 000 CZK for a spot auction price that is above 1 000 000 CZK, but under 5 000 000 CZK
200 000 CZK for a spot auction price that is above 5 000 000 CZK and higher
	The auctioneer decides on the order of the bid ups. The auctioneer charges a fee equivalent to 22% of the final auction
price (including V.A.T)
7.	Information concerning the auction method in case of absence /representation by proxy or auction by telephone/ must
be reported to GALERIE PICTURA, spol. s r.o., Na Zderaze 270/6, Prague 2.
8.	The final auction price must be paid by the highest bidder to the auctioneer in cash at the nearest payment break. The final
bid price may be paid by deposit of the amount in the account of the auctioneer given in the bank details, bank transfer,
cash delivered personally to the auctioneer or by another mode of payment, which must be agreed upon beforehand.
A final bid price that is above 500 000 CZK must be paid by the highest bidder at the latest within 14 days after the auction.
9.	Auctioneer´s bank details: UniCredit Bank Czech Republic, pobočka Na Příkopě 20, Prague 1, A/c No. 4228111004/2700. IBAN:
CZ52 2700 0000 0042 2811 1004.
10.	The auctioned item may be inspected in the period 28.11.-07.12.2022, 10-18 hrs. in the premises of GALERIE PICTURA, spol. s r.o.,
Na Zderaze 270/6, Prague 2. The items are on exhibit in the premises at a freely accessible place and are marked as auction items.
11.	The auctioned items shall be delivered by the auctioneer to the highest bidder upon submission of the document proving
payment of the final bid price in the premises of the auctioneer at Na Zderaze 270/6, Prague 2 up to 20:00 Hrs on the auction
date or on working days between 10:00 and 17:00 Hrs, provided the auctioneer and highest bidder do not agree otherwise.
12.	At the same time, the highest bidder shall sign and take delivery of the auction protocol, written confirmation of acquisition
of property title to the auctioned item, written confirmation of handover of the auctioned item.
13. Access to this voluntary public auction is free-of-charge.
14. The CZK/EUR conversion rate is only for orientation.
In Prague, November 7, 2022

GALERIE PICTURA, spol.s r.o.
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JMENNÝ REJSTŘÍK
Assenbaum Fanny
1
Bartoš Břetislav
2
Bartovský Václav
4, 5
Bauch Jan
6, 7
Běhal Dominik
10
Bělocvětov Andrej
9
Beneš Vincenc
3
Besta Pavel
8
Bidlo František
11
Blažek Zdeněk
13
Böhm František Xaver
12
Boštík Václav
14
Brož Josef
16
Brukner Jan
15
Bubeníček Ota
17, 19
Burmann Fritz
18
Coufal Ondřej
20
Čáp Stanislav 
21
Čapek Josef
26
Čepelák Ladislav
24, 25
Čermáková Alena
22
Černotová Lenka
23
Černý Karel
27
Číla Otakar
38
David Jiří
29
de la Serna Ismaël Gonzáles
28
Demartini Hugo
33
Demel Karel
30, 31
Diviš Alén
32
Ehrlich Ladislav
37
Emler František
34, 35, 36
Erlebach Vladimír
44
Famíra Emanuel
39
Feigl Bedřich
40
Fišárek Alois
41
Fleischmann Karel
42
Forman Pavel
43
Fremund Richard
45
Fuka Vladimír
51
Gross František
47, 48, 49
Grosz George
46
Grus Jaroslav
52, 53, 54
Gruss Franz
50
Hajn Alva
57
Háša Jaroslav
56
Havelka Roman
55
Hejna Václav
58, 59, 60, 61, 62, 63
Heřman Jiří
65
Heřman Josef
64
Hlava Pavel 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
Hodonský František
73, 74, 75, 76
Hodr Karel
83
Holan Karel
77
Holý Miloslav
78, 79, 80
Holý Stanislav
85
Honzík st. Stanislav
86
Horálek Bedřich
82
Horejc František
81, 84

Houra Miroslav
87, 88
Hudeček František 
89, 90, 91, 92
Hůrka Otakar
94, 95, 96
Chovanec Jan
103
Istler Josef
93, 97, 98, 99
Janeček Ota
100, 101, 102
Jelínek František Antonín
106
Ježek Stanislav
104, 105
Jindra Jaromír 
107, 108
Jirků Boris
109, 110
Jiroudek František
111
Jiřincová Ludmila
115
Jonášová Josefína
112
Kadečková Blanka
114
Kaloč Jiří
113
Kašpar Adolf
118
Klápště Jaroslav
116
Klimentová Jiřina
117
Koblasa Jan
120
Kobylka Vojtěch
121
Kohout Alois
122
Kojan Jan 
119
Komárek Vladimír
123
Konůpek Jan
124, 125, 126
Kotas Pavel
130
Kotík Pravoslav
127, 128, 129
Kotvald František
131
Kousal Josef
132
Kovařík Slavoj
137
Král Josef
134
Králík František
138
Kreibich Vilém
133
Krejčí Jiří
135, 136
Kremlička Rudolf
141, 142, 143
Kristin Vladimír
140
Kroča Antonín
139
Kříž Jaroslav
153
Kuba Ludvík
144, 145
Kubíček Jánuš
155
Kunc Jaromír
150
Lachout Vlastislav
146
Lamr Aleš
147, 148
Lamr Václav
149
Langer Karel
154
Laube Karel
151, 152
Laukotová Hermína
158
Líbal František
157
Liesler Josef
156, 160, 161, 162, 163
Lolek Stanislav
171
Macoun Gustav
159
Majer Antonín
166
Majerník Cyprián
165
Maláč Matyáš
164
Malát Radim
167
Malý Jiří
168
Mareček Bohumil
180
Margold František Xaver
169
Marx Karel
173, 174, 175, 176, 177

Matal Bohumír
170
Matouš Dalibor
179
Max František
172
Medek Mikuláš
178
Medek Kopaninský Ivo
181
Menšík Stanislav
182
Miró Joan
183, 184, 185, 186
Mizera Otto
191
Moravec Alois
187, 188, 189
Mrkvička Otakar
190
Musil Leopold
192, 193
Mžyk Josef
198
Naumann Arno
194
Nejedlý Otakar
195
Nemastil Zdeněk
196
Němec Rudolf
197
Nemes (Andrej Nemeš) Endre 199, 200,

201, 202, 203
Neprakta Jiří
204, 205
Neurčený autor  207, 208, 209, 210, 211
Neurčený evropský malíř 17. století 212,
215
Neznámý autor 
206
Novák Vladimír
216, 218
Oberthor Karel
213
Oner Pasta
219
Ouhel Ivan
214
Pačínek Jiří
223
Paderlík Arnošt
217, 220, 221, 222
Pálek Jiří
224
Pavlík Václav
226
Pavlík Petr
225
Pecháček Miloslav
227
Pelíšek Alexander J.
228
Piesen Robert
229, 230
Písařík Petr
231, 232, 233
Pištěk Jan
234
Pitra Svatopluk
235, 236, 237
Pittermann - Longen Emil Artur 238
Pleiner Vladimír 
242
Podhrázský Stanislav
240
Preisler Jan
239
Preissig Vojtěch
241
Procházka Antonín
245
Procházka Josef
243
Procházka Jiří
244
Příkaský Pavel
248
Purkrábková Hana
246, 247
Rada Vlastimil
249
Ressel Milan
252, 253
Riegel Jaroslav
250
Ronovský František
254, 255
Roubíček René
251
Říha František
256
Sainer Ilja
257
Schadt Karel
258, 259
Sigmund Karel Jan
266
Sion Zbyšek
267, 268

Sklenář Zdeněk
270
Skramlík Jan
265
Sládek Jan
260, 261
Slavíček Jan
263, 264
Smutný Oldřich
269
Souček Karel
271, 272
Souček Karel
262
Sozanský Jiří
273, 274, 275
Srp František
279
Stählin Erwin
278
Stanislawski-připsáno Jan
277
Stephan Leopold
280
Stretti Mario
281
Stretti - Zamponi Jaromír
283, 284
Strimpl Ludvík
282
Sucharda Stanislav
285
Sulek Svatopluk
287
Sůra Jaroslav
286
Svobodník Vladimír
292
Sychra Václav
289
Sychra Vladimír
288
Sýkora Zdeněk
291
Synáček Otakar
290
Šípek Bořek 293, 294, 295, 296, 297, 298
Štědrý Karel
299
Švabinský Max
304
Švec Otakar
276
Teige Karel
300, 305, 306, 308
Tichý František
303
Tondl Karel
301, 302
Trampota Jan
307
Trnka Jiří
311
Truppe Karl
309
Tůma Zdeněk
310
Ulšmíd Václav F.
312, 313
Uždilová Bedřiška
316
Váchal Josef
314, 315
Valter Karel
317, 318, 319
van Der Straeten Georges
322
Velčovský Josef
320, 321
Veran (Weran) Karel
324
Veržakovský Karel
325
Veselý Aleš
327
Vik Karel
323
Vinař Milan
326
von Ottenfeld Rudolf Otto
342
Vožniak Jaroslav
328
Vysušil Karel
332
Wagner Libor
344
Wachsman Alois
330, 331
Wirkner Václav
329
Zábranská - Sychrová Jarmila
339
Zajíc Jaroslav
337
Zárybnický Rostislav
336
Zívr Ladislav
340, 341
Zoubek Olbram
333, 334
Žufan Bořivoj
335, 338, 343

Další důležitá upozornění
1. Dražené předměty byly prozkoumány a oceněny předními odborníky, kteří spolupracují s dražebníkem.
2. K některým předmětům náleží posudky soudních, nebo odborných znalců. Je-li tato skutečnost uvedena v katalogu, bude předmět vydražiteli předán včetně posudků. GALERIE PICTURA, spol. s r. o., může na požádání
zajistit ke každému prodávanému předmětu odborný posudek, restaurátorský průzkum nebo restaurování díla. Náklady nese objednatel.
3. Dražené předměty jsou nabízeny ve stavu, který je adekvátní době vzniku. Některé předměty byly na náklady prodávajícího ošetřeny odbornými restaurátory. Upředmětů, jejichž poškození je větší než obvyklé
opotřebení časem, je v katalogu vyznačeno „poškozeno“.
4. Nejnižší podání tvoří zpravidla 2/3 odhadní ceny.

Sledujte také naši nabídku na www.pictura.cz/galerie

GALERIE PICTURA, spol. s r. o.
Aukční a komisní prodej, nákup za hotové,
expertizy, poradenství, budování sbírek
tel.: 224 233 810
mobil: 603 741 674
galerie@pictura.cz
www.pictura.cz

