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Aukční listopad
praha Listopad a začátek prosince 
je tradičním vrcholem aukčního roku. 
Své aukce mají na následující dny 
a týdny naplánovány téměř všechny 
velké společnosti: Galerie Art Praha 
(14. 11.), European Arts (22. 11.), Arcim-
boldo (25. 11.), Dorotheum (28. 11.), 
galerie Kodl a Vltavín (29. 11.). 
www.artplus.cz 

 

MG v novém 
brno Moravská galerie chystá na 
začátek prosince otevření nové stálé 
expozice poválečného umění. Jejím 
základem bude sbírka brněnského 
umělce a teoretika Jiřího Valocha. 
Současně s novou expozicí je 
připravována i proměna dispozičního 
řešení celého Pražákova paláce.  
www.moravska-galerie.cz

 

Návrat Iren Stehli 
praha Galerie hlavního města Prahy 
připravila výstavu švýcarské fotografky 
Iren Stehli, která v 70. letech studovala 
na pražské FAMU a jejíž snímky jsou 
jedinečným svědectvím o proměnách 
české společnosti. Výstava je do 
24. ledna k vidění v pražském Domě 
fotografie. Rozhovor s fotografkou 
přinesl říjnový Art+Antiques. 
www.ghmp.cz

 

Předvánoční Vídeň
vídeň Rakouská metropole je 
oblíbeným cílem předvánočních 
výletů. Krom trhů je možné navštívit 
řadu zajímavých výstav: Albertina 
připravila průřez grafickým dílem 
Edvarda Muncha (do 24. 1.),  Kun-
sthistorisches Museum vystavuje 
práce Američana Josepha Cornella 
(do 10. 1.) a Leopoldovo muzeum 
hostí velkou přehlídku německého 
expresionismu (do 11. 1.) 
www.wien.at

 

Goyovy přízraky živě
londýn Národní galerie připravila 
výstavu portrétů Francisca Goyi (do 
10. 1.). Jeho podobizny dodnes dokáží 
překvapovat svou nekompromisností – 
portrétované, byť by to byl sám král, 
Goya rozhodně nikterak nezkrášloval 
a neidealizoval. Na výstavu se podařilo 
shromáždit sedmdesát malířových 
obrazů z celého světa. 
www.nationalgallery.org.uk

 

Listopadový Art+Antiques
praha Z hlavních materiálů listo-
padového čísla je třeba vyzdvihnout 
rozhovor s chilskými architekty Pezo 
von Ellrichshausen, kteří patří mezi 
nejrespektovanější mladé architekty. 
Cover story zve na výstavu Budování 
státu, která za pár dní začne ve 
Veletržním paláci. Ze zahraničních 
akcí redakce vybrala velkou výstavu 
Botticelliho v Berlíně a dvě výstavy 
s československou účastí v londýnské 
Tate Modern a newyorské MoMA.  
www.artcasopis.cz
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Skleněné sochy za miliony 
čeští sběratelé začínají objevovat ateliérové sklo

České ateliérové sklo je 
světoznámým pojmem, 
dlouho však platilo, že domácí 
sběratelé o ně nemají příliš 
zájem. Situace se pozvolna 
mění díky systematické snaze 
aukčních síní Dorotheum 
a Sýpka. Dosavadním 
vrcholem těchto snah byla 
říjnová aukce společnosti 
Dorotheum zaměřená 
výhradně na sklo. 

 Pod názvem Křehká síla skla ji společnost ve 
spolupráci se sklářskými firmami Moser a Lasvit 
uspořádala v budově bývalé Živnobanky na praž-
ských Příkopech, kde má v příštím roce vzniknout 
muzeum skla ZIBA. Nabízeno bylo na šedesát po-
ložek, z nichž nového majitele našly dvě třetiny. Do-
hromady aukce vynesla 12,5 milionu korun a plastika 
Prostor II. od dvojice Stanislav Libenský a Jaroslava 
Brychtová se prodala v novém autorském rekordu. 
Dosažená cena 1,44 milionu korun je současně vů-
bec nejvyšší cenou v dané kategorii realizovanou na 
českých aukcích.

Možná ještě větším úspěchem – předchozí 
cenové maximum Libenského a Brychtové bylo 
o 120 tisíc korun nižší – je více než tucet dalších 
autorských rekordů a vysoký počet autorů, jejichž 
díla byla poprvé dražena za statisícové částky. 
Nová cenová maxima zaznamenali Bohumil Eliáš 
(384 tisíc), Pavel Hlava (336 tisíc), Tomáš Hlavička 
(204 tisíc), Marián Karel (456 tisíc), Vladimír Ko-
pecký (132 tisíc), Věra Lišková (180 tisíc), Jaroslav 
Matouš (180 tisíc), Zora Pavlová (144 tisíc), Miluše 
Roubíčková (192 tisíc), Aleš Vašíček (192 tisíc), Petr 
Vlček (132 tisíc), Eva Vlčková (144 tisíc) a Jaroslav 
Wasserbauer (288 tisíc korun). 

Mezi autory, jejichž díla jsou již dnes na aukcích 
nabízena nejčastěji, patří Pavel Hlava a František 
Vízner. V Hlavově případě se však většinou jedná 
o vázy, autorské plastiky se příliš neobjevují. U sochu 
Vzlet z roku 2002 tak spíše než rekordní cena 336 ti-
síc korun překvapilo, že se o ni ucházel jen jeden zá-
jemce. František Vízner byl v nabídce zastoupen jen 
čtyřmi méně výraznými objekty, z nichž žádný neměl 
potenciál překonat jeho předloňský rekord, který má 
hodnotu 540 tisíc korun. Nejdráže, za 168 tisíc korun, 
se prodala váza se čtyřmi otvory z topasového skla.

Série Prostory z počátku 90. let patří mezi nejzná-
mější díla z vrcholného období tvorby Libenského-

-Brychtové. Konkrétně socha Prostor II se dokonce 
objevuje na obálce jejich největší monografie. Na-
bízený odlitek vznikl jen rok po prvním, který bývá 
uváděn s datací 1991–92. U takto rozměrných plastik 
samotná technologická náročnost téměř vylučuje vý-
robu neautorizovaných replik a padělků, starší kusy 
nicméně bývají ceněny výše než ty pozdější. Dobo-
vá praxe byla taková, že autoři zhotovovali nové od-
litky průběžně, když původní prodali či se vyskytlo 
vícero zájemců. Na trhu se ale objevují i plastiky od-
lité až po smrti Stanislava Libenského, který zemřel 
v únoru 2002. To samo o sobě není problém, citelně 
však chybějí informace o rozsahu jednotlivých edic.

Nejkomplikovanější situace je v případě menších 
a snáze reprodukovatelných prací, jako je slavný 
Polibek z roku 1958. Toto komorní dílo, které má na 
výšku sotva 16 cm, je jednou z prvních společných 
realizací Libenského a Brychtové zhotovených tech-
nikou tavení skla do formy. Odlitků existuje velké 
množství, různého stáří, barvy skloviny i kvality. Syn 
Jaroslavy Brychtové Jaroslav Zahradník vysvětluje, 
že autoři neměli kontrolu nad modelem a odlitky se 
v továrním provozu běžně vyráběly bez jejich souhla-
su jako firemní suvenýr pro nejrůznější příležitosti.

V posledních čtyřech letech českými aukcemi 
prošlo již šest odlitků Polibku. Nejdráže se prodal 
hned ten první: V květnu 2012 byl na aukci aukční-
ho domu Sýpka vydražen za 444 tisíc korun. Zatím 
asi nejkvalitnější verzi z počátku 60. let, navíc s po-
tvrzenou proveniencí, nabídla stejná aukční síň loni 
v únoru. Za 384 tisíc korun ji do svých sbírek získalo 
pražské Uměleckoprůmyslovém museum. Na svě-
tovém trhu se ceny Polibku pohybují od 5 do 22 tisíc 
eur (130–590 tisíc korun), přičemž v posledních pěti 
letech byl v Německu a Spojených státech nabízen 
sedmkrát. Odlitek z hnědého skla nabízený na říj-
nové aukci Dorothea vystoupal ze 144 na 312 tisíc 
korun.  Jan Skřivánek

listopad 2015WWW.ARTPLUS.CZ
vše o trhu s uměním

z exkluzivní večerní aukce křehká síla skla , foto: Dorotheum

stanislav libenský, jaroslava  
brychtová: polibek , 1958–63,  
červenozelené opalizující sklo, tavené  
ve formě, částečně broušeno a leštěno,  
výška 16 cm, cena: 384 000 Kč,  
Sýpka 23. 2. 2014, sbírka 
Uměleckoprůmyslového musea v Praze
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 EDITORIAL

Muka sběratelská

„Kdepak, muka lásky, to nic není 
proti mukám sběratele,“ napsal 
Karel Čapek ve své známé „sběra-
telské“ povídce Čintamani a ptá-
ci. A o kus dál ještě dodal: „Když 
si chlap něco vezme do hlavy, tak 
hned tak nepovolí; a když je to 
sběratel, tak půjde třeba vraždit; 
ono je sběratelství docela heroic-
ká činnost.“ 

Povídka je příběhem vášnivé-
ho sběratele orientálních koberců, 
který se marně snaží získat vzácný 
koberec s ptačím vzorem. To, co 
bylo dlouho považováno, za poetic-
kou licenci, má ve skutečnosti re-
álný základ. Koberec, který Čapka 
k napsání povídky inspiroval, loni 
získala do svých sbírek pražská Ná-
rodní galerie. Jen se tím zatím moc 
nechlubí a než koberec projde re-
staurováním, nechce uvolnit ani 
jeho fotografie. Podrobněji se to-
muto i dalším zajímavým nákupům 
českých a slovenských muzeí vě-
nujeme v článku na protější straně.

V pořadí již páté číslo Sběra-
telských novin má tentokrát dvoj-
násobný počet stran. Závěr roku je 
tradičně vrcholem aukční sezóny 
a podzim bývá nabitý i pokud jde 
o výstavy a další kulturní akce. Při-
pravili jsme pro vás pestrý výběr 
článků a témat napříč světem vý-
tvarného umění – od zprávy o nově 
otevřeném Whitney museu v New 
Yorku přes recenzi knižní mono-
grafie ilustrátora Jiřího Šalamou-
na až po avizo nadcházející aukce 
šperků v Ženevě.

Vedle tradiční výstavní pozván-
ky, která tentokrát láká do Muzea 
umění Olomouc na výstavu geniál-
ního barokního grafika Giovanniho 
Battisty Piranesiho, nabízíme ještě 
několik dalších zajímavých výstav-
ních tipů. Doufám, že si z nabíd-
ky našich článků, kulturních akcí 
i dražených děl dokážete vybrat. 
A pokud by to měl být onen uni-
kátní růžový diamant, u kterého 
se očekává cena kolem 30 milionů 
dolarů, příliš se netrapte, pokud 
na něj nedosáhnete. Jak píše Ka-
rel Čapek, sběratelství jsou muka 
a jejich překonávání je heroická 
činnost.  

Jan Skřivánek,  
šéfredaktor Art+Antiques

Nejen slavné Žaláře
giovanni battista piranesi v olomouci

Do začátku příštího roku 
představuje Muzeu umění 
Olomouc v Arcidiecézním 
muzeu významného 
italského umělce 18. století 
Giovanniho Battistu 
Piranesiho  (1720– 1778). 
Na výstavě připravené ve 
spolupráci s Národní galerií, je 
představena grafická tvorba 
tohoto mimořádného umělce 
v celé své námětové šíři.

 Piranesiho nedlouhý život byl vyplněn intenziv-
ní prací. Hranice mezi osobitým umělcem a vědcem 
se v jeho tvorbě stírají a navzdory dobovým limitům 
svého uvažování zůstává stále velmi inspirativní 
osobností naší civilizace. Dokladem neutuchající 
přitažlivosti jeho díla i pro současnost je například 
rozsáhlý projekt na benátském biennále z roku 2012 
proslulého amerického architekta Petera Eisenmana 
a studentů z Yale University, který přímo vycházel 
z Piranesiho alba Martovo pole, anebo softwarový 
program nesoucí jméno Piranesi.

První grafické album Piranesi vydal v roce 1743. 
Soubor imaginárních architektur a perspektivních 
studií čerpá inspiraci v antickém stavitelství, uměl-
cova fantazie však konstruuje budovy velkolepých 
tvarů a rozměrů. Násobená opakování některých 
architektonických prvků předznamenávají motivy 
slavných Žalářů. Umělcův rukopis je tu však za-
tím ještě jiný, kompozice Prima parte jsou podané 
přesnou kresbou, detailní a ukázněnou, také způsob 
leptání zůstává dosud jemný.

Krátce po svém příchodu do Říma se také na-
příklad podílel malými vedutami na několika kolek-
tivních albech. Veduty se dobře prodávaly, početní 
zahraniční turisté si tyto „pohlednice“ i celá alba ve 
velkém kupovali na památku cesty do Itálie. Piranesi 
v tomto žánru vycítil příležitost a začal tvořit první 

rozměrné lepty s pohledy na nejslavnější římské pa-
mětihodnosti, jako je vatikánská bazilika sv. Petra, 
Koloseum nebo Kapitolské náměstí. Šlo o formát, 
který byl již nějakou dobu oblíbený v Benátkách, 
avšak v Římě se zatím neujal. Budoucnost ukázala, 
že to byl dobrý obchodní tah. Piranesiho Vedute di 
Roma (Římské veduty) byly komerčně velmi úspěš-
né a umělci zajišťovaly existenční jistotu.

Nejvíce je ale Piranesi dnes proslaven svým je-
diným dílem – albem Invenzioni Capric di Carceri 
(Smyšlené představy žalářů). Soubor fascinujících 
vyobrazení imaginárních vězení byl vydán poprvé 
mezi roky 1749 a 1750. Mnozí obdivovatelé Žalářů 
by asi byli překvapeni, kdyby spatřili grafiky první-
ho vydání. Většinou totiž dílo známe z pozdější edi-
ce z roku 1761, pro kterou Piranesi původně znač-
ně světlé a jen skicovitě provedené výjevy výrazně 
přepracoval do temných scén zaplněných podstat-
ně větším množstvím architektonických prvků, mu-
čicích nástrojů i postav. 

V době svého vzniku Žaláře nesklízely takový 
úspěch jako dnes, zájem vzrostl až o století později. 
Tajemné prostory temných vězení se spletí nekon-
čících chodeb, schodišť a můstků zaujaly roman-
tiky a autory gotických románů. Zajímavý prožitek 
popisuje anglický spisovatel Thomas de Quincey 
 (1785– 1859) ve svém autobiografickém díle Confe-
ssions of English Opium-Eater (Zpověď anglického 
poživače opia) z roku 1821, kde přirovnává Carceri 
ke svým představám v narkotickém opojení. Cyklus 
však uchvátil i další umělce: Victora Huga, Honoré de 
Balzaca, Théophila Gautiera či Charlese Baudelaira.

Znepokojivá záhadnost výjevů a jejich uhrančivá 
expresivita lákaly a stále lákají k četným obsahovým 
interpretacím. Labyrint vězení bývá nejčastěji při-
podobňován k pocitům moderního člověka ztrace-
ného v úzkostech a nejistotách. Z okouzlení Žaláři 
se v zajímavých esejích vyznali anglický spisovatel 
Aldous Leonard Huxley (1894–1963) nebo francouz-
ská literátka Marguerite Duras (1914–1996). Cyklus 
učaroval i surrealistům, kteří však obdivovali také 
jiné Piranesiho práce, zejména jeho snové scene-
rie římských rozvalin, které rezonují v díle Giorgia 
de Chirica či Salvadora Dalího, jenž obdivoval Pi-
ranesiho nespoutanou fantazii. Přímý ohlas tvorby 
italského grafika lze nalézt v pracích nizozemského 
grafika Mauritse Cornelise Eschera, kterého stejně 
jako Piranesiho fascinovala perspektiva a záhadný 
svět repetitivních útvarů.

Nic na to nemění fakt, že výklady jsou dnes stříz-
livější a pokládají Žaláře především za umělcovu 
tvůrčí reakci na barokní scénografii. Jakkoli je ten-
to soubor strhující podívanou, tvoří také jen malou 
část z celkového počtu tisíce dvaceti osmi grafic-
kých listů, které Piranesi vytvořil. O tom se ostatně 
dnes mohou přesvědčit návštěvníci olomouckého 
Arcidiecézního muzea.  Blanka Kubíková

schodiště s trofejemi  (výřez), z cyklu Žaláře, 1749–61, lept, mědiryt, Národní galerie v Praze

giovanni battista  
piranesi (1720–1778) geniální  
grafik italského baroka

místo 
Muzeum umění Olomouc –  
Arcidiecézní muzeum  
autoři výstavy 
Blanka Kubíková, Dalibor Lešovský  
termín 
1. 10. 2015–10. 1. 2016  
web 
www.olmuart.cz
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Nové přírůstky státních galerií
národní galerie, moravská galerie a sng na nákupech

Pokud jde o akvizice a rozšiřování svých sbírek, nemohu si tuzemské galerie financované z veřejných rozpočtu rozhodně moc 
vyskakovat. Přesto se jim prakticky každý roky podaří něco zajímavého koupit. Jiná věc je, že se o tom často nikdo nedozví.

 Ve výroční zprávě za rok 2014, kterou Národní 
galerie tradičně zveřejňuje až začátkem prázdnin, 
je možné najít informace o řadě zajímavých přírůst-
ků do jejích sbírek. Ačkoli jde o poměrně významná 
díla, galerie ani Ministerstvo kultury, které nákupy 
financovalo, jejich získání vůbec nemedializovaly. 

Nejdražším zakoupeným kusem byl třímetro-
vý koberec selendi se vzorem ptáků, turecká prá-
ce z doby kolem roku 1600, který galerie získala za 
1,125 milionu korun (ceny jednotlivých akvizic zpráva 
NG neuvádí, lze je však dohledat ve výroční zprávě 
ministerstva). „V České republice jde o nejvýznam-
nější známý koberec, který bylo možné do státní 
sbírky získat ze soukromého majetku. Mimořádný 
je v mnoha ohledech – stářím, typem i neobvykle 
velkým formátem v rámci typu selendi s ,ptačím‘ 
vzorem,“ uvádí výroční zpráva. „Kdo by neznal po-
vídku Karla Čapka Čintamani a ptáci? Byl to právě 
tento legendární koberec, který Čapka k napsání 
povídky inspiroval,“ dodává kurátorka Sbírky umě-
ní Asie a Afriky Zdenka Klimtová. Koberec je nyní 
u restaurátorů a veřejnosti by měl být představen 
do konce roku.

Hned tři špičkové přírůstky získala Sbírka 
19. století. Na prvním místě je jím nově objevený 
portrét  rodičů od Soběslava Hippolyta Pinkase, 
který vznikl ještě před malířovým odchodem do 
Paříže roku 1854. Galerie za obraz zaplatila 250 ti-
síc korun a okamžitě jej zařadila do stálé expozi-
ce počátků české moderny ve Veletržním paláci. 
Další dvě akvizice – Nymfu na delfínu od Beneše 
Knüpfera a čtyři olejové studie k Alegoriím umění 
od Vojtěcha Hynaise – pocházejí ze sbírky České 
pojišťovny. Ta loni změnila majitele a stát využil 
svého předkupního práva na díla prohlášená za 
kulturní památky. Stejnou provenienci mají i dvě 
kresby Maxmiliána Pirnera a další tři díla (práce 
Luďka Marolda, Jaroslava Panušky a Alfonse Mu-
chy) ministerstvo zakoupilo pro Moravskou galerii 
v Brně. Dohromady celý tento soubor stál 1,73 mi-
lionu korun. Sbírka kresby a grafiky dále obohatila 
své fondy o sedm koláží od Běly Kolářové (486 ti-
síc) a sedmnáct listů staré grafiky (dohromady za 
39 tisíc korun). 

Moravská galerie začátkem září do své expo-
zice Umění od gotiky po 19. století v Místodržitel-
ském paláci nově zařadila portrét císařovny Ma-
rie Terezie se svými syny od Franze Antona Palka, 
který v červnu zakoupila na aukci v Německu. Metr 
vysoká malba je skicou k monumentálnímu obrazu 
pro letní refektář premonstrátského kláštera v Lou-
ce u Znojma. Finální malbu, stejně jako protějškový 
obraz Josefa II. s manželkou a sestrami vytvořil An-

Slovenská národní galerie koncem června vy-
dražila na aukci společnosti Auctionata v Berlíně 
dřevěnou sochu apoštola, dílo vytvořené na Spiši 
(nebo pro Spiš) na začátku 14. století. Sochu vysokou 
135 cm galerie získala za vyvolávací cenu 23,4 tisíce 
eur (necelých 640 tisíc korun). Předaukční odhad 
počítal s až dvojnásobnou cenou.

Socha byla v roce 1937 vystavena na výstavě 
Umění na Slovensku, odkaz země a lidu v Praze, kam 
ji zapůjčilo Diecézní muzeum na Spišské Kapitule, 
a je známá z literatury. Od konce druhé světové války 
však byla považována za ztracenou. „Dlouho jsem 
po téhle soše pátral, ale marně. A pak se mi ozvali 
z Berlína, že ji budou mít v aukci a prý jestli bychom 
o ni neměli zájem… Je skvělé, že se nám ji podařilo 
získat. Jde o vynikající ukázku recepce francouzské-
ho sochařství na Spiši na přelomu 13. a 14. století,“ 
vysvětluje kurátor SNG Dušan Buran.

Na Slovensku tuto mimořádnou akvizici zcela 
zastínila zpráva o nově objevené bustě od Giana 
Lorenza Berniniho, kterou za 33 milionů dolarů za-
koupilo Gettyho muzeum v Los Angeles. Sochu to-
tiž před tím dvakrát neúspěšně za 47 a 24 tisíc eur 
(bez aukční provize) jako dílo „podle Berniniho“ na-
bízela bratislavská aukční síň Soga, aniž by jí někdo 
z odborníku věnoval větší pozornost.  Jan Skřivánek

ton Glunck. Oba obrazy o rozměrech 455 na 263 cm 
se dnes nacházejí ve sbírce Státního zámku Valtice. 
Galerie Palkovu skicu získala na aukci mnichovské 
aukční síně Ruef za necelých 16 tisíc eur (430 tisíc 
korun), bezmála trojnásobek očekávané ceny. Dílo 
zakoupila za finanční podpory ministerstva kultury 
a Společnosti přátel Moravské galerie.

Ve zdůvodnění nákupu čteme: „Jedná se o uni-
kátní doklad objednavatelské činnosti opata pre-
monstrátského kláštera Louka u Znojma Řehoře 
Lambecka, který k výzdobě novostavby klášter-
ního konventu, budovaného od roku 1748, angažo-
val přední rakouské umělce své doby. Koncepce 
výzdoby letního refektáře s freskou Franze Antona 
Maulbertsche navazovala na reprezentativní, tzv. 
císařské sály, které měly manifestovat oddanost 
kláštera vládnoucímu habsburskému rodu. Souča-
́stí výzdoby těchto sálů proto byly také panovnické 
portréty. Loučtí premonstráti se obrátili s objedna-
́vkou dvojice skupinových podobizen císařovny Ma-
rie Terezie a jejího spoluvládce Josefa II. na jedno-
ho z nejuznávanějších portrétistů té doby – Franze 
Antona Palka. Zaměstnaný umělec však před smrtí 
stačil vytvořit pouze malířskou skicu k portrétu Ma-
rie Terezie, která je tak jedním z posledních, pokud 
ne vůbec posledním autorovým dílem.“

1 soběslav hippolyt pinkas: 
podobizna umělcových 
rodičů , 1853, olej na plátně, 
94 × 78,5 cm

2 franz anton palko: marie 
terezie s arcivévody 
leopoldem, ferdinandem 
a maximiliánem , 1765–66, 
olej na plátně, 106 × 69 cm, 
foto: Archiv MG

3 apoštol , Spiš, začátek  
14. století, lipové dřevo,  
135 × 37 × 24 cm,  
cena: 23 355 eur,  
Actionata 27. 6. 2015
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VÝSTAVA
22. 11. 2015, 11:00–19:00
23. 11. 2015, 11:00–19:00
24. 11. 2015, 11:00–19:00
25. 11. 2015, 11:00–15:00

MÍSTO KONÁNÍ
Kaiserštejnský palác
Malostranské nám. 37/23
Praha 1

GALERIE ARCIMBOLDO
T: +420 603 811 873
F: +420 222 700 957 
E: info@arcimboldo.cz
WWW.ARCIMBOLDO.CZ

GALERIE ARCIMBOLDO 
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA AUKCI

STŘEDA, 25. 11. 2015 OD 15:00
ASIATIKA KITAO ŠIGEMASA (1739-1820)

EROTICKÁ SCÉNA „ŠUNGA” 
Japonsko, kolem roku 1780. 10 x 27 cm.

CVRČEK NA ZELNÉ HLÁVCE 
ZE SLONOVINY
Čína, počátek 20. století. 
Délka 19 cm.

SLONOVINOVÉ OKIMONO 
S FIGUROU KANNON A DRAKEM
Japonsko, konec 19. století. 
Výška 24,5 cm.

VELKÁ BRONZOVÁ 
POSTAVA SAMURAJE 
S KOPÍM
Japonsko, období 
Meidži (1868-1912). 
Výška 55 cm.

ZLACENÁ BRONZOVÁ 
FIGURA DHARMAPÁLY 
JÁMAMANTAKY
Mongolsko, 18. století. 
Výška 17 cm.

ČANG LI (*1958)
PORTRÉT DÍVKY
Čína, datováno 1986. 
60,5 x 50 cm.

ZRCADLO TVARU LOTOSU
Čína, dynastie Tchang 
(618-906). 
Průměr 15,5 cm.

ASIATIKA_SberN_1115_95x265_ad.indd   1 26/10/15   17:25
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I N Z E R C E

Západočeské baroko
kdy 28. 10. 2015–20. 3. 2016

co Vznešenost a zbožnost

kde ZČG – Masné krámy, Plzeň

Výstava s podtitulem Barokní umění na 
Plzeňsku a v západních Čechách histo-
ricky poprvé systematicky představuje 
díla vzniklá ve vymezeném regionu od 
počátku 17. do druhé půle 18. století. Sou-
středí se nejen na díla samotná a jejich 
tvůrce, ale také na objednavatele a me-
cenáše z řad aristokracie, měšťanů i klé-
ru. Zvláštní pozornost tu je pochopitel-
ně věnována plaskému klášteru v čele 
s opatem Evženem Tyttlem. Návštěvníci 
mají v Plzni možnost vidět prvotřídní díla 
malíře Petra Brandla, sochaře Matyá-
še Bernarda Brauna či architekta Jana 
Blažeje Santiniho. Výstava vznikla jako 
součást projektu Plzně – Evropské hlav-
ní město kultury 2015. 

6  pe t r b r a n d l : k ř e s t k r is ta , 1715–16

Maximum Contrast
kdy 11. 11. 2015–27. 3. 2016

co Květa Pacovská

kde GHMP – Městská knihovna

Knižní ilustrátorka, malířka a grafička 
Květa Pacovská (*1928) vystavovala 
v Centres Georges Pompidou v Paříži 
i v Uměleckoprůmyslovém muzeu ve 
Frankfurtu nad Mohanem a je nositel-
kou Ceny Hanse Christiana Andersena, 
nejprestižnějšího mezinárodního oceně-
ní v oblasti dětské literatury. Nyní bude 
její práce souhrnně představena v Pra-
ze. Absolventka ateliéru Emila Filly na 
Vysoké škole uměleckoprůmyslové sice 
vystudovala monumentální malbu, již od 
50. let se však věnovala ilustracím dět-
ských knížek a časopisů (Mateřídouška). 
Slavné jsou její rozkládací a trojrozměr-
né publikace i divoce barevné doprovo-
dy pohádkových příběhů. Drobné kres-
by však nejsou tím hlavním, co bude na 
výstavě představeno. Pacovská, věrna 
svému školení, ukáže i rozměrné formy 
malířského plátna pokrytého geometric-
kými znaky i abstraktními gesty. 

5  k v ě ta pac ovs k á : v e r t ik á ly, 1990–97

Nejsem fotograf
kdy 20. 11. 2015–21. 2. 2016

co Jan Svoboda

kde Moravská galerie v Brně

„Legendou se stal Jan Svoboda  (1934–90) 
už za života. Nevšední vizualita i koncep-
ce jeho fotografií v jedné řadě s názory 
na postavení fotografie ve světě umě-
ní zasáhly snad všechny klíčové oblasti 
domácí fotografie,“ popisuje autorovo 
místo v dějinách umění kurátor brněn-
ské výstavy Jiří Pátek. Jan Svoboda se 
během studií věnoval modelérství por-
celánu a scénickému výtvarnictví, přes-
to ho dnes známe jako fotografa. Ve své 
práci navázal na přístup Josefa Sudka, 
a tak i jeho snímky nejčastěji zachycují 
komponovaná zátiší, krajiny a obyčejné 
předměty. Výraznou součástí Svobodovy 
práce jsou snímky zachycující sochy jeho 
přátel: Aleše Veselého, Stanislava Kolíba-
la, Václava Ciglera a dalších. Jan Svoboda 
se stal silnou inspirační postavou mlad-
ších fotografů. I proto spolu s retrospek-
tivou probíhá také paralelní výstava o ge-
neraci mladších fotografů, jejichž tvorba 
z přelomu 70. a 80. let se odkazuje právě 
k práci Jana Svobody. Brněnská přehlíd-
ka čerpá z rozsáhlého archivu v majetku 
Moravské galerie.

2  ja n svo b o da : s t ů l , 1981

Budování státu
kdy 20. 11. 2015–7. 2. 2016

co Reprezentace Československa v umění, 

architektuře a designu

kde NG – Veletržní palác

„Výstava na souboru vybraných expo-
nátů různých uměleckých médií před-
staví způsoby, jakými se Českosloven-
sko v letech 1918–1939 a 1945–1992 re-
prezentovalo jako státní celek a jak se 
na státní reprezentaci podílelo vizuální 
umění a jeho instituce,“ definují cíl am-
biciózního projektu kurátoři. Vedle ban-
kovek, či policejních čepic se tak na vý-
stavě objeví skleněné vázy určené pro 
zahraniční výstavy, nábytek vytvářený 
pro reprezentační účely, dokumentární 
fotografie zachycující spartakiádní cvi-
čení i vesnický život na Slovensku, odě-
vy, modely státem financovaných staveb 
i obrazy a sochy vztahující se k téma-
tu státní reprezentace, někdy v rovině 
ikonografické, jindy na základě institu-
cionálních vazeb. „Namísto obvyklého 
uměleckohistorického kánonu se zde 
představí průřez skutečnou podobou 
dobové vizuální kultury,“ čteme v tis-
kové zprávě.

1   a d o l f z á b r a n s k ý :  
n a pa m ě ť osvo b oz e n í , 1955

Flaesh
kdy 1. 10. 2015–3.1. 2016

co Flaesh

kde Galerie Rudolfinum

Galerie Rudolfinum na práci pětice svě-
tových autorek ukazuje možné podoby 
figurální tvorby. Kurátora Petra Nedomu 
při přípravě zajímalo především to, ja-
kou funkci má tělo v současném umění. 
Marlene Dumas, Tracey Emin, Berlinde 
De Bruyckere, Kiki Smith a Louise Bour-
geois jsou zde představeny v jakýchsi 
malých samostatných výstavách, každá 
má vlastní sál a každá je zde uvedena 
také biografickým dokumentem přibližu-
jícím divákovi kontext, v němž vystavené 
práce vznikaly. Tradiční téma jednotlivé 
autorky uchopují každá z jiné perspekti-
vy a také v odlišném médiu. Monumen-
tální a přitom jemné kresby americké 
umělkyně Kiki Smith přímo kontrastují 
s brutálními těly ve vitrínách Belgičanky 
Berlinde De Bruyckere. Podobné napětí 
bychom nalezli i mezi akvarely jihoafric-
ké autorky Marlene Dumas a v něčem až 
vulgárními pracemi Britky Tracey Emin.

4  m a r l e n e d u m a s: n á m o ř n í k ů v s e n , 1996

Cena Jindřicha  
Chalupeckého
kdy 25. 9. 2015–17. 1. 2016

co Finále 2015, Silver Lining

kde Moravská galerie v Brně  

a NG – Veletržní palác

Výstava finalistů Ceny Jindřicha Chalu-
peckého se letos koná v Brně. Barbora 
Kleinhamplová, Pavel Sterec, Lukáš Kar-
bus, Vojtěch Fröhlich a Pavla Sceranko-
vá se prezentují v nezvykle kompaktní, 
vnitřně provázané instalaci. V Pražáko-
vě paláci narazíme na obrazovky s ro-
tujícími 3D modely vnitřností, geologic-
ké vzorky i tradičnější akvarel. Pražská 
Národní galerie pak ve Veletržním pa-
láci přichystala paralelně probíhající 
výstavu Silver Lining shrnující dvaceti 
pětiletou historii prestižního domácího 
ocenění pro umělce do třiceti pěti let. 
„Nabízí moment sebereflexe, anatomic-
ký průřez institucionálním fenoménem. 
Osciluje mezi úspěchem a neúspěchem, 
hrdinstvím a slabostí. Každé z děl je per-
formativním gestem – částicí, která při-
spívá k mikrokosmu kontinuity i přeryvů 
v historii umění,“ poeticky píše Adam 
Budak kurátor výstavy. Každý z laure-
átů je na výstavě zastoupen jedním dí-
lem. Ústřední roli v celé výstavě sehrává 
Dominik Lang, jehož vystavenou prací je 
silná scénografie prostoru připomínající 
rozpuklé vejce. 

3  pav l a s c e r a n ková , 2015

1

2

3 4

65



www.artplus.cz 05

I N Z E R C E

Mezi dějinami a prognostikou
nová budova whitney

Stavba muzea současného umění 
představuje nesnadný úkol. Ideálně by 
mělo pojmout nikoli jen to, co již bylo 
vytvořeno, ale především to, co teprve 
vytvořeno bude. A o tom druhém se lze 
samozřejmě z povahy věci jen dohadovat. 
Letos v květnu se otevřelo návštěvníkům 
nové Whitney Museum of American Art na 
západní straně Manhattanu.

 Muzeum Whitney je rozkročeno mezi historií 
a současností od svých počátků. Mecenáška a so-
chařka Gertrude Vanderbilt Whitney jej založila 
v roce 1930, poté co Metropolitní muzeum odmítlo 
přijmout do svých sbírek více než pět set děl, jež 
nashromáždila od počátku století v rámci podpo-
ry proponentů těžce se rodící americké moderny. 
To, co prapůvodně započalo jako salon vyhrazený 
setkávání a prezentaci, se ovšem s postupem času 
přetvořilo v opravdové muzeum. Whitney tak chce 
být dnes obojím – institucí schraňující, kategorizující 
a zkoumající skvělou tradici moderního umění Spo-
jených států i ukazatel a podpůrce nových cest a vizí.

Nové Whitney trochu připomíná pyramidu na 
sebe navršených přepravních kontejnerů, možná 
i utilitární haly balíren zboží, a přinejmenším na 
newyorského nerezidenta působí na svém místě 
při břehu řeky, v čtvrti zvané Meat Packing District, 
sympaticky nepřekvapivě. Se samotným uměním se 
stavba nepere ani v interiéru. Jeho vyzdvihovanou 
chloubou je sál v pátém patře, s bezmála sedmnácti 
sty metry čtverečními jde o „největší výstavní pro-
stor bez sloupů ve městě“.

Zároveň má oproti zbylým výstavním patrům 
vyšší strop. Dokonale sem pasovala na zahajovací 
výstavě prezentovaná věž z televizorů od Nam June 
Paika, a má tedy něco přes 474 cm. Paik ji (věž) vy-
stavěl až ke stropu v roce 1982 pro svou retrospek-
tivu v starém Whitney od Marcela Breuera na Ma-
dison Avenue a muzeum ji tehdy pořídilo do svých 
sbírek. Znamená to jednak, že ve výstavních sálech 
staré i nové budovy jsou stejně vysoké stropy, na-
víc to ale může být drobný příspěvek do diskuse 
na téma flexibility, sbírek a současnosti. Lze doce-
la dobře předpokládat, že kdyby byla světlost sálu 
na Madison Avenue osm metrů, byla by i Paikova 
pyramida osm metrů vysoká. 

Je dobře, že v rámci zvýšené flexibility nejsou 
v novém Whitney stropy vyšší, že tu vyhrály sbírky, 
a ne prognostika, protože výsledkem by jednoduše 
bylo jen nějaké vyšší dílo a o pár dekád zas možná 
vyšší, a tedy flexibilnější muzeum. Tím se ovšem 
vracíme k oněm sedmnácti stům metrů čtvereč-
ních bezesloupé výstavní plochy. Lze ji samozřejmě 
rozčlenit od podlahy po strop dočasnými stěnami, 

nazvaná America Is Hard to See. Prostřednictvím 
více než šesti set exponátů ze svých sbírek na ní 
Whitney Museum představilo příběh amerického 
umění od počátku 20. století až po současnost. Ne-
zůstalo ale u prezentace kanonických hnutí a smě-
rů. Od vrchního patra dolů zhruba chronologicky 
uspořádané byly vždy nazvány podle jednoho z ex-
ponátů, což umožnilo volnější seskupování děl nežli 
osifikované encyklopedické kategorie. Cílem zjevně 
nebylo napsání nových dějin amerického umění, ale 
znejistění či zkusmé rozostření hranic. 

Nejnápadněji se tu rozostřovala hranice té kate-
gorie, jež je zanesena do samotného názvu institu-
ce, totiž amerického umění. V kapitole nazvané Whi-
te Target podle díla Jaspera Johnse tak bylo vedle 
něj nebo třeba Ada Reindhardta možno narazit na 
plátno Blanco y Verde od Carmen Herrery – rodilé 
Kubánky (*1915), absolventky studia architektury 
na Universiddade La Habana, ve 30. letech střídavě 
pobývající doma a v Paříži a od roku 1954 víceméně 
usazené v New Yorku. Blanco y Verde vzniklo zhru-
ba současně s Bílým štítem (1959, respektive 1957), 
Johns je o celých patnáct let mladší než Herrera. Díla 
prvního jmenovaného sbírá Whitney od 60. let, dnes 
jich má skoro dvě stě, od druhé jmenované má dílo 
jediné, právě vystavené, a pořídilo je loni. Bylo zají-
mavé sledovat rok akvizice u jednotlivých exponátů 
výstavy America Is Hard to See, protože ukazovaly, 
jak moc současné jsou dějiny amerického umění, jež 
Whitney pomáhá psát a přepisovat, aniž by přitom 
přestaly být dějinami. Zdá se, že i jeho nové sídlo 
mu pomůže v hledání cesty mezi tichou muzealiza-
cí a hlučnou současností.   Josef Ledvina

nicméně jistě nebude trvat dlouho, a dočkáme se 
díla o této rozloze.

Na toto upřednostňování rozlehlého vyčištěného 
prostoru se ale lze dívat ještě úplně jinak než jako 
na prostý výsledek snahy o maximální otevřenost 
umělecké současnosti. Jakýsi bod obratu v příběhu 
„amerického umění“ představuje nejprve abstraktní 
expresionismus a následně minimalismus. S prv-
ním začíná doba globální dominance „amerického 
umění“ a druhé tuto dominanci stvrzuje. Byla to 
ovšem právě monumentální plátna abstraktních 
expresionistů, jež nejprve do krajnosti otestova-
la prostorové možnosti zavedených bílých krych-
lí meziválečné moderny a seriální objekty umělců 
jako Carl Andre nebo Donald Judd pak tento typ 
prostoru zcela přerostly. 

Jestliže místem jejich produkce byly ateliérové 
lofty zakládané v nevyužívaných továrnách, stala se 
výrobní hala nakonec vzorem ideálního výstavního 
prostoru. Nejlépe to dokládá cíl všech milovníků mi-
nimálního a postminimálního umění Dia:Beacon při 
řece Hudson severně od New Yorku. Obří haly ně-
kdejší výrobny krabic na keksy Nabisco na počát-
ku tisíciletí poskytly, co se prostorových možností 
týče, těžko překonatelné přístřeší obřím sochám 
a objektům Judda, Serry a dalších. Návštěvník No-
vého Whitney se pak obtížně zbavuje dojmu, že ona 
flexibilita výstavních sálů oscilujících mezi monu-
mentalizovanou bílou krychlí a tovární halou je na-
konec ukotvena minimálně stejnou mírou v dějinách 
amerického umění jako v umělecké prognostice. 

Balanc mezi historií a současností nakonec hle-
dala podobně jako celá stavba i zahajovací výstava 

whitney museum  
of american art

adresa
99 Gansevoort Street,  
New York
web
www.whitney.org

Whitney tak chce 
být dnes obojím – 
institucí schraňující, 
kategorizující 
a zkoumající skvělou 
tradici moderního 
umění Spojených 
států i ukazatel 
a podpůrce 
nových cest a vizí. 
Balancovat s taktem 
mezi těmito dvěma 
póly je stejně 
nesnadné ve 
výstavním programu 
jako v muzejní 
architektuře.

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ
MUSEUM V PRAZE

ČESKÝ KUBISMUS
CZECH CUBISM
DŮM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ
HOUSE AT THE BLACK MADONNA

OD FROM  

3   12
2015

Maiselova 9, 110 00 Praha 1, tel.: +420 222 31 98 16, GSM: +420 602 31 76 67
e-mail: mcinolter@antiqueprague.cz, www.antiqueprague.cz
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I N Z E R C E

Spíš Faust než Fík
monografie ilustrátora jiřího šalamouna

Monografie Jiří Šalamoun aneb představitelné pohledy na svět 
už svým názvem naznačuje, že to s Jiřím Šalamounem bude 
možná trochu složitější, než bychom čekali. A kniha také opravdu 
přináší překvapivý portrét ilustrátora, založený na jeho méně 
známé volné tvorbě. Konkrétně na sérii soukromých „faustiád“, 
s nimiž se řada čtenářů v podobném rozsahu setká poprvé.

 Publikaci vydalo nakladatelství Baobab k Ša-
lamounovým osmdesátinám a jejími autory jsou 
teoretik Jan Rous a grafik Luboš Drtina, uvedený 
netradičně na titulní straně. Rous se Šalamounovi 
věnuje dlouho – píše o něm od 70. let a v posled-
ní době připravuje jeho výstavy. Drtinu přibral do 
týmu poměrně nedávno, při přípravě narozenino-
vých novin k Šalamounovým pětasedmdesátinám. 
Tuto příležitostnou tiskovinu zmiňuji hlavně proto, 
že pracovala s motivem hlavního textu, rozděleného 
na menší části, který s přestávkami provází čtenáře 
celým svazkem. Tento princip je použit i v mono-
grafii. Ale zatímco v novinovém formátu s krátkými 
sloupky fungoval dobře, ve velké obrazové mono-
grafii někdy narušuje kontinuitu čtení. 

V Šalamounově monografii plní nevděčnou roli 
průvodce dílem text Jana Rouse. Také on je rozse-
kán na malé kousky, a ačkoli v reálu vydá asi na šest 
stran monografie, s reprodukcemi jich má Rouso-
va úvodní kapitola přes dvě stě. V jednu chvíli musí 
čtenář čekat na pokračování textu 25 stránek. Text 
sám je ovšem kvalitní a za nic nemůže. Provází nás 
celou tvorbou od dětských kreseb po pozdní frag-
menty, to celé s přihlédnutím k oborům, jimiž se 
Šalamoun zabýval – grafická úprava knih, plakáty, 
knižní ilustrace, volná tvorba. V tomhle maratonu 
ale pochopitelně není čas na specializované rozbo-
ry, jde spíš o to, uvést konkrétní díla do patřičných, 
tedy i biografických souvislostí.

Od specializovaných studií jsou tu jiní. Vzhle-
dem k opakovaným Rousovým narážkám na Faus-
ta a obrazové dokumentaci tématu houstnoucí 
od poloviny knihy čtenář uvítá, když se o něm ve 
druhé kapitole něco dozví. Studie Davida Barto-
ně je sice hodně filozofická, ale zaplaťpámbu za ni. 
V další kapitole Jan Čumlivski zkoumá, jakým způ-
sobem Šalamoun ilustroval detektivky. Ve čtvrté 
kapitole se Luboš Drtina zabývá ilustracemi pro 
děti, přičemž upozorňuje na prolínání dětského 
a dospělého světa a na riziko redukce Šalamou-
na na dětského ilustrátora (zmíněno i Rousem). 
V poslední kapitole se Viktor Šlajchrt věnuje Ša-
lamounovi básníkovi. Texty jsou vesměs kratičké. 
Zajímavější je celkový portrét, který dohromady 
vytvářejí. V něm není Šalamoun ilustrátorem dět-
ským, ale spíše temným (faustiády a detektivky) 
nebo přinejmenším potměšilým, jak uvádí ofici-
ální anotace knihy.

originálů. Nesmíme zapomínat, že v případě Ša-
lamouna je monografie knihou o řadě jiných knih. 

A monografie je především pěkná podívaná, ve-
liká obrazárna. Kresby jsou otevřené našim inter-
pretacím a ty nemusejí brát ohled na výklady teo-
retiků. Nabízí se nám tu mnoho objevů. Za všechny 
zmiňme alespoň dva, které se týkají způsobu Šala-
mounovy práce. Nemůžeme přehlédnout kresby 
a grafiky ve formě kramářských tabulí, na nichž je 
převyprávěn celý příběh. Mezi první patří nereali-
zovaný návrh na ilustrace Hugova románu Chrám 
Matky Boží v Paříži z roku 1968, ale v Šalamounově 
tvorbě se budou neustále vracet. Jedna z nich – ta-
bule ke knize Vybraná díla Kozmy Prutkova (1976) 
je v monografii vložena jako plakát. 

Forma kramářské tabule nás nutí přemýšlet, jak 
asi Šalamoun při ilustrování postupuje. Tady nám 
přicházejí na pomoc teoretické texty, které zmiňu-
jí takzvanou holotropní grafiku (rozhovor s Petrem 
Zvoníčkem pro časopis Grapheion, úvodní Rousův 
text). Podle nich Šalamoun při kreslení úpí a přeří-
kává si příběh nahlas. Možná proto jsou jeho kres-
by tak živé. Když dočteme monografii, může se do-
konce stát, že nám kreslířův hlas bude chybět jako 
něco, co tu vlastně celou dobu bylo nějak podpra-
hově přítomno. Existuje ovšem řešení. Nakladatel-
ství Kanopa vydalo k letošnímu umělcovu jubileu 
cédéčko … a ještě tohle, na němž Šalamoun vypráví 
a čte své texty.  Kateřina Černá

Alternativu k tomuto výkladu představují statě 
shromážděné v závěrečné části knihy, nazvané Kulér 
nebo apendix. Vesměs jde o starší studie starších 
teoretiků (Josef Kroutvor, Jaromír Zemina, Eva Za-
oralová, Jan Poš), rozhovory a Šalamounovy vlast-
ní texty. Co do erudice a hloubky náhledu si starší 
autoři s mladšími nezadají, často je spíše předčí. 
Vzhledem k logice knihy jsou ovšem odsunuti na 
konec. U čtyř textů o filmové animaci přitom čte-
náře může napadnout, jestli by s přehledem nevy-
daly na samostatnou kapitolu o Šalamounovi jako 
filmovém výtvarníkovi. 

V souladu s rozšířeným chápáním Šalamounovy 
tvorby, propagovaným monografií, je Zeminův text, 
který srovnává umělcovu výtvarnou a básnickou 
činnost. V něm zazní poměrně zásadní sdělení, že 
zdánlivě primitivní ilustrace jsou vědomou volbou 
umělce: „Jednoduše kreslící autor píše a myslí velmi 
složitě a rafinovaně.“ (s. 289) To si ostatně můžeme 
ověřit četbou Šalamounových textů o animaci a Po-
hřebních písních Jakuba Jana Ryby i v rozhovorech.

Dosud jsme sledovali publikaci pouze po tex-
tové stránce a vzhledem k jejímu záměru předsta-
vit Šalamouna jinak, než jsme zvyklí. Takhle ovšem 
běžné, a hlavně první čtení neprobíhá. První, co nás 
na knize zaujme, je její vzhled. Je výrazně odlehče-
ná – žádná pevná vazba a lesklý bílý papír, ale měk-
ká vazba a matný nažloutlý papír, který umožňuje 
kvalitní reprodukce, a přitom se citlivě blíží papíru 

A monografie je 
především pěkná 
podívaná, veliká 
obrazárna. Kresby 
jsou otevřené našim 
interpretacím a ty 
nemusejí brát 
ohled na výklady 
teoretiků. Nabízí 
se nám tu mnoho 
objevů.

jiří šalamoun aneb 
představitelné 
pohledy na svět

Autory jsou teoretik Jan 
Rous a grafik Luboš 
Drtina. Baobab 2015
stran 320
cena 800 Kč

Galerie Kodl, s. r. o.
Národní 7  
110 00 Praha 1
otevřeno: 10–18 h
tel.: 251 512 728 
mobil: 602 327 669 
e-mail: galerie@galeriekodl.cz
www.galeriekodl.cz

AUKČNÍ, PRODEJNÍ  
A V ÝSTAVNÍ GALERIE

T R A D I C E  O D  R O K U  18 8 5

Dovolujeme si Vás pozvat na náš tradiční podzimní  
Aukční den, který se uskuteční v neděli 29. 11. 2015 na Žofíně.

Bohumil Kubišta: Cesta (Riegrovy sady), dat. 1908 
olej na plátně, 45 × 55 cm
vyvolávací cena: 9 000 000 Kč 
odhadní cena: 13–18 000 000 Kč

Jan Zrzavý: Benátky, dat. 1934 
olej na plátně, 65 × 100 cm 
vyvolávací cena: 4 500 000 Kč 
odhadní cena: 6–8 000 000 Kč

Václav Brožík: Podobizna hraběnky Marie  
Antonie Sylva-Taroucca, dat. 1895, 221 × 145 cm
vyvolávací cena: 1 000 000 Kč 
odhadní cena: 1 500 000–2 000 000 Kč
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Pravda zvítězila 
Milena Bartlová 
Zobrazení mistra Jana, znamení kalicha, 
bolestní Kristové, Týnský a barborský 
chrám v Kutné Hoře. Historička umění 
Milena Bartlová vidí kauzy 15. století, 
jako by se odehrávaly nyní, a sleduje, 
jakou roli v nich hrály obrazy. Její opus 
o vztahu výtvarného umění a husitství 
pokrývá období od vlády Karla IV. po 
nástup protireformace. Většina kališ-
nického umění je ztracená nebo špatně 
dostupná. Díky Bartlové máme chuť na-
vštívit alespoň to, co zbylo, a podívat se 
na utrakvistické památky novýma očima. 

Na dosah ruky
Veronika Holcová
„Chtěl by se mazlit, držet, milovat, být 
s někým, s někým dýchat. Ale nevypa-
dá to, on to nedokáže, nebude to, to ho 
mine.“ Jáchym Topol napsal spolu s dal-
šími čtyřmi literáty komentáře k intim-
ním kresbám Veroniky Holcové z po-
sledních dvaceti let. Podle malířky jsou 
tyto kresby brutálnější než její obrazy, 
které vyžadují větší sebekontrolu. Kni-
ha vychází v běžné a bibliofilské verzi, 
která navíc obsahuje autorčinu barev-
nou grafiku.  

Legiobanka
Jiří Filip a kol.
Na jedné z nejstarších cest do Prahy, 
na Poříčí, stojí dům zapsaný v seznamu 
UNESCO. Do Gočárovy rondokubistické 
Legiobanky (1921–3) se můžete dostat 
buď jako klient ČSOB, nebo jako host ka-
várny Barista. Anebo si můžete přečíst 
si brožurku Legiobanka, kde najdete vše 
podstatné. Od zakládací listiny a studie 
o legionářích po profily architekta Josefa 
Gočára a umělců, kteří spolupracovali na 
interiérech a fasádě (František Kysela, 
Jan Štursa, Otto Gutfreund).
 

Český mrakodrap
Petr Vorlík
Kniha historika architektury Petra Vor-
líka obsahuje krátkou stať o vzniku a vý-
voji mrakodrapů a osmdesát chronolo-
gicky řazených profilů těchto výškových 
staveb v Česku. Kniha začíná pražským 
Palácem Olympic (1925) a končí br-
něnskou AZ Tower (2013). Mezi mra-
kodrapy najdeme překvapivě i  jeden 

celkem nízký dům (třípodlažní věž pro 
vědeckého pracovníka od Aleny Šrám-
kové z let 1993–4), jehož místo v knize 
obhajuje Vorlík slovy „Malá věž mezi 
mrakodrapy, velká stavba pro českou 
architekturu“. 

Na prahu zítřka
Rostislav Koryčánek a kol.
V roce 1988 byl zbourán Dům nábytku 
na náměstí Svobody, o deset let pozdě-
ji zimní stadion ve sportovním areálu 
za Lužánkami. Socialistické Brno mizí. 
Publikace Na prahu zítřka mapuje stav 
brněnské socialistické architektury ve 
snaze zabránit její bezmyšlenkovité li-
kvidaci. Studie autorů z Vysokého učení 
technického a Moravské galerie se vě-
nují poválečné obnově města (pláno-
vání, veletrhy), panelákům a bytovkám 
z 50. let včetně výtvarné výzdoby, dobo-
vé propagaci nábytku a již zmíněnému 
komplexu za Lužánkami.    

Dias – Fotografie 
1956–2015
Jan Havel, Filip Láb
Černobílá monografie Pavla Diase 
(1938) je příležitostí seznámit se s dí-
lem tohoto méně známého, ale výbor-
ného fotografa. Z civilních snímků dlou-
holetého reportéra Mladého světa je 
patrný pokorný vztah k lidem. Výraz-
ným tématem je tu zrcadlení člověka 
v člověku nebo třeba zvířeti (koňská 
série). Dias fotil v 50. letech obyvate-
le jižní Moravy, v šedesátém osmém 
Paříž, po smrti syna Pavla nechal fotit 
děti v nemocnicích. Nyní dokumentuje 
Baťova města.

Sídliště Solidarita
Barbora Špičáková (ed.)
Před čtyřmi lety se teoretička Barbo-
ra Špičáková přestěhovala na praž-
ské sídliště Solidarita (projekt z  let 
 1946–7). Krátce nato dala o tomto ze-
leném okrsku s řadovkami, které vy-
padají jako domky pro trpaslíčky, do-
hromady knížku. Ta přibližuje místo 
jak z hlediska dějin architektury (me-
zinárodní kontext, téma prefabrikace, 
zdejší časopis o bydlení), tak z pohle-
du místních obyvatel. Publikace, za níž 
stojí čtyři ženy, je lokálním mikrohis-
torickým klenotem.  

Sbírání umění
Ethan a Thea Wagnerovi
Manželé Wagnerovi mají ve svém 
newyorském bytě nad pohovkou Ri-
charda Prince a nad ušákem Warhola. 
Když píšou knihu o sbírání umění, čerpa-
jí z vlastní kurátorské a poradenské zku-
šenosti. Sběratelství současného umění 
je podle nich uspokojující a naplňující 
činnost. Je ovšem třeba znát pravidla 
uměleckého trhu, poučit se o veřejné 
prezentaci umění a neuškodí si nastu-
dovat i něco o umělecké kritice.

Móda na Slovensku
Magdaléna Zubercová a kol.
První dějiny slovenské módy od doby ka-
menné po dnešek. Předrománské umění 
rozebral z módního hlediska archeolog 
Martin Vančo. Dlouhé období začínající ro-
mánským uměním a končící secesí zpra-
covaly zkušené kurátorky textilních sbírek 
Slovenského národného múzea Magdalé-
na Zubercová a Eva Hasalová. Proměny 
oblékání ve 20. století popsala historička 
módy Zuzana Šidlíková. Výpravná kniha 
obsahuje přes 500 reprodukcí. 

Seňorita Franco  
a Krvavý pes
Anna Pravdová, Tomáš Winter (eds.)
Obsáhlá monografie s bohatým obrazo-
vým doprovodem se věnuje slavnému 
avantgardnímu karikaturistovi a ilust-
rátorovi. Na pozadí umělcových osudů 
se autorům zdařilo postihnout pano-
ráma převratné a protikladné doby, ve 
které žil (1895–1967). Bez nadměrných 
ambicí se Antonín Pelc stal její organic-
kou součástí a v mnohém podněcovate-
lem nových postupů; v malířství navázal 
do zjevné míry na kubismus a v závěru 
tvůrčí existence uvažoval o pochopení 
nefigurativní interpretace tvaru a barvy.

Academia 2015,  
360 stran, 850 Kč

Trigon / GHMP 2015, 
212 stran,  
490 a 600 Kč

Titanic 2015,  
72 stran, 275 Kč 

Paseka 2015,  
272 stran, 399 Kč

FAVU VUT 2014, 
341 stran, 350 Kč

Kniha Zlín 2015,  
208 stran, 499 Kč

Karolinum 2015, 
258 stran, 490 Kč

Archiv výtvarného 
umění 2014,  
128 stran, 350 Kč

Slovart 2014,  
200 stran, 950 Kč

Národní galerie  
v Praze 2015,  
448 str., 650 Kč

Kniha  
Pořád něco 
Rozhovory s umělci

Výběr z rozhovorů s významnými českými 
umělci různých generací publikovaných na 
stránkách Art+Antiques v letech 2007–2012.

Doporučená cena 249 Kč 

Objednávejte na predplatne@ambitmedia.cz

143

Pořád

Hugo Demartini / Milena Dopitová / Vít Havránek /
Magdalena Jetelová / Věra Jirousová / Krištof Kintera / 
Vladimír Kokolia / Viktor Kolář / Karel Malich /
Ján Mančuška / Daisy Mrázková / Roman Ondák /
Květa Pacovská / Viktor Pivovarov / Otakar Slavík /
Václav Stratil / Jiří Surůvka

něco
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ADEVA
NEJVĚTŠÍ A NEJSTARŠÍ  
VYDAVATELSTVÍ FAKSIMILIÍ

ADEVA – Jan Kocisek Tel. +43 676 519 50 68 kocisek@adeva.com www.adeva.com www.faksimile.sk

V roce 1949 bylo ve Štýrském Hradci založeno 
vydavatelství ADEVA (Akademische Druck-  und 
Verlagsanstalt), které se postupem času stalo nej-
významnějším v oblasti vydávání dokonalých fak-
simile antických a středověkých rukopisů. S vyda-
vatelstvím ADEVA spolupracuje více než padesát 
knihoven a muzeí z dvaceti zemí světa. Mezi fak-
similovanými manuskripty nalezneme především 
skvosty západoevropského středověku, nechybí ale 
také předkolumbovské mexické rukopisy, mistrov-
ská díla arabské kaligrafie, byzantské purpurové 
kodexy a svitky nebo rukopisy židovské proveni-
ence. Výrobě každého faksimile je věnována vel-
ká pozornost. Některá díla jsou dokonce k nero-
zeznání od originálu. Ke zlacení se používá sku-
tečné zlato, všechny listy jsou ořezány stejně jako 
originál. Velkým plusem faksimile z ADEVY jsou 
i svazky fundovaných komentářů nejpřednějších 
světových odborníků, jimiž je každé dílo doplněno.  

V edici Skvosty knižního umění například vyšlo:

Die Goldene Bulle (kolem 1400) 
2002; obrazová část 160 stran, komentář 126 stran

Das Stundenbuch der Maria von Burgund (1470–1480) 
1993, obrazová část 380 stran, komentář 72 stran

Die Medicina Antiqua (1. polovina 13. století) 
1996, obrazová část 322 stran, komentář 108 stran

Skvosty knižního umění Bible Václava IV.

I N Z E R C E

FINE ANTIQUES 
PRAGUE s.r.o.
Dušní 924/2, Praha 1

LUXUSNÍ STAROŽITNOSTI V CENTRU PRAHY

Kontakt:
+420 277 000 228, +420 778 536 400
office@fineantiquesprague.com
www.fineantiquesprague.com

Dům asketického architekta
zrekonstruovaná rothmayerova vila otevřena

Osm let poté, co vilu architekta Otto Rothmayera koupil pražský 
magistrát, se zrekonstruovaná otevřela veřejnosti. Nedaleko 
slavné Müllerovy vily, kterou taktéž spravuje a provozuje Muzeum 
hlavního města Prahy, je možno navštívit doklad toho, že 
tuzemský příběh meziválečné architektury se zdaleka neomezuje 
jen na zdokonalování bílého funkcionalismu.

 Nejen architektura, ale i životní příběh ar-
chitekta, návrháře a designéra Otto Rothmayera 
(1892–1964) se značně vymyká ze středního proudu 
tuzemské moderní architektury. Rothmayer se však 
od svých souputníků svými záměry zas tak nelišil. 
Zakomponování klasicismů a antických proporcio-
nálních vztahů do konceptu modernismu prosazo-
vali jak Otto Wagner, tak Le Corbusier.

Architektem, který v českých zemích prosadil 
tvůrčím způsobem aktualizovaný moderní klasicis-
mus, byl slovinský architekt Josip Plečnik. Dokladem 
toho jsou Plečnikovy meziválečné realizace kostelu 
Božského Srdce Páně na Vinohradech nebo úpravy 
Pražského hradu a Lán, na nich také už zralý Rothma-
yer spolupracoval. Ten se ale na rozdíl od svého uči-
tele postupně zřekl veškerého ornamentu, dekorace 
a ve jménu modernistického hledání architektonic-
ké pravdy nechal hovořit pouze harmonii klasických 
proporcí. Vykrystalizovala tak asi největší kvalita Ro-
thmayerova díla: nadčasovost, tedy bezpodmínečná 
absence jakýchkoli závanů módních vlivů. Hlavní my-
šlence modernismu architekt naopak zůstal věrný.

Rothmayerovo dílo vyniká zároveň nebývalou 
soustředěností. Je tedy pochopitelné, že realizoval 
pouhé tři rodinné domy. První byl letní dům navr-
žený v roce 1925 pro uměleckého kováře a cizeléra 
Otakara Hátlého v Káraném u Brandýsa nad Labem. 
Současně s Rothmayerovou vlastní vilou v Praze-
-Střešovicích vznikal projekt pro architektovu pří-
telkyni, sochařku Hanu Wichterlovou v Prostějově. 

Dne 8. listopadu 1928 byly schváleny plány na 
stavbu vlastní architektovy vily v nejzápadnějším 
cípu nové vilové čtvrti Střešovice. Rothmayer v něm 
uplatnil všechny dříve formulované přednosti ro-
dinného domu a rozhodl se je ověřit na proporcích, 
které převzal z téměř současného projektu vily v Be-
žigradu (1927–28) od svého učitele Josipa Plečni-
ka. Tato vila kombinuje základní hranol s obytnými 
funkcemi s připojenou válcovou věží se schodištěm. 
Plečnik ale v patře navíc zřizuje terasu a na fasá-
dě používá řadu dekorací odkazujících k lidovému 
umění. Rothmayer projekt zjednodušil na minimální 
výrazové prostředky. Prostředkem obytného traktu 
vedla chodba, po stranách byly vždy dvě místnos-
ti. V suterénu sklep a prádelna, v přízemí obytný 
pokoj a kuchyně (kde bydleli architektovi rodiče), 
v patře dvě ložnice. Patra spojovala věž, zastřeše-
ná téměř rovnou střechou, s točitým schodištěm, 

kamenných, kovových a skleněných prvků, je vede-
na snahou přiblížit atmosféru Sudkových fotografií.

Při obnovách a následné prezentaci historic-
kých sídel je vždy nejpalčivější otázka, kterou vrst-
vu z bohaté a členité historie zvolit, nechat ji mluvit 
a vyprávět svůj příběh, a které vrstvy na její úkor 
naopak umlčet. Rekonstrukce Rothmayerovy vily, 
kterou původně pro Galerii hlavního města Prahy 
navrhla včetně obnovy zahrady firma SURPMO, 
má být příkladnou, komplexní obnovou architektu-
ry 20. století, v lecčems se ale od dřívějších rekon-
strukcí významných vil liší. 

Vilu spravuje Muzeum hlavního města Prahy, 
které už přes patnáct let úspěšně provozuje neda-
lekou Müllerovu vilu. Při její obnově byla volba jas-
ná – pro obnovu i pozdější prezentaci byla určující 
historická vrstva „času 0“, tedy rok jejího dokončení, 
kterému odpovídá záměr architektů Adolfa Loose 
a Karla Lhoty i fotografická dokumentace interiérů, 
kterou nechal stavebník František Müller těsně po 
dostavění pořídit. 

Komplikovanější byla obnova a prezentace vily 
Rothmayerovy, kdy za cílovou vrstvu prezentace 
nebyl zvolen čas těsně po dokončení, ale naopak 
vrstva, kdy Rothmayer se svou manželkou, textil-
ní výtvarnicí Boženou Rothmayerovou, ve vile už 
nějaký čas žili a užívali ji – tedy přibližně konec 
50. let. Nabízí tak jedinečně ucelený a soustředěný 
obraz architektovy osobnosti, tvůrčích principů, ži-
vota rodiny a společenského milieux, jež se ve vile 
 scházelo.  Ladislav Zikmund-Lender

které vedlo na střešní terasu. Exteriér rytmizovala 
symetricky rozmístěná nevelká okna a horizontální 
římsy. Obytný prostor spojovala s organicky kom-
ponovanou zahradou hluboká terasa.

Rothmayerův koncept asketického bydlení pro-
pojoval přirozenou skromnost, kterou stavebníkům 
hlásala sociálně zaměřená moderna, s důrazným 
požadavkem na propojení života s přírodou, do níž 
má být stavba organicky vsazena, a s návratem k nej-
jednodušším, ale navýsost důstojným proporcím.

Zahrada vily byla snad nejdůležitější a zcela uni-
kátní součástí architektova bydlení. Na svých foto-
grafiích ji ve víceméně dokončené podobě zachytil 
na konci 50. let Josef Sudek, který se s Rothmayerem 
přátelil. Zahrada rostla živelně a zcela přirozeně – 
centrální otevřený prostor s čtvercovým bazénkem 
obklopovala spleť různých romantických zákoutí 
s řadou spolií – druhotně umístěných mlýnských 
kamenů, kamenných kvádrů, menhirků, ale i umě-
leckého skla od dalšího z Rothmayerových přátel, 
Reného Roubíčka. 

Magický obraz dotvářel „nahodile“ rozestavěný 
Rothmayerův autorský zahradní mobiliář z bílých ko-
vových drátů. Jak si všímá Daniela Karasová, židle, 
křesílka a stolky měly buď oblé tvary, připomínající 
Thonetův ohýbaný dřevěný nábytek, nebo naopak 
formy pravoúhlé a kónické, evokující funkcionalistický 
trubkový mobiliář. Rothmayer tak opět stojí mezi ab-
sorbováním toho nejsoučasnějšího a ověřováním his-
torického. Výsledná podoba přesně rekonstruované 
zahrady, kdy došlo k inventarizaci stovek původních 

Výsledná 
podoba přesně 
rekonstruované 
zahrady, kdy došlo 
k inventarizaci 
stovek původních 
kamenných, 
kovových 
a skleněných prvků, 
je vedena snahou 
přiblížit atmosféru 
Sudkových 
fotografií.

rothmayerova vila

místo
U Páté baterie 50 
Praha 6 – Střešovice 
web
www.muzeumprahy.cz
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Sošky pro každodenní nošení
japonské sochařské miniatury necuke

Japonské necuke jsou sochařské miniatury, jež původně sloužily jako závěsné knoflíky 
k upevnění pouzder a váčků za opasek pánského kimona. Z čistě funkční a nezdobné součásti 
oděvu se postupně stal bohatě vyřezávaný artefakt. Sběratelé u něj hodnotí řemeslnou techniku, 
uměleckou hodnotu i bohatost designu a motivů. 

 Historie necuke není v porovnání s ostatními 
uměleckými žánry v Japonsku příliš dlouhá. Pokrý-
vá období od poloviny 16. století do doby razant-
ních reforem Meidži císaře Mucuhita, jež začaly po 
roce 1868 měnit feudální Japonsko v moderní stát 
evropského střihu. Za zlatý věk necuke se považu-
je zhruba sto let od poloviny 18. století do polovi-
ny 19. století. Od konce 19. století plnily necuke už 
pouze dekorativní funkci, protože do Japonska za-
čal pronikat západní způsob oblékání a došlo k radi-
kální proměně tradičního oděvu. V určité míře toto 
odvětví tradičního uměleckého řemesla přetrvává 
v Japonsku dodnes. 

Japonci, známí svým citem pro umělecký výraz 
a dekoraci, začali poměrně záhy vyřezávat necuke 
do podoby miniaturních sošek. Impulsem k tomu 
byla i skutečnost, že v období Edo se dostali ve spo-
lečnosti do popředí kupci a bohatí obchodníci, kteří 
své postavení demonstrovali prostřednictvím oděvu 
se všemi jeho náležitostmi. Z jednoduchých forem 
necuke se vyvinuly vysoce zdobné předměty, pestré 
co do výzdoby i do materiálu. Nejstarší exempláře 
byly zhotoveny ze dřeva cypřiše, třešně, zimostrá-
zu, ebenu, tisu či santalového dřeva. Použitý druh 
dřeva je také jedním z vodítek pro odlišení jednotli-
vých škol. Později se začala používat také slonovina 
a další materiály – zubovina tygra, vorvaně, mrože, 
narvala či divočáka. Mezi méně obvyklé materiály 
patří bambus, korál, porcelán,  bronz či nefrit.

V průběhu 19. století se ustálila tematika, jež 
zůstala v platnosti i v následujícím století. Jednalo 
se zejména o figurální motivy z japonské mytologie 
a náboženství, velmi populárních bylo sedm bohů 
štěstí, kteří bývali ztvárněni s lehkostí, s příslušnými 
atributy a často v neohrabaných nebo přímo nedu-
́stojných pozicích, a to proto, aby se co nejvíce při-
blížili obyčejným smrtelníkům. Častým námětem 
byly různé druhy zvířat. Přestože Japonci nikdy 
nesdíleli evropskou zálibu v němých tvorech, hrála 
zvířata velkou a podstatnou roli v jejich životě i fol-
koru. Kromě mytických zvířat byl velmi oblíbeným 
námětem čínský zvěrokruh. Jinými náměty z říše 
zvířat, často spjatými s mytologickými příběhy, byli 
třeba veverka, liška, lev, ryby, ptáci či hmyz. Opice 
zobrazované při hrách patřily mezi velice žádané 
humorné náměty. Mnoho necuke zpracovává té-
mata z každodenního života nebo rostlinné motivy, 
objevují se nadpřirozené bytosti, hrdinové čínských 
i japonských dějin, bájí a poezie. 

Při tak pestré škále námětů, typů a materiálů je 
pro sběratele leckdy těžké rozlišit mezi dobrými, 

probíhat obchod s okolním světem a Japonsko se 
vymanilo z politické i ekonomické izolace. Negativ-
ním průvodním jevem bylo, že se necuke začaly vy-
rábět pro zájemce ze zámoří ve velkém, což se bo-
hužel odráželo na snižující se kvalitě těchto výrobků. 

Podle Oldřicha Hejtmánka z Galerie Arcim-
boldo by měli sběratelé svůj výběr necuke vždy 
konzultovat s odborníkem. V opačném případě 
je mohou velmi snadno zaměnit za figurky čínské 
provenience vyrobené v lepším případě z ma-
mutoviny, v horším z umělé hmoty. „Jediným vo-
dítkem pro koupi kvalitního necuke, stejně jako 
u všeho ostatního umění, je zájem o předmět, stu-
dium literatury a návštěvy muzeí a galerií,“ upo-
zorňuje Hejtmánek. Necuke podle něj může začít 
sbírat v podstatě každý, protože slušné exempláře 
z přelomu 19. a 20. století se dají koupit od 6 tisíc 
korun, ovšem za nejlepší kusy je nutno si připla-
tit. Nejdražší necuke znázorňující dva hřebce od 
autora jménem Masanao bylo prodáno před pár 
lety v Londýně za 169 tisíc liber.   Lucie Skřivánková 

průměrnými a špatnými exempláři. Existuje jedno 
základní kritérium kvality s přihlédnutím k prapů-
vodnímu účelu necuke, a tím je jejich tvar. Vzhle-
dem k tomu, že se nosily v pase, nesměly mít výč-
nělky, jimiž by se mohly zachytit za šaty a poškodit 
je. Ideál ním tvarem je tudíž jednoduchý ovál, který 
z pásu nesklouzne. U figurálních necuke byly všech-
ny končetiny zkříženy nebo ohnuty směrem dovni-
tř, aby vytvořily kompaktní tvar, a přitom nemusely 
rezignovat na propracované detaily a vnitřní dyna-
miku. V 18. a 19. století se zformovalo několik center 
specializujících se na výrobu necuke, nejvýznam-
nější byly Ósaka, Kjóto a Tokio (Edo).

Pro Japonce necuke dlouho nebyly sběratelsky 
zajímavé, protože je považovali především za užit-
kové předměty, později se zvedla vlna zájmu, ale 
už bylo pozdě: řada nejkvalitnějších předmětů byla 
za levný peníz vyvezena ze země a nejlepší sbírky 
se nacházejí na Západě. U Evropanů se zvýšený 
zájem o necuke spojuje s rokem 1861, kdy kapitán 
M. C. Per ry znovuotevřel zemi pro cizince. Začal 

1 necuke s námětem 
tří tatarů , slonovina, 
signováno, 19. století,  
foto: Galerie Arcimboldo

2 necuke s námětem  
darumy , slonovina, 
signováno, 19. století,  
foto: Galerie Arcimboldo

3 necuke s námětem 
kozorožce , slonovina, 
signováno, 19. století,  
foto: Galerie Arcimboldo

Necuke 
v nebývalé 
šíři ukazují 
všemožné 
stránky 
života, kultury 
i náboženství 
Japonska. 
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eSTAROŽITNOSTI.cz

Slavíkova 1611/5, Praha 2-Vinohrady 
tel.: +420 222 210 609, mob.: 775 565 456

e-mail: aukce@estarozitnosti.cz

PODZIMNÍ DRAŽBA ZAČALA
eSTAROŽITNOSTI.cz Vás zvou na předaukční výstavu,  

která se koná od 16. do 30. 11. 2015  
v prostorách Vinohradské galerie (Slavíkova 5, Praha 2).  

Konec aukce 30. 11. 2015.

INTERNETOVÁ AUKČNÍ GALERIE

Balkon sběratele
art+antiques na designbloku

bez problémů však obstojí i v konfrontaci se sta-
rým uměním,“ říká galeristka Kacha Kastner. Anna 
Hulačová je absolventkou pražské AVU. Poprvé na 
sebe upozornila před šesti lety, kdy byla jednou 
z finalistek středoevropské Essl Award. Do 14. lis-
topadu je její nejnovější práce, vytvořené během 
rezidenčního pobytu ve Štrasburku, možné vidět na 
výstavě v pražské galerii Francouzského institutu.

Art+Antiques je mediálním partnerem Design-
bloku a samostatnou expozici měl na veletrhu letos 
podruhé. Název výstavy odkazoval k jejímu místu 
i k loňské, obdobně koncipované výstavě Byt sbě-
ratele v Colloredo-Mansfeldském paláci.  

více než pět desítek historických položek z něko-
lika staletí a ze tří kontinentů. „Designblok je pro 
nás příležitostí ukázat, že design není až vynále-
zem 20. století, ale že má mnohem delší a bohatší 
historii,“ říká galerista Tomáš Hejtmánek, který byl 
spolu s manželkou Marií kurátorem celé expozice. 
Historický nábytek a starožitnosti v instalaci doplni-
ly práce jednatřicetileté sochařky Anny Hulačové, 
která je nejmladším autorem zastupovaným galerií 
Hunt Kastner a která pracuje zejména s betonem 
a se silikonovými tmely. „Anniny sochy mají silný 
vztah k tradici a k lidovému umění. Ve svém výrazu 
i v použitých materiálech jsou veskrze současné, 

 Art+Antiques na letošním Designbloku zaštítil 
expozici Balkon sběratele, kterou připravil Arthouse 
Hejtmánek a ve spolupráci s galerií Hunt Kastner 
a která propojovala staré a současné umění. Zatím-
co Arthouse Hejtmánek se prezentoval širokým vý-
běrem starožitností a užitého umění od renesance 
po druhou polovinu 20. století, galerie Hunt Kastner 
představila početný soubor soch Anny Hulačové.

Z jednotlivých vystavených kusů lze vyzdvih-
nout sedací soupravu od Carla Bugattiho, kolekci 
historických rámů, pozdně renesanční dřevěný 
stůl nebo rozměrný portrét od vídeňského malíře 
Wilhelma Riedera. Celkem bylo v expozici k vidění 

designblok 2015

místo
Průmyslový palác, 
Praha 7 – Výstaviště 
termín
22.–27. 10. 2015
foto
Ester Havlová
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VÁCLAV RADIMSKÝ: 
Zátoka s rákosím, olej, 70x97 cm, 

vyvolávacia cena: 162 000 KČ
odhadovaná cena: 560 000 KČ

AUKCIA UMENIA
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I N Z E R C E

lení na reálce v Moravské Ostravě. V ná-
sledujícím roce spolu s radikálním kří-
dlem mladé generace zakládá Skupinu 
výtvarných umělců. Otevírá se Procház-
kovo nejvýznamnější a dlouhou dobu 
i nejoceňovanější období analytického 
a syntetického kubismu. Už před počát-
kem první světové války v sérii zátiší, 
květin a portrétních hlav rozvíjí kubis-
tické tvarosloví do osobité podoby dy-
namického barevného orfismu morav-
ské provenience.

V Ostravě Procházka zůstává až do 
roku 1921. Tehdy mu sem znovu po vá-
lečné odmlce píše přítel Emil Filla, prá-

 Malíř Antonín Procházka je jed-
nou z klíčových osobností naší mezivá-
lečné moderny. Jeho význam naposled 
připomněla rozsáhlá souborná výstava 
v roce 2003. Na trhu je jeho děl sice do-
statečné množství, opravdu špičkové 
kusy se však objevují jen jednou za pár 
let. Letošní rok je v tomto směru výjim-
kou. Jeden mnohamilionový Procház-
kův obraz se prodal na aukci Galerie Art 
Praha v květnu, druhý bude v listopadu 
dražit Galerie Kodl.

Antonín Procházka byl už od ukonče-
ní studií jedním z nejaktivnějších a nejvý-
raznějších českých umělců. Na podzim 
1906 se vydává s Emilem Fillou a Bedři-
chem Feiglem na studijní cestu do Berlí-
na, Amsterdamu, Paříže, Říma a Neapole. 
Zde poznává staré evropské umění, ale 
také například rané práce Picassa. V ná-
sledujících dvou letech se pak podílí na 
obou výstavách Osmy (1907, 1908), vysta-
vuje práce inspirované expresionismem 
a fauvismem. V roce 1909 se v Paříži po-
prvé setkává s kubismem, s jehož ohlasy 
a formálními postupy se pak ve své tvor-
bě potýká ještě po první světové válce. 

V nelehké finanční situaci přijímá 
Procházka v roce 1910 místo učitele kres-

 Nejdražším liniovým obrazem 
Zdeňka Sýkory prodaným v aukci jsou 
Linie č. 212, které se loni v únoru na auk-
ci 1. Art Consulting prodaly bezmála za 
4 miliony korun. Cena kolem 3 milionů je 
za tento typ Sýkorových obrazů dnes už 
v podstatě normou. Od roku 2009 bylo 
nad tuto hranici nejen na českých auk-
cích vydraženo již sedmero Linií. 

Sýkorovy linie v posledních třech 
letech opakovaně úspěšně dražila ko-
línská aukční síň Lempertz. V květnu 
2013 to byly Linie č. 160 z roku 1998, 
které se prodaly s trojnásobným nárůs-
tem za 140 tisíc eur (tehdejším kurzem 
3,65 milionu korun). Loni na jaře pak 
Line č. 72 a Linie č. 86 z let 1990 a 1991 
našly nové majitele za 128 a 91 tisíc eur 
(3,5 a 2,5 milionu korun). Na své letoš-
ní aukci současného umění, která se 
konala v sobotu 30. května, společnost 
Lempertz dražila dosud nejranější a nej-
větší line, obraz Linie č. 28 z roku 1985. 
Předaukční odhad počítal s cenou 80 až 
100 tisíc eur bez provize, vítěz aukce za 

Požehnaný rok Antonína Procházky

Zdeněk Sýkora na světových aukcích

1 a n t o n í n 
pr o c h á z k a : ča j 
s c i t r o n e m , 1924, 
olej na plátně,  
70 x 52 cm,  
cena: 7 920 000 Kč, 
Galerie Art Praha  
30. 5. 2015

2 a n t o n í n 
pr o c h á z k a : 
t ř e šň ov ý k v ě t, 1922 
kombinovaná technika 
na plátně, 68 x 55 cm,  
vyvolávací cena: 6 500 
000 Kč (bez aukční 
provize), Galerie Kodl 
29. 11. 2015

1 z d e n ě k sý ko r a :  
l in ie č. 2 8 , 1985, 
olej na plátně,  
150,5 × 150,5 cm,  
cena: 142 600 eur, 
Lempertz 30. 5. 2015

2 z d e n ě k sý ko r a :  
l in ie č. 2 0 2 , 2002,  
akryl na plátně,  
110 × 110 cm,  
cena: 3 973 000 Kč,  
1. Art Consulting  
16. 2. 2014

Kopretiny přitom byly také jedním 
z děl, které se díky mechanismům trhu 
objevily na veřejnosti po desetiletí, 
v soupise připraveném k úvodu zmi-
ňované výstavě jsou taktéž uvedeny 
jako nezvěstné. Nad symbolickou hra-
nicí 10 milionů korun stejná aukční síň 
prodala ještě další Procházkův obraz, 
orfické Poprsí muže z roku 1918. Letos 
pak galerie slavila úspěch s obrazem Čaj 
s citronem, který z 3,36 milionu vystou-
pal až na 7,92 milionu korun. K vysoké 
ceně obrazu z roku 1924 jistě přispěla 
i jeho vynikající provenience – jde o dílo 
restituované z Národní galerie.

Novým objevem je rovněž půvabný 
obraz Třešňový květ z roku 1922, kte-
rý poslední listopadovou neděli bude 
dražit Galerie Kodl. Vystaven byl pouze 
jedenkrát, na členské výstavě Mánesu 
v roce 1923. Poté jej autor sám věnoval 
jako svatební dar do rodiny, kde byl ulo-
žen až doposud. Původní cena, kterou 
uvádí katalog zmiňované výstavy, byla 
1500 Kč, což v dnešních cenových rela-
cích odpovídá zhruba 30 tisícům korun. 
Nyní bude dražba startovat na částce 
6,5 milionu korun a dá se očekávat, že 
jen u ní nezůstane.  Marcela Chmelařová

osudu obrazů není známo něco bližší-
ho, Lenka Sýkorová odpovídá: „Pokud 
vím (protože v Čechách se nic neutají), 
tak se všechny dražené obrazy vracejí 
zpět do vlasti. Ve dvou případech jsem 
si jistá, že se dostaly ke skutečným sbě-
ratelům, takže mám radost.“

Svou mezinárodní aukční premiéru 
měl Zdeněk Sýkora na podzim 2011, kdy 
společnost Sotheby?s do jedné ze svých 
londýnských aukcí zařadila rozměrný 
obraz Linie č. 11 z roku 1980. Předaukč-
ní odhad počítal s cenou 280 až 350 ti-
síc liber, tedy 8 až 10 milionů korun, a to 
bez aukční provize a dalších poplatků. 
Obraz však nakonec zůstal nevydražen. 
„Myslím, že jejich cena tehdy byla ne-
reálná,“ komentuje to Lenka Sýkorová 
a upozorňuje na jiný obraz, Skvrny, kte-
ré se v Sotheby?s v Londýně prodaly 
o rok později. Metrový obraz z přelomu 
80. a 90. let pocházející ze soukromé 
sbírky v Německu v listopadu 2012 našel 
nového majitele za 43 tisíc liber (1,4 mi-
lionu korun).   Jan Skřivánek

vě se vracející z emigrace: „Života umě-
leckého jsem se dosud málo zúčastnil, 
neboť jsem dosud instaloval stále jen 
sebe.“ Vybízí Procházku k přesídlení 
do Prahy, aby spolu „mohli společně 
pracovati“. Místo toho však Procházka 
přesídlí pouze na jiné učitelské místo 
do Nového Města na Moravě. Od roku 
1924 pak působí v Brně, kde naplno 
rozvíjí svůj specifický civilní neoklasi-
cismus. Pracuje s pastózními nánosy 
malby, pískem, později enkaustikou. 
Potkává zde řadu svých podporovatelů 
a sběratelů, mezi nimi Františka Vene-
ru, Františka Dvořáčka či pediatra Ota-
kara Teyschla.

Dosud nejdražší Procházkovo dílo 
vyšlo kupce na téměř 12 milionů korun. 
Zaplatil je roku 2008 za zátiší Kopreti-
ny z roku 1922, jedno z pozdních závě-
rečných děl lyrického kubismu. Cena 
tohoto díla v dražbě Galerie Art Pra-
ha vzrostla dvojnásobně, přestože se 
jednalo o opakovaný prodej realizova-
ný poměrně brzy po sobě. O dva roky 
dříve byl totiž tento obraz vydražen 
s rekordním nárůstem za 8,4 milionu, 
vyvolávací cena tehdy činila „pouhých“ 
1,1 milionu korun.

obraz nakonec nabídl více než 142 tisíc 
eur (3,9 milionu korun).

Umělcova manželka a spolupracov-
nice Lenka Sýkorová si spolupráci s ně-
meckým aukčním domem pochvaluje. 
Obrazy podle ní dali do prodeje jejich pů-
vodní majitelé, kteří je v 90. letech koupili 
přímo z ateliéru. „První linie (v roce 2013) 
byly od sběratele, který má rád všechny 
své obrazy na očích (na zdi). Ten rok za-
víral svoji kancelář, kde linie visely, a tak 
se rozhodl, že je prodá, a dokonce jsme 
se o tom spolu radili. Na jeho popud se 
aukční síň Lempertz obrátila přímo na mě 
s žádostí o další informace z archivu (vý-
stavy, reprodukce, partitura v sešitu, zá-
znamy). Asi byli spokojeni, protože se na 
mě obrátili loni i letos, k oběma prodáva-
ným obrazům jsem jim doplnila zjištěné 
informace,“ vysvětluje Lenka Sýkorová.

Částky dosažené v Kolíně nad Rý-
nem odpovídají cenovým relacím čes-
kého trhu, což naznačuje, že kupci jsou 
koncoví sběratelé, spíš než obchodníci 
s uměním. Na otázku, zda jí o dalším 
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se nejdráže prodal obraz Laco Terena 
Mrkev z roku 1990 (20 tisíc eur).

Na dubnové aukci společnosti White 
& Weiss zaměřené na poválečné a sou-
časného umění se prodala díla za 124 ti-
síc eur. Nejdražšími kusy byly kvaš Ope-
race od již zmiňovaného Ladislava Gu-
derny (12,7 tisíce), socha Vodní svět od 
Jaroslava Róny (11,8 tisíce) a Zátiší od 
Milana Paštéky (9,4 tisíce eur). Z čes-
kého umění byla vedle Róny nabízena 
díla Radoslava Kratiny (8,5 tisíce), Anto-
nína Střížka (6,7 tisíce), Karla Štědrého 
(4,8 tisíce eur) a dalších. Úspěchem je 
také cena 6 tisíc eur za jednu z fotogra-
fií Tona Stana z roku 2001.

Hlavní zpráva týkající se slovenské-
ho trhu s uměním přišla ale začátkem 
července z Los Angeles, když  Gettyho 
muzeum oznámilo, že získalo nově ob-
jevenou bustu papeže Pavla V. od Gia-
na Lorenza Berniniho. Za sochu, která 
byla předtím dvakrát jako kopie podle 
Berniniho z 19. století neúspěšně nabí-
zena aukční síňí Soga (za 47 a 24 tisíc 
eur), údajně zaplatilo 33 milionů dolarů. 
Sochu v Bratislavě po aukci koupil fran-
couzský podnikatel, který na Slovensku 
trvale žije. Následně ji se souhlasem 

Nejvíce děl bylo loni již tradičně na-
bídnuto od malířů českému prostře-
dí blízké francouzské školy. Z krajinář-
ských prací 19. století lze zmínit pozdní 
pohled na zvonici v Crécy-en-Brie od 
Camilla Corota, prodaný u European 
Arts s nárůstem za 2,04 milionu korun, 
nebo přímořskou krajinu s rybářskými 
bárkami v Douarnenez od Eugéna Bou-
dina, udanou tamtéž za 1,26 milionu ko-
run. Z figurálních prací tohoto období 

 Nejdražším dílem prodaným letos 
na slovenských aukcích je zatím obraz 
Imra Weiner-Kráľa Idyla z Bretagne, 
který se na květnové aukci společnosti 
Art Invest prodal s mírným nárůstem za 
rekordních 119 tisíc eur. Předchozí, šest 
let staré autorovo maximum bylo o 27 ti-
síc eur nižší. Obraz vznikl několik let po 
válce ještě před autorovým vyhoštěním 
z Francie. Shodně za 15,5 tisíce eur se 
na téže aukci prodaly ještě dvě krajiny 
od Vojtěcha Erdélyiho. Dohromady ku-
pující u Art Invest utratili 234 tisíc eur.

Trojice jarních aukcí společnos-
ti Soga vynesla v součtu 1,44 milionu 
eur. Nejdráže se prodal obraz Otče-
náš od Ľudovíta Fully s cenou 112 tisíc 
eur. Na dalších příčkách se umístily 
tři obrazy Martina Benky – pohled na 
spišskou Kapitulu z roku 1942 (76,7 ti-
síce) a dvě horské krajiny z 20. let Pod 
Chočom (49,6 tisíce) a Raní mlhy nad 
Liskovou (42,5 tisíce eur). Seznam „mi-
lionových“ položek uzavírá obraz Pod-
zimní les od Ladislava Mednyánszké-
ho s cenou 34,2 tisíce eur. Úspěchem 
je také cena necelých 18 tisíc eur za 
malbu na papíře Melancholie od Ladi-
slava Guderny. Ze současného umění 

 Již několik let jsme svědky, jak se 
vedle tradičních českých autorů v domá-
cích katalozích těší pozornosti také díla 
zahraniční provenience. V loňském roce 
bylo mezi položkami vydraženými nad 
hranicí milionu korun těchto děl devět, 
nepočítaje v to staré mistry a asiatika. 
Letos jsme jich zaznamenali již sedm.

Loni se velkému zájmu těšila díla 
ruského umění. Po letech se na trh vrá-
tilo jedno z pařížských pláten ceněného 
Konstantina Korovina, autora, jenž už 
vícekrát dokázal na český trh přilákat 
pozornost ruských kupců. Eiffelova věž 
v noci, dílo s proveniencí sbírky prvore-
publikového ředitele Škodových závodů 
Josefa Škvora, se u Arthouse Hejtmá-
nek loni na jaře prodala za 7,68 milionu 
korun, tedy ještě o 2,2 milionu výše než 
u Meissner-Neumann o devět let dřív. 
Na téže aukci byly úspěšně draženy ješ-
tě obrazy Podzimní krajina Vasilije Po-
lenova (4,34 milionu) a Dívka s bílým 
krajkovým šátkem od Alexeje Harlamo-
ffa (2,34 milionu korun).

Úspěchy a překvapení slovenského trhu

Světoví autoři na domácím trhu

1 im r o w e in e r - k r á ľ : 
idy l a z b r e tag n e , 
1947, olej na plátně,  
60 × 73 cm,  
cena: 119 000 eur,  
Art Invest 17. 5. 2015

2 g i a n l o r e n zo 
b e r nin i (?): pav e l v,  
1621, mramor,  
výška 78 cm,  
cena: 33 000 000 USD, 
foto: Getty Museum

1 f r a n c is pi ca b i a : 
ry b á ř i , m o r e t n a 
b ř e h u l o in g , 1908 
olej na plátně,  
46 × 61 cm,  
cena: 5 100 000 Kč, 
European Arts 31. 5. 2015

2 h e n r i m a r t in: 
p o r t r é t ž e n y, 1895 
olej na plátně,  
48,5 × 36 cm, vyvolávací 
cena: 950 000 Kč  
(bez aukční provize), 
European Arts  
22. 11. 2015

že Bernini papeže portrétoval, a existuje 
bronzová kopie ztraceného mramorové-
ho originálu. Pro to, že tímto originálem je 
Bratislavská socha, však žádný důkaz ne-
existuje. Nejsilněji nakonec působí uvá-
děná částka – copak by tak renomovaná 
instituce zaplatila tolik peněz, kdyby si 
nebyla jistá? Ve skutečnosti však „argu-
ment cenou“ nic nedokazuje. Na Sloven-
sku celá kauza vyvolala vlnu pohoršení 
a média prodej sochy líčila jako kulturní 
katastrofu.  Jan Skřivánek

Šest ze sedmi milionových obrazů 
zahraničních autorů prodaných zatím na 
letošních aukcích dražila společnost Eu-
ropean Arts. Nejdráže se prodala raná 
pointilistická krajino od Francisca Pica-
bia, která na květnové aukci vystoupala 
na 5,1 milionu korun. Na dalších příč-
kách najdeme geometrickou abstrakci 
Augusta Herbina (3,6 milionu), „poctu 
van Goghovi“ od Maurice de Vlamincka 
(2,58 milionu), pohled na Seinu od Sta-
nislase Lépina (1,8 milionu), Holčičku 
s psíkem od Jacquese Blanche (1,32 mi-
lionu) a obraz Bílý hřebec od Giorgia 
Chirica (1,02 milionu korun). Posledním 
milionovým obrazem je Alej u zámku 
v Bruntále od rakouského krajináře Car-
la Molla. Obraz se v září prodal na aukci 
Dorothea za 4,8 milionu korun.

Na nadcházející listopadové aukci 
bude European Arts nabízet dívčí por-
trét od francouzského impresionisty 
druhé generace Henriho Martina. Obraz 
bude startovat na částce 950 tisíc korun, 
bez aukční provize.   Robert Mečkovský

ministerstva kultury vyvezl do zahra-
ničí a již jako Berniniho dílo ji nabídl 
Lichtensteinskému museu ve Vídní. To 
o ni nemělo zájem, byť lichtensteinský 
panovník, jemuž muzeum patří, je jed-
ním z největších současných sběratelů 
starého umění. Prostřednictvím londýn-
ské aukční síně Sotheby’s pak byla bus-
ta nabídnuta Gettyho muzeu, které ji za 
nezveřejněnou sumu koupilo. 

Argumentace ve prospěch Berniniho 
autorství přitom není jednoznačná. Ví se, 

pak hranici milionu korun těsně pře-
kročil ženský akt Alexandra Cabanela 
Eva, dražený rovněž v European Arts. 
Rozměrný pohled na usedlost Macé le 
Clos od Bernarda Buffeta, nabídnutý 
v aukci znovu po roce za sníženou vy-
volávací cenu, našel zájemce za 1,62 mi-
lionu korun. Zájem vzbudila také Dívka 
v modrém županu od pointilisty Théa 
van Rysselbergha, která těsně překro-
čila milion korun.
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PŘIJÍMÁME OBRAZY DO NAŠÍ NADCHÁZEJÍCÍ ZIMNÍ AUKCE

www.sypka.cz

aukce@sypka.cz

mob. 608 958 322

Praha

Tržiště 3, 110 00

otevřeno 10–17 hod

Brno

Údolní 70, 602 00

otevřeno 9–17 hod

Hudeček Antonín 
Podzimní nálada, 

před r. 1900

celková cena 
552 000 Kč

Špála Václav 
Kytice – Tulipány, šeřík, 
kosatce a narcisy, 1937

celková cena 
1 860 000 Kč

zasazený v prstenu americké velikos-
ti 6 (evropské 46), jenž se bezesporu 
zařadí mezi další unikátní barevné dia-
manty, které aukcemi prošly v minu-
losti. Odhadní hodnota diamantu byla 
3–4 miliony dolarů.

Pozorovatelé doufali v další aukční 
rekord, podobný, jako v minulosti udělala 
oranžová diamantová kapka, jež se 
vydražila v roce 2013 za neuvěřitelných 
35,5 milionu dolarů. Sice se nejedná 
o nejvyšší zaplacenou částku za diamant 

 V říjnu a listopadu se mimo jiné 
konají i největší světové aukce šperků. 
O komentář jsme poprosili starožitníka 
a odborníka na šperky Martina Cinoltera.

V úterý 20. října se v New Yorku 
v aukční síni Christie’s v budově Rock-
efellerova centra konala specializovaná 
aukce šperků. V nabídce bylo přibližně 
300 šperků v odhadních hodnotách od 
3 tisíc do 4 milionů dolarů. Draženy 
byly starožitné šperky od slavných 
šperkařských firem jako jsou Tifffany, 
Cartier, Van Cleef & Arpels až po ne-
známé zlatníky, například prsten s fancy 
oranžovo-hnědým oválným diamantem 
o váze 15 ct s odhadní hodnotou 300 tisíc 
dolarů nebo pavoučí brož od klenotníka 
Davida Webba se vzácným kunzitem, 
odhadní hodnota až 50 tisíc dolarů.

Vrcholem aukce byla posled-
ní dražená položka číslo 302, kterou 
byl zlatý, osmnácti karátový prsten 
s  jedinečným solitérem, respektive 
diamantem o váze 75,56 karátu. Dia-
mant je polštářkového brusu (cushion 
cut) a velmi syté žluté barvy (fancy yel-
low vivid). Jedná se o výjimečný kámen 

 Jednou z událostí říjnové aukce 
společnosti Sýpka byl prodej vybavení 
pracovny, které navrhl Dušan Jurkovič 
pro ředitele brněnského ženského spol-
ku Vesna. Úspěchem je nejen dosažené 
cena 840 tisíc korun, ale i to že se sed-
midílný soubor tvořený příborníkem, 
malým bufé, třemi různými stolky a dvě-
ma stoličkami prodal jako celek. Archi-
tektonicky zajímavé nábytkové soubo-
ry, které se na českých aukcích objevily 
v minulosti, byly většinou vydraženy po 
jednotlivých kusech. 

I  v  tomto případě se s  takovou 
možností počítalo, na minimální po-
dání 468 tisíc za celek však zareago-
valo hned pět zájemců. Podle ředitelky 
aukční síní Ireny Velkové šlo o soukro-
mé sběratele, vítěz aukce nicméně prý 
zvažuje možnost dlouhodobé zápůjčky 
do některé z muzejních institucí v Čes-
ké republice či na Slovensku. Soubor 
v minulosti nabízel obchod se staro-
žitnostmi Vinohradská galerie a  jeho 
část se také loni objevila na výstavě 
Věci a slova na Vysoké škole umělec-
koprůmyslové.

Barevné diamanty za miliony dolarů

Nábytek od slavných architektů

1 r ůžov ý d i a m a n t, 
fa n cy v i v id pin k , 
16,08 ct, odhad: 
23–28 000 000 USD, 
Christie’s 10. 11. 2015

1 ž l u t ý d i a m a n t, 
fa n cy v i v id y e l l ow, 
75,56 ct,  
cena: 3 609 000 USD, 
Christie’s 20. 10. 2015

aukci, kterou společnost Christie’s chys-
tá na 10. listopadu do švýcarské Ženevy. 
Vrcholem aukce bude opět prsten, ten-
tokrát s růžovým diamantem intenzivní 
růžové barvy (fancy vivid pink). Tento 
růžový diamant, zasazený v platinovém 
prstenu dozdobeným dalšími diaman-
ty je opět polštářkového brusu o váze 
16,08 karátu. Odhadci aukční síně jej 
ocenili na 23 až 28 milionu dolarů. 

Není divu, solitér je dosud největším 
draženým diamantem svého druhu (in-
tenzivní fancy růžová). Kámen je vzác-
ný tím, že nemá žádnou jinou barevnou 
příměs, jak je u fancy růžových diamantů 
běžné, jeho barva je skutečně vyvážená 
a  sytá. Jedinečnost navíc podtrhuje 
i váha kamene. Tato barva se většinou 
pohybuje do váhy 6 karátů, váha nad 
10 karátů je velmi vzácná. Rekord by měl 
tedy určitě padnout. Podobný růžový 
diamant byl naposled dražen před šesti 
lety a při váze „pouhých“ 5,00 karátů 
se prodal za více než 2 miliony dolarů. 
Podle mého názoru bude nyní nabízený 
prsten bez problémů atakovat hranici 
30 milionů dolarů.  Martin Cinolter

umění v červnu 2011 rozprodána na aukci 
v Sotheby’s v Londýně, přičemž i Novot-
ného nábytek zde byl prodán po kusech.

Domácí rekord v kategorii nábytku 
drží již dlouhých devět let bohatě vyře-
závaná a intarzovaná šatní skříň od ví-
deňského modernisty Otto Prutschera. 
V březnu 2006 vystoupala na aukci Do-
rothea z 240 tisíc na senzačních 2,04 mi-
lionu korun.  Jan Skřivánek

v aukci, ale vzhledem k faktu, že odhadní 
cena byla „jen“ 14 milionů, šlo o rekord, 
co se týká nárůstu ceny v  průběhu 
aukce. Osobně jsem v možnost dalšího 
takového překvapení v případě žlutého 
polštářku příliš nevěřil. Váha kamene je 
sice impresivní, barva fancy yellow vivid 
však není až tak výjimečná. Prsten se na-
konec prodal za 3,6 milionu dolarů, tedy 
přesně v mezích předaukčního odhadu.

Tato aukce však měla být pouze 
předehřívacím kolem k nadcházející 

Aukcemi společnosti Dorotheum loni 
a letos prošly dvě kolekce nábytku, který 
navrhl architekt Otakar Novotný pro léka-
ře Čeňka Zemánka, jemuž v Holicích v le-
tech 1908–12 postavil dům s ordinací. Na-
bízeno bylo vybavení různých místností, 
některé kusy dokonce včetně původních 
Novotného výkresů. Soubor, který tvo-
řila knihovna, pracovní stůl, lenoška se 
stolkem a dvěma židličkami a čtyři lampy 
a lustry, byl dražen po částech, o hlavní 
kusy se rozdělili dva kupci. Nejvýše ve vzá-
jemném souboji vyhnali cenu knihovny, 
která vystoupala z 36 na 408 tisíc korun. 
Psací stůl s křeslem se dostal ze 108 na 
264 tisíc korun. Dohromady tak loni v září 
nabízený soubor vynesl 857 tisíc korun.

Letos v září společnost nabídla ještě 
jídelní stůl a vybavení kuchyně pochá-
zející ze stejného domu, tvořené bíle 
lakovanou vysokou a nízkou skříní a jí-
delním stolem se dvěma židlemi. Prodal 
se pouze kuchyňský jídelní stůl a židle 
a jedna ze skříní, dohromady za nece-
lých 60 tisíc korun.

Historicky nejdražším nábytkovým 
souborem prodaným na českých auk-
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cích je kubistická jídelna, kterou navr-
hl rovněž Otakar Novotný. Soubor ze 
světlého dřeva, jehož tmavou verzi má 
ve svých sbírkách Uměleckoprůmys-
lové museum, se v roce 2007 na aukci 
Dorothea prodal za 1,02 milionu korun. 
Kolekci čítající dvanáct jednotlivých 
kusů tehdy koupili američtí sběrate-
lé manželé Hascoeovi. Po jejich smrti 
byla jejich sbírka českého moderního 

1 d uš a n j u r kov i č: 
v y b av e n í pr ac ov n y, 
mořený bahenní dub, 
skleněné vitráže, 
mosazné kování,  
vrchní mramorová 
deska, 7 kusů, největší 
183 x 172 x 57 cm,  
cena: 840 000 Kč

2 o ta k a r n ovo t n ý : 
k n ih ov n a , 1911,  
dřevo, ořechová 
a světlá dýha,  
190 x 176 x 40 cm,  
cena: 408 000 Kč, 
Dorotheum 20. 9. 2014
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RočenKa 
 trh s uměním v roce 2015

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

Ročenka ART+ shrnuje vývoj na trhu 
s uměním doma i v zahraničí za rok 2015. 
Její součástí budou případové studie o vývoji 
v jednotlivých segmentech trhu, o cenách děl 
Václava Radimského či Františka Vobeckého 
a řada dalších článků o nejdůležitějších 
událostech na trhu s uměním v roce 2015. 

Vychází v únoru 2016

www.artplus.cz
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Za překvapení lze označit rovněž 
cenu 76,9 tisíce eur (2,09 milionu korun) 
za obraz Le Goulet (Pohled na Seinu) od 
Václava Radimského, který koncem červ-
na dražila jedna z regionálních aukčních 
síní ve francouzském Rouenu. Dražitelé 
zjevně zareagovali na květnové prodeje 
Radimského děl na pražských aukcích 
a s cenami kolem 2 milionů korun se pa-
trně nyní budeme i na zahraničních auk-
cích setkávat častěji.

Hned tři milionové prodeje v rozmezí 
jediného týdne zaznamenal na přelomu 
června a července Josef Šíma. Na aukci 
společnosti Thierry de Maigret v Paříži 
se jeho obrazy, takřka bílá Krajina z roku 
1965 a Orfeus (Noc) z roku 1958, prodaly 
za 49 a 124 tisíc eur (1,35 a 3,45 milionu 
korun). Na aukci společnosti Bonhams 
v Londýně pak 1. července obraz Hmo-
ta – Dech z roku 1965 našel nového maji-
tele za 74,5 tisíc liber (2,9 milionu korun). 
Ve všech třech případech předaukční od-
hady počítaly s výrazně nižšími cenami. 

Nejdražším dílem českého pováleč-
ného umění byl obraz Zdeňka Sýkory Li-
nie č. 28 z roku 1985, jemuž se věnujeme 
v samostatném článku. Ze starých mis-
trů zmiňme aspoň portrét malíře Davida 

kontextu jsou ovšem i politické. Mono-
polní systém obchodování (z roku 1555!) 
prostřednictvím tzv. commissaires-pri-
seurs, dražebních komisařů, kteří do-
dnes, každý sám, vlastní svoje byro buď 
v okolí aukčního paláce Drouot v 9. pa-
řížském obvodu, nebo případně v nej-
poslednějším francouzském městečku, 
byl natolik nekompatibilní s novými tren-

 Nejdražším dílem českého umě-
ní prodaným zatím letos na světových 
aukcích je drobné holandské zátiší od 
Emila Filly, které v červnu dražila společ-
nost Sotheby’s v Londýně. Obraz Džbán 
a flétna z roku 1915, který je v malířově 
monografii od Vojtěcha Lahody repro-
dukován pouze černobíle, jemuž však 
autor věnuje plné tři odstavce, se pro-
dal s mírným nárůstem za 197 tisíc liber. 
Včetně DPH a dalších poplatků jeho ko-
nečná cena v přepočtu vychází na 8 mi-
lionů korun.

Jiným mimořádným prodejem v ka-
tegorii klasické moderny byla příprav-
ná kresba k obrazu Pierot od Bohumi-
la Kubišty. Obraz z roku 1911, který se 
dnes nachází ve sbírce Národní gale-
rie, původně patřil Vincenci Kramářo-
vi. Kresbu, která je detailem pierotovy 
tváře, dražila začátkem června berlínská 
aukční síň Villa Grisebach. Místo očeká-
vaných 7–9 tisíc (bez aukční provize) se 
její konečná cena vyšplhala na více než 
66 tisíc eur (1,8 milionu korun). Žádná 
srovnatelná Kubištova práce se na trhu 
dosud neobjevila, v českém kontextu jde 
každopádně o jednu z vůbec nejvyšších 
cen za kresbu od jakéhokoliv autora.

 Ještě v 60. letech minulého století 
představoval podíl Francie na světovém 
obchodu s uměním pěkných šedesát 
procent, dnes to však jsou jen skrom-
ná procenta tři. A na poli současného 
umění je to dokonce ještě méně (1,9 %). 
Co víc, Francie je dnes jediným význam-
ným neasijským trhem, který nadále kle-
sá (loni dokonce o 10 %). 

Systém státních nákupů současného 
(po výtce domácího) umění do sítě de-
centralizovaných muzeí vytvořil přede-
vším v éře prezidentů Pompidoua a Mit-
terranda po celé Francii sbírky, které 
nejsou založeny na tržní (sběratelské) 
úspěšnosti současných tvůrců, ale pře-
devším na jejich schopnosti orientovat 
se v klientelistickém prostředí nákup-
ních komisí. Výsledkem je stav, kdy má-
lokterý z žijících francouzských umělců 
figuruje v popředí zájmu velkých světo-
vých sběratelů a dokonce bych si troufl 
tvrdit, že leckdo si nevybaví žádného.

Důvody ztráty francouzských umě-
leckých i obchodních pozic ve světovém 

České umění ve světě

Trh s uměním ve Francii

1 e m il f il l a : dž b á n 
a f l é t n a , 1915,  
olej a písek na dřevě, 
19,7 × 50 cm,  
cena: 197 000 GBP, 
Sotheby’s 25. 6. 2015

2 b o h u m il k u b iš ta : 
p o l o f i g u r a pie r o ta , 
1911, uhel na papíře,  
63 × 47 cm,  
cena: 66 250 eur, Villa 
Grisebach 5. 6. 2015

 p o dz im n í s a l o n d n e s, 
f i ac , 22.–25. 10. 2015, 
www.fiac.com

Hoyera od Jana Kupezkého, respektive 
jeho dílny. Na dubnové aukci Dorothea 
ve Vídni se prodal za 16 tisíc eur (nece-
lých 440 tisíc korun). 

Svébytnou kategorií je česká mezivá-
lečná fotografie, o niž je ve světě z čes-
kého umění zdaleka největší zájem. Jen 
v posledním měsíci měli dražitelé v New 
Yorku a Paříži možnost dražit díla Jin-
dřicha Štyrského. Josefa Sudka a Fran-
tiška Drtikola. Nejdráže se prodaly dva 
Sudkovy snímky Ze Střeleckého ostrova 
z roku 1957 a Krajina z roku 1922. Oba 
stály shodně 15 tisíc dolarů (370 tisíc 
korun), což je víc než je Sudkův rekord 
na českém aukčním trhu.   Jan Skřivánek

do prostor u Louvru (v tzv. Louvre des 
Antiquaires na principu retailového pro-
nájmu jako v pasážích hypermarketu).

Pro francouzské soukromé galerie 
představuje 70 procent celkového roč-
ního obratu prodej průměrně třem vel-
kým klientům. Jsou prostě malé. To je 
činí velmi zranitelnými, především ve 
srovnání s lídry světového trhu – Čí-
nou, USA a Velkou Británií, kde je toto 
číslo vždy dvojciferné. Z globálního ko-
merčního pohledu tak figuruje Paříž na 
seznamu významných světových udá-
lostí pouze jedinou, ale nikoli nezajíma-
vou položkou. Tou je Mezinárodní vele-
trh současného umění FIAC, pořádaný 
od roku 1974, postmoderní dědic slav-
ného Podzimního salonu. Letošní FIAC 
se uskutečnil od 22. do 25. října. V Grand 
Palais se v jeho rámci představilo 175 ga-
lerií a celkem 3124 umělců z celého svě-
ta. Je ovšem dobré si všimnout, že nej-
slavnější současní umělci sice do Paří-
že na veletrh pravidelně přijíždějí, ale 
nevzcházejí  odtud.   Pavel Chalupa, Pro arte

dy v obchodování s uměním, že musel 
být v roce 2000 reformován a metodou 
mírného pokroku v mezích zákona ote-
vřen konkurenci. Nepomohlo to, dal-
ší nevyhnutelná reforma přišla v roce 
2011, ovšem systém se staletou setrvač-
ností funguje dodnes. Nikdy nekončící 
proud paralelních aukčních one-man 
show, dodnes k vidění v paláci Drouot, 
je do určité míry korigován velkými hrá-
či, kterými jsou pařížské pobočky Sothe-
by’s a Christiés a jejich jediný relevantní 
francouzský konkurent Artcurial (který 
vznikl spojením několika pružnějších co-
mmissaires-priseurs), ale na nepružnos-
ti systému to změnilo jen málo. 

Jistou část celkového obchodu se 
současným uměním tvoří malé komerč-
ní galerie v oblasti rue de Seine, větší ko-
lem avenue Matignon. Aukční komisaři 
ze čtvrti kolem paláce Drouot současné 
umění příliš nepěstují a zaměřují se spí-
še na sekundární trh. Úplnou katastrofou 
pak skončil před pár lety pokus soustře-
dit obchod s uměním a starožitnostmi 

2
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Picassa ano, Klimta ne
praha – Národní galerie chce prostřed-
nictvím ministerstva kultury požádat 
vládu o mimořádnou dotaci 160 milio-
nů korun na koupi raného obrazu Pabla 
Picassa, který patří dědicům Vincence 
Kramáře a který je v galerii vystaven 
jako dlouhodobá zápůjčka. Galerie se 
naopak rozhodla neusilovat o získání 
obrazu Dáma s rukávníkem od Gusta-
va Klimta, jehož cena je odhadována na 
180 milionů korun.

Kramářova sbírka sehrála roli zpro-
středkovatele francouzského kubismu 
několika generacím moderních českých 
umělcům. Slavný sběratel její podstat-
nou část v roce 1959 odkázal Národní ga-
lerii. Snaha obraz vykoupit je tak snahou 
sbírku uchovat v co nejkompaktnějším 
tvaru. O existenci Klimtova obrazu na 
našem území až do loňského roku, kdy 
byl zapůjčen do Národní galerie, naopak 
nikdo nevěděl.

Ve stejné době, kdy se galerie roz-
hodla o obraz neusilovat, zahájilo minis-
terstvo kultury proces prohlášení díla za 
kulturní památku. Umělecká díla s tímto 
statusem nemohou být trvale vyveze-
no do zahraničí a při případném pro-
deji má stát předkupní právo. V tomto 
konkrétním případě by to  znamena-
lo výrazné snížení ceny díla, neboť na 
světovém trhu by se Klimt prodal dráž 
než u nás.  

 LETEM SVĚTEM  POZVÁNKA

Nové muzeum v LA
los angeles – V kalifornském Los An-
geles, hned vedle koncertní síně Walta 
Disneyho, otevřelo nové muzeum. Nese 
jméno Eliho Broada, podnikatele v řadě 
oborů (stavební projekty, finanční pora-
denství) a filantropa, který stavbu muzea 
i budování sbírky čítající na dva tisíce 
kusů moderního a současného umění 
financoval. 

Extravagantní architektura newyor-
ského studia Diller Scofidio + Renfro 
zaujme nejen zvenčí zvláštním ma-
teriálem pokrývajícím povrch stavby 
(na snímku), ale i tubusem s eskalá-
torem uvnitř stavby, pomocí něhož se 
návštěvníci ocitají přímo uprostřed vý-
stavy. Broad se již od 70. let podílí na 
rozvoji kulturního dění v LA. Spolu-
zakládal tamní muzeum současného 
umění (MOCA) a je donátorem i dalších 
místních kulturních institucí.

Jakkoli je nová expozice průřezem 
dějinami moderního umění, Broad sám 
se ve své sbírce zaměřuje především na 
pop-art, společensky odpovědné umě-
lecké projekty s levicově orientovanou 
citlivostí a na práci Jeffa Koonse, popisu-
je vkus sběratele Peter Schjeldahl v ča-
sopisu New Yorker. Newyorský rodák 
Broad byl časopisem Forbes letos ozna-
čen za 185. nejbohatšího muže světa. 
Silným tématem jeho veřejně prospěš-
né činností realizované skrze tzv. Broa-
dovu nadaci jsou projekty podporující 
americké veřejné školy, vědu a umění. 

1 diller scofidio + 
renfro: broad 
museum ,  
Los Angeles

2 gustav klimt:  
dáma s rukávníkem ,  
1916–17, olej na 
plátně, 50 × 50 cm, 
foto: NG

3 zámek lednice ,  
foto: NPÚ 

Historické úspěchy českého umění na Světových výstavách od Paříže v roce 
1900 po bruselské EXPO ̀ 58 připomene podzimní veletrh starožitností An-
tique. „Současné výstavy Expo představují moderní trendy v technologi-
ích a designu a stejně tak tomu bylo v minulosti. Světové výstavy měly ale 
v dobách, kdy chyběly komunikační technologie a méně se cestovalo, ne-
porovnatelně větší dopad. Představily nové umělecké směry a významně 
přispěly i k rozvoji české umělecké tvorby,“ vysvětluje prezident pořáda-
jící Asociace starožitníků Jan Neumann. Veletrhu, který se koná pravidel-
ně v jarním a podzimním termínu, se účastní několik desítek starožitníků 
z celé republiky.  

Moderní starožitnosti

Veletrh Antique / návštěvní hodiny 19.–21. 11. od 10.00 do 19.00, 22. 11. od 10.00 do 17.00 
vstupné: 90/70 Kč / www.asociace.com 

 křišťálová fasetově broušená váza zdobená růžovou mřížkou 
Čechy, Nový Bor, 2. polovina 20. století, návrh Oliva
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Návštěvnost památek
lednice – Nejnavštěvovanějším zám-
kem či hradem ve správě Národního 
památkového ústavu bude letos opět 
zámek Lednice na jižní Moravě. Ke kon-
ci září hlásil návštěvnost 352 tisíc lidí. 
Celková letošní návštěvnost patrně pře-
koná loňská rekordní čísla. Za prvních 
devět měsíců roku NPÚ zaznamenal 
4,6 milionu návštěvníků, což je o 173 ti-
síc víc než ve stejném období loňského 
roku. „Výnosy ze vstupného, z proná-
jmů či filmování tvoří více než 45 pro-
cent rozpočtu instituce a peníze, které 
lidé na hrady a zámky přinášejí, tak po-
máhají pokrýt část nákladů na provoz 
a údržbu památek,“ řekla ČTK ředitelka 
NPÚ Naďa Goryczková. Za celý loňský 
rok hrady a zámky přilákaly 4,8 milio-
nu návštěvníků. S jistou licencí se tak 
dá tvrdit, že jsou divácky výrazně po-
pulárnější než tuzemský fotbal. Fotba-
lová liga v sezóně přilákala jen 1,1 mili-
onu diváků. A pak, že Češi nejsou kul-
turní národ. 

VÝBĚR VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
neděle 22. listopadu 2015, 13.00 hodin

OBECNÍ DŮM PRAHA – GRÉGRŮV SÁL
Předaukční výstava od 9. listopadu v prostorách galerie

European Arts Investments s.r.o., Senovážné náměstí 8, 110 00 Praha 1, ČR 
tel./fax: +420-233 342 293, e-mail: info@europeanarts.cz

WWW.EUROPEANARTS.CZ
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