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Prosinec 2016
Ropková Barbora

Burianovy Vzdálené světy
Zdeněk Burian v European Arts
Nedávno první plátno Zdeňka Buriana překonalo hranici 2
milionů korun. Teprve budoucnost ukáže, zda to byl ojedinělý
prodej, nebo cenové nastavení tohoto autora obstojí i z dlou...
celý článek

Vašátková Vendula

Případ Sýkora: Nový rekord za poválečné
umění
Lempertz Kolín 3. 12. 2016
O tom, že je o tvorbu výtvarníka Zdeňka Sýkory v posledních pěti letech zájem,
který graduje, nemůže být pochyb. Bezprecedentní rekordní výsledky z jeho
"matičního" aukčního dom... celý článek

Koucká Tereza

Třikrát Toyen
Thierry-Lannon 10. 12. 2016
Aukční síň Thierry-Lannon & Associés dražila minulou sobotu v Brestu tři
poválečné oleje Toyen. Všechny se prodaly vysoko nad horní hranicí odhadních
cen. L'eau de la solitude d... celý článek
Skřivánek Jan

Jan Zrzavý z Bretagne, 2006–2016
Dorotheum 3. 12. 2016
Nejdražším dílem sobotní aukce společnosti Dorotheum byla bretaňská krajina
od Jana Zrzavého s konečnou cenou téměř 13 milionů korun. Na trh přišla na den

přesně deset let po dr... celý článek

Redakce ART+

Nové číslo art+antiques / 2016-12
prosinec 2016 / leden 2017
Nové číslo art+antiques zve k návštěvě retrospektivy sloveského umělec Julia
Kollera ve vídeňském MUMOKu. V profilovém rozhovoru je představen Jan
Nálevka, který aktuálně vystav... celý článek

Koucká Tereza

Autorské maximum pro Zbyňka Sekala,
zajímavý Wachsman
Galerie Pictura 7. 12. 2016
Na dnešní předvánoční aukci Galerie Pictura ve Velkopřevorském paláci se
neprodávalo za miliony, přesto však přinesla některé zajímavé výsledky. Dařilo se
především umění od 40.... celý článek
Vašátková Vendula

Medek, Foltýn a Špála v Londýně
Sotheby's 30. 11. 2016
V uplynulém týdnu díla českých autorů na aukčním trhu bodovala nejenom
na tuzemské scéně. Dražba Sotheby's v Londýně se rovněž zapsala do
uvažování o současných cenách domácího ... celý článek
Vašátková Vendula

Velkolepá sezóna pokračuje
Arthouse Hejtmánek 1. 12. 2016
Čtvrteční večerní aukce Arthouse Hejtmánek potvrzuje aktuální mimořádný zájem
českých i zahraničních sběratelů a investorů o nákup výtvarného umění, a to bez
ohledu na období či... celý článek

Skřivánek Jan

Top 10 Kupka
Nejdražší obrazy Františka Kupky na domácím i zahraničním
trhu
Obraz Františka Kupky Série C I. z roku 1935 se na aukci Adolf Loos Apartment
and Gallery prodal v novém rekordu českých aukcí, za 62 milionů korun. Během
posledních pěti týdnů ... celý článek
Vašátková Vendula

Po čtyřech letech padl mezinárodní rekord
Františka Kupky
Kupkův Vzlet ve Stockholmu překonal vyvolávací cenu
téměř pětinásobně
Zájemcům o Kupkovo dílo nemohl uniknout poměrně rozměrný a v
médiích frekventovaný olej tohoto autora, který se v úterý večer licitoval ve
švédské Stockholms Auktionsverk. Kdo s... celý článek
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