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První pololetí roku 2015 znamenalo na českých 

aukcích výtvarného umění a starožitností his

toricky třetí nejlepší výsledek. Kupci za toto 

období utratili na 480 milionů korun, což je 

o příjemných 13 % více než v předchozím roce 

a o 13 % méně než v rekordní jarní sezoně 

2013, kdy celkové tržby činily 550 milionů 

korun. Klien ti stále více oceňují jednotlivé, 

uměleckohistoricky a sběratelsky zajímavé po

ložky i českou krajinomalbu. Za nejdražší práci, 

expresivní malbu Bohumila Kubišty Žena s ko-

čárkem, zaplatil zájemce necelých 14 mi lionů 

korun. Kubištově olejomalbě sekundovalo jiné, 

na trhu zcela ojedinělé dílo, kuboexpresionis

tický Kytarista Emila Filly z přelomového roku 

1912 a cenou 9,6 milionu korun.

Převažující klasickou modernu mezi nej

dražšími díly doplňují zahraničními kupci 

oblíbená asiatika, historicky poprvé se do 

první desítky v tomto pololetí propracoval 

i segment české krajinomalby. Desítka nej

dražších děl by tentokrát v souhrnu vyšla na 

78 milionů korun.

Odborný portál ART+ (www.artplus.cz) při

pravuje na únor 2016 již sedmou Ročenku ART+, 

která bude mapovat vývoj na trhu s umění doma 

i v zahraničí v roce 2015. Minulých šest vydá

ní Ročenek ART+ vzbudilo značný ohlas a pro 

sběratele i obchodníky s uměním se staly zá

kladním referenčním zdrojem. Veškeré statis tiky 

celkového obratu českého trhu s uměním, počty 

milionových či stotisícových položek, které se 

objevují v médiích, vycházejí ze sta tistik ART+.

Základní koncepce Ročenky ART+ bude stejná 

jako v minulých letech. Vedle shrnutí celkové 

situace a jednotlivých případových studií, vě

novaných dílčím segmentům trhu či konkrétním 

autorům, čtenáři v Ročence ART+ najdou také 

kompletní přehled děl prodaných za více než 

1 milion korun, oddíly věnované mimoaukční 

části trhu, tedy prodejům prostřednictvím galerií 

a starožitnictví, kapitoly zabývající se situací 

na Slovensku a na mezinárodním trhu, a také 

rozhovory s významnými českými i zahraničními 

odborníky. Celkový rozsah Ročenky ART+ bude 

kolem 140 stran.

ROČENKA ART+ 
Trh s uměním v roce 2015

Technické údaje
vychází  15. 2. 2016

náklad  10 000 výtisků

rozsah  +/− 140 stran

formát  220 × 200 mm (+ 5 mm na ořez)

papír   obálka – matná křída 200 g/m2 + 

    parciální lak; vnitřní část – matná  

    křída 100 g/m2

vazba  V2, lepená

tisk    4/4 barvy

Inzerce (uzávěrka podkladů 10. 1. 2016)

1/1 strany 220 × 200 mm 60 000 Kč + DPH

2. a 3. obálka  220 × 200 mm 80 000 Kč + DPH

4. obálka  220 × 200 mm  120 000 Kč + DPH

Na 4. obálce možnost parciálního laku.

Ceny nestandardních formátů na základě dohody.

Kontaktní osoba pro inzerci
Ing. Světlana Urbanová

urbanova@artplus.cz,  tel.:+420 604 931 471

Pablo Picasso: Alžírské ženy / 1955
olej na plátně / 114 × 146,4 cm  
Christie’s New York 11. 5. 2015 / cena: 179 365 000 USD

Na obálce: Ikonická práce Pabla Picassa, varianta „O“ z cyklu Alžírských žen (1955) se stala na květnové 
aukci Christie’s v New Yorku s částkou téměř 180 milionů dolarů nejvýše vydraženým uměleckým dílem 
všech dob.Obraz byl naposledy licitován v roce 1997 jako součást sbírky Victora a Sally Ganzových, 
původních majitelů celé patnácti dílné série, kterou získali od Picassova galeristy Daniela Kahnweilera.
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Rok druhý
text: Lucie Drdová, 

Ondřej Horák, 

Jan Skřivánek

téma

Index, který připravuje J&T Banka ve spolupráci 

s portálem ART+, je pokusem o nezaujatý popis 

vývoje na současné výtvarné scéně. Jedná se 

o aktuální pořadí českých výtvarníků naroze-

ných po roce 1950 sestavené na základě jejich 

aktivní účasti ve výtvarném provozu. Index vy-

chází z předpokladu, že vlastní hodnotu umění 

nelze objektivně změřit, že však lze posuzovat 

úspěšnost umělecké kariéry. Index zohledňuje 

účasti na výstavách a bienále, výtvarná ocenění, 

zastoupení galeriemi a další umělecké počiny 

(například knižní monografie či realizace ve 

veřejném prostoru). Celkem se jedná o osm 

různých kategorií.

Do výsledného bodového součtu jsou zapo-

čítávány pouze akce uskutečněné v posledních 

deseti letech. Sledované období se tak průběžně 

posouvá, do letošního hodnocení byly zapo-

čítány akce z let 2005 až 2014. Jinými slovy, 

k loňským výsledkům se připočetly akce za 

poslední rok a odečetly body za rok 2004. V tom 

se také J&T Banka Art Index liší od zahraničních 

uměleckých indexů, které většinou pracují s ku-

mulativním součtem za celou umělcovu kariéru. 

J&T Banka Art Index je zamýšlen především jako 

zpráva o aktuálním stavu české výtvarné scé-

ny, nikoli jako definitivní hodnocení významu 

a uměleckých kvalit jednotlivých autorů. 

Prodejní ceny, ať již dosahované na auk-

cích, či účtované při prodeji prostřednictvím 

galerií, nejsou jedním ze sledovaných kritérií 

a na finální pořadí nemají žádný vliv. Úspěšnost 

umělce na trhu sice může být pro potenciální 

sběratele a investory důležitou informací, jde 

však o oblast, pro kterou nejsou k dispozici 

relevantní údaje. Vstupní data týkající se výstav 

a dalších výtvarných akcí byla čerpána z interne-

tových databází a z webových stránek samotných 

umělců a jejich galerií. Část bodových posunů 

je dána i dohledáním starších výstav, které se 

v základních výtvarných databázích neobjevují, 

a jemnější kalibrací v hodnocení jednotlivých 

akcí (body nejsou přidělovány mechanicky, ale 

zohledňuje se charakter akce a relevance pořá-

dající instituce).

 

Změny a jistoty
Ačkoli pořadí v první desítce zůstalo takřka 

beze změny – novinkou je posun Jiřího Davida 

z jedenácté příčky na desátou –, rozhodně nejde 

J&T Banka Art Index ve své druhé edici přináší jen dílčí 
změny. Pořadí na prvních místech se nezměnilo, v první 
stovce se nicméně objevuje hned deset nových jmen. 
Někteří autoři se v žebříčku posunuli i o několik desítek 
míst, u řady dalších se výrazně měnilo jejich bodové skóre.

K r i š t o f  K i n t e r a :  i  a m  n o t  Y o u 

11. 6.–28. 9. 2014, Museum Tinguely, Basilej / foto: Jan Rasch
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Sbírka Cullenových  
v Londýně

text: Marcela Chmelařová

Sbírka manželů Cullenových ztělesňuje zcela 

ojedinělý fenomén zámořského sběratelství sou-

středěného na českou meziválečnou avantgardu 

s těžištěm v surrealismu a imaginaci. Její majitelé, 

texaští miliardáři a mecenáši Roy a Mary Culle-

novi, ji zaníceně budovali od počátku 90. let 

20. století. Iniciačním zážitkem se jim stala pře-

hlídka české moderny let 1900–1945, pořádaná 

houstonským muzeem umění na podzim 1990.

„Inspirací pro nás byla průkopnická výsta-

va Czech Modernism, kterou již před mnoha 

lety uspořádalo Museum of Fine Arts v Hous-

tonu. Byla nám vodítkem, když jsme začali 

sestavovat vlastní sbírku odpovídající našemu 

vkusu i citu,“ říká k počátkům rodinné kolekce 

Snad jen ve velmi specifické atmosféře přelomu 
osmdesátých a devadesátých let, době tání politických ledů 
a bezprecedentní otevřenosti Západu vůči východní Evropě, 
mohla vzniknout sbírka, jako je ta manželů Cullenových. 
Její londýnský rozprodej sliboval být jednou z událostí roku.

téma

n a  40 % p ro da n ý c h  p o l o ž e K  z  c u l l e n o v Y 

s b í r K Y  p u t o va l o  z p ě t  d o  Č ec h .  t i t u l n í  p l át n o 

t o Y e n  z ů s ta l o  b e z  K u p c e  / foto: Profimedia

Mary Cullenová. Kolekci pak s velkým zapálením 

vytvářeli a šlechtili další čtvrtstoletí. Časté byly 

cesty do Prahy, „která se právě začínala probírat 

z izolace komunistické éry“, setkání s místními 

osobnostmi, historiky umění, návštěvy důle-

žitých výstav, jakou byla retrospektiva Toyen 

pořádaná Galerií hlavního města Prahy v roce 

2000. Český surrealismus a Skupinu 42 sledovali 

Cullenovi v celé jejich šíři, sbírka nebyla zdaleka 

omezena jen na klíčová jména známých zástup-

ců působících ve Francii. Dokázali ocenit řadu 

zajímavých a kvalitních prací na papíře, drobné 

skici Wachsmanna, Muziky, Bílka, Hudečka, Pra-

voslava Kotíka, koláže Karla Teigeho, dobové 

bibliofilie a časopisy.

Nositelem této přesoceánské sběratelské 

vášně byl, podle vlastních slov Mary Cullenové, 

obdiv a fascinace nad tím, „…kolik umělců se 

dokonce i v těch nejhorších časech dokáže 

povznést nad nepříznivé životní okolnosti 

a vytvořit něco překrásného“. A jako každé 

„pravověrné“ sběratelství, vycházející více z mo-

tivací nitra než peněženky, vedlo i toto k navá-

zání mnoha transatlantických přátelství a vazeb. 

Poté co jeden z manželů, správce ropného im-
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Surrealismus

4. 5.3.1. 2.

I loni padaly mezi surrealisty vysoké částky, na 

rekord ale tentokrát došlo jen jednou. Přestože 

počet nabízených položek klesl jen mírně, celko-

vý obrat tohoto segmentu se z předloňských více 

než 110 snížil na téměř polovičních 60 milionů 

korun. Nutno ovšem poznamenat, že rok 2013 

byl v tomto ohledu zcela výjimečný.

Pro díla Toyen byl loňský rok poměrně úspěš-

ný. Na českém trhu se objevily hned tři malby. 

Dvě z nich nabídla Galerie Kodl – poválečné dílo 

Beze stop z malířčina pařížského období převý-

šilo o milion vyvolávací cenu a bylo prodáno za 

4,8 milionu (obr. 22). Nejen druhým nejdražším 

malířčiným dílem, ale i druhým nejdražším dílem 

na loňských českých aukcích se stala malba Sen 

(obr. 2). Toto vrcholné, mnohokrát vystavované 

a publikované Toyenino dílo je z roku 1937, tedy 

stejné datace jako rekordní malba Spící, vydra-

žená před pěti lety v Pictuře. Dražba startovala 

na 14,4 milionu, vítěz aukce, dražící po telefonu, 

obraz nakonec získal za 16,32 milionu korun.

Stejnojmenný akvarel k tomuto dílu se navíc 

loni na aukci European Arts stal za 576 tisíc 

druhou nejdražší Toyeninou prací na papíře. Za 

bezmála 3 miliony pak z téhož aukčního domu 

odešla ještě půvabná raná malba Továrna z roku 

1920 (obr. 47). Za zmínku stojí i další kresba 

Motýlí čas – Předjaří, kterou Galerie Art Praha 

vydražila za 480 tisíc, a zařadila ji tak na třetí 

místo za zmíněný akvarel.

Práce Jindřicha Štyrského stály naopak 

v pozadí. Kromě jediné práce na papíře, Pro-

stitutky s konečnou cenou 124 tisíc korun, se 

dražily už jen tři fotografie za tisícové částky.

Po předloňském nebývalém úspěchu třinácti 

milionových položek Františka Muziky se loňský 

rok vrátil zpět do průměru. Z celkem pěti maleb 

se ta nejdražší objevila na květnové aukci Galerie 

Kodl, kde nový majitel za Zátiší s melouny a hroz-

nem zaplatil 2,52 milionu korun (obr. 56). Těsně 

nad milion vydražilo půvabnou malbu z 60. let Tři 

larvy I i Dorotheum (obr. 132). Největší ambice 

ovšem měla klíčová raná neoklasicistní Muzikova 

malba Pastorále, spadající do období autorova 

členství v Nové skupině. Práce, kterou nabídla 

v červnu Pictura, by s vyvolávací cenou přes 5,7 mi-

lionu korun měla slušnou šanci pokořit dosavadní 

autorský rekord, svého kupce však nenašla.

František Janoušek se loni na trhu objevoval 

častěji než v předchozích letech, celkem bylo 

v nabídkách aukčních domů devět jeho děl, hra-

nici milionu překonala ovšem pouze dvě z nich. 

V říjnu to byl Obraz (Ten heraldický), který byl na 

aukci 1. Art Consulting vydražen za vyvolávací 

cenu 2,88 milionu (obr. 49), o tři týdny poz-

ději pak odešla z Galerie Kodl malba Žena před 

zrcadlem s konečnou cenou 2,4 milionu korun 

(obr. 58).  V obou případech se jednalo o plátna 

z vrcholného období tvorby. S vyvolávací cenou 

2,16 milionu korun paradoxně nového majitele 

nezískalo podstatně významnější surrealistické 

plátno Vzpomínka na Forum romanum. Janouš-

kovy malby z této periody přitom v předchozích 

letech hned dvakrát překonaly autorský rekord.

Z děl Václava Tikala loni nic výrazně nepře-

kvapilo. Aukční síně nabízely převážně méně 

významné práce za desetitisícové částky, které 

často kupce nenašly. Výjimkou byl vrcholný surre-

alistický obraz Iluze iluze z roku 1943 (obr. 102), 

tedy válečné doby, během níž se začal formovat 

Tikalův osobitý styl. U 1. Art Consulting našel ten-

to kvalitní olej kupce za vyvolávací cenu 1,44 mi-

lionu korun. V řádu stotisíců se prodaly ještě další 

dvě malby:  imaginativní Letící za 900 tisíc nebo 

půvabná poválečná malba temperou Mlýn na 

reakci za 480 tisíc korun. Bez většího povšimnutí 

naopak nechali sběratelé projít výjimečně kva-

litní vyzrálou verzi Tikalových Pohyblivých iluzí 

z počátku 60. let. Plátno s dedikací Jindřicha 

Chalupeckého, pocházející z jeho sbírky, si odnesl 

šťastný zájemce za pouhých 120 tisíc korun.

Téměř pětinásobný meziroční nárůst celko-

vého obratu loni zaznamenal Václav Zykmund. 

Přispěla k tomu zejména květnová aukce Galerie 

Kodl, kde se prodala malířova stěžejní práce 

v dalíovském duchu Hlas z dálky z roku 1937 

(obr. 45). Konečná cena 3 miliony korun navíc 

znamenala nový autorský rekord, mezi surrealisty 

loni jediný. Zykmundovy obrazy se přitom obvyk-

le draží za nižší částky, jedná se teprve o druhou 

autorovu milionovou položku na trhu. Z dalších 

prodejů jmenujme malbu Mezi vodou a kameny 

ze 40. let, která v galerii Pictura našla kupce za 

528 tisíc, nebo zdařilý Smutek z téhož období, 

který u Dorothea odešel za 264 tisíc korun.

Z prací Aloise Wachsmanna se loni dražily 

jen kresby a scénické návrhy. S nárůstem na 

228 tisíc korun odešel u 1. Art Consulting pastel 

Zátiší s modrou konvicí a chlebem. Za vyvolávací 

cenu 60 tisíc korun pak prodala Galerie Kodl 

Scénický návrh k divadelní hře Oidipus, nesoucí 

znaky Wachsmannovy vrcholné malířské tvorby. 

Grácii zdařilé interiérové kresby Scénický návrh II 

naopak kupci u European Arts s nabídkovou 

částkou 31 tisíc korun neocenili.  

1.  f r a n t i š e K  Ja n o u š e K :  
v z p o m í n K a  n a  f o ru m  ro m a n u m  / 1932 

olej na plátně / 74 × 100 cm 

nevydraženo / 1. Art Consulting 15. 5. 2014

2.  f r a n t i š e K  Ja n o u š e K :  
s i e s ta  n a  b a l Ko n ě  / 1925 

olej na plátně / 65 × 67 cm 

cena: 360 000 Kč / 1. Art Consulting 16. 2. 2014

3.  vá c l av  z Y K m u n d :  s m u t e K  / 1946 

olej na plátně / 100 × 37 cm 

cena: 264 000 Kč / Dorotheum 8. 3. 2014

4.  t o Y e n :  s e n  / 1937 

akvarel, tuš na papíře / 35 × 50,5 cm 

cena: 576 000 Kč / European Arts 14. 12. 2014

5.  a l o i s  Wac h s m a n n :  s c é n i c K ý  n á v r h  i i 

akvarel na papíře / 28 × 41 cm 

nevydraženo / European Arts 14. 12. 2014

6.  f r a n t i š e K  m u z i K a :  
h a d r i á n  z  Ř í m s u  / 1930 

komb. technika na papíře / 38,5 × 45 cm 

cena: 228 000 Kč / European Arts 20. 5. 2014

7.  vá c l av  t i K a l :  p o h Y b l i v é  i l u z e  / 1963 

olej, tempera na lepence / 49 × 34 cm 

cena: 120 000 Kč / 1. Art Consulting 5. 10. 2014
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