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Jarní aukce
Praha Sérii velkých jarních aukcí zahájí 
v neděli 24. 4. Galerie Art Praha. V květ-
nu budou následovat aukce společností 
Europan Arts (15. 5.), Galerie Arcimboldo 
(15. 5.), Sýpka (22. 5.) Dorotheum (28. 5.) 
Galerie Kodl (29. 5.)
www.artplus.cz

 

Karel IV
Praha Jednou z výtvarných událostí 
roku bude přehlídka Císař Karel IV. 
(1316–2016) ve Valdštejnské jízdárně 
v Praze (od 15. 5. do 25. 9.), kterou 
připravuje Národní galerie ve spolu-
práci s německými partnery. Karel IV. 
bude představen jako politik i před-
stavitel kultury. Cílem výstavy však 
není jen slepá adorace. Kurátoři chtějí 
panovníka zbavit „zkreslujících nánosů 
ideologických předsudků a nabídnout 
veřejnosti plastickou podobiznu his-
torické osobnosti s jejími pozitivními 
i stinnými stránkami“.
www.ngprague.cz

 

Jiří Příhoda v Troji
Praha V loňském roce proběhla v Troj-
ském zámku výstava Václava Ciglera, 
letošní vstup Jiřího Příhody má být 
pokračováním série, která bude před-
stavovat současné umění v dialogu 
s barokním zámkem a jeho přilehlou 
zahradou. Aktuální přehlídka má 
navíc retrospektivní ambice. V sálech 
zámku jsou rozmístěny Příhodovy 
monumentální sochy z 80. a 90. let, 
stejně jako současné s architekturou 
hraničící konstrukce. 
www.ghmp.cz

 

Nové galerie
Ústí nad Labem V severočeském 
městě nově otevřely dva ambiciózní 
výstavní prostory. Galerie Hraničář ve 
třech patrech budovy, kde sídlí i bývalé 
Činoherní studio, aktuálně vystavuje 
tematickou přehlídku současného 
umění Dům módy (do 13. 7.), která 
vznikla v součinnosti s Deutsche 
Hygiene Museum v Drážďanech. 
Druhá instituce, Dům umění započal 
své fungování přehlídkou v prostorách 
někdejší menzy. Po textilním šperkaři 
Jaroslavu Prášilovi zde budou k vidění 
fotografie Pavla Baňky.
www.duul.ujep.cz, hranicar-usti.cz

 

Dubnový Art+Antiques
Praha Obálka a úvodní článek lákají 
k návštěvě výstav v Západočeské 
galerii a Západočeském muzeu, 
jež doprovázejí tradiční plzeňské 
sympozium o kultuře 19. století. 
Věnovány jsou tématu katastrof. 
Rozhovor představuje designera 
Maxima Velčovského, jehož retro-
spektiva probíhá v Moravské galerii. 
Obsáhlý text Terezie Nekvindové se 
zaobírá problematikou restaurování 
současného umění. Z dalšího nelze 
nezmínit recenzi nové knihy Hany 
Rousové, článek k výstavě umělecké 
dvojice Fischli+Weiss nebo důkladné 
představení jednoho pozoruhodného 
portrétu od Vojtěcha Hynaise.
www.artcasopis.cz
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Medek přes 10 milionů
nejdražší autor českého poválečného umění

Mikuláši Medkovi by na 
podzim bylo devadesát 
let. Jeho nedožité kulatiny 
dost možná oslavíme 
novým cenovým rekordem. 
Ten stávající z loňského 
listopadu má hodnotu přes 
10 milionů korun. 

 Medek byl prvním autorem poválečného umě-
ní, jehož díla v aukci pokořila hranici jednoho mili-
onu korun. obraz Vyhřezlá matka z roku 1949 byl 
na aukci Dorothea vydražen za 2,5 milionu korun 
(všechny ceny jsou uváděny včetně aukční provi-
ze) již v říjnu 2000. Titul nejdražšího autora dané 
kategorie v roce 2008 ztratil ve prospěch václava 
boštíka a Zdeňka sýkory. koncem loňského roku jej 
získal zpět, když jeho raný surrealistický obraz na 
aukci european arts pokořil hranici 10 milionů korun 
(přehled nejdražších Medkových obrazů na str. 8).

skutečnost, že o oba rekordy se v rozmezí pat-
nácti let postarala malířova raná díla, je příznačná. 
Medkovy surrealistické obrazy z konce 40. a z 50. let 
představují nejvíce ceněnou část jeho díla, na trhu 
se však vyskytují jen velice vzácně. loni dražený 
obraz Květináč (Snídaně) z roku 1950 startoval na 
8,9 milionech korun a jeho cena v průběhu dražby 
ještě o více jak milion vzrostla. o rok starší beze-
jmenný obraz, který bude v květnu dražil Galerie 
kodl, bude vyvoláván za 7,8 milionu, odhad však 
počítá s cenou 10 až 15 milionů korun. 

Medková informelní plátna z 60. a začátku 70. let 
jsou v aukcích mnohem častější a dosahují zpravi-
dla výrazně nižších cen. Z třicítky děl, která prošla 
v posledních pěti letech českým aukcemi, jich zhru-
ba polovina spadala do této kategorie. Ceny se po-
hybovaly od půl milionu do 3,7 milionu korun a bez 
kupce zůstala jen dvě plátna. novinkou posledních 
let je, že Medkovy obrazy se častěji objevují také na 
aukcích v zahraničí. Dva rozměrné informelní obrazy 
dražené loni začátkem prosince v sothe by’s v lon-
dýně se dokonce dostaly do první desítky malířo-
vých nejdražších děl.

v případě děl poválečného umění často platí, že 
privátně se obchodují i za vyšší ceny než v aukcích. 
Do našeho top 10 jsme zařadili jen jeden privátní pro-
dej, který máme potvrzený, je však pravděpodobné, 

že by jich tam mělo být víc. naznačila to i výstava, 
kterou na jaře 2012 připravila galerie Dvořák Šec 
Contemporary. například obraz Nahý v trní z roku 
1956 zde byl nabízen za 10 milionů korun.

Jádrem výstavy, která byla podle informací Čes-
ké televize tvořena výhradně díly ze sbírky lobbisty 
Marka Dalíka, byl Medkův Košický cyklus, soubor 
čtrnácti monumentálních černočervených obrazů, 
které malíř vytvořil v letech 1963–64 jako výzdobu 
pro odbavovací halu košického letiště. soubor, který 
má na délku sedmnáct metrů, byl již v minulosti ně-
kolikrát neúspěšně nabízen v aukci, poprvé v roce 
2002 aukční síní Meissner-neumann za 9,2 milionu 
korun. v galerii Dvořák Šec byl ke koupi za 21 mili-
onů korun. Jako celek kupce ani tentokrát nenašel.

Mikuláš Medek byl druhým synem legionářské-
ho generála a spisovatele rudolfa Medka a jeho ženy 
evy, dcery malíře antonína slavíčka. Malovat začal 
asi jako patnáctiletý. Z gymnázia přestoupil v roce 
1942 na státní grafickou školu a po skončení války 
pokračoval ve studiu na Umprum. nejprve v atelié-
ru Františka Muziky, potom pod vedením Františka 
Tichého. Školu však nedokončil, neboť byl vyhozen 
při politických prověrkách po únoru 1948. Důležitým 
partnerem a inspirátorem se mu stala jeho manžel-
ka, fotografka emila Medková.

První samostatné výstavy se Medek dočkal až 
v roce 1963. relativně liberální 60. léta mu přinesla 
i jistý společenský úspěch. Jeho obrazy zakoupily ně-
které veřejné sbírky, realizoval několik významných 
zakázek pro Československé aerolinie, zúčastnil se 
několika zahraničních výstav a mohl si také konečně 
zařídit vlastní ateliér. s nastupující normalizací se ale 
věci začaly znovu měnit k horšímu. od začátku 70. let 
trpěl vážnými zdravotními obtížemi a v roce 1973 se 
jeho onemocnění zhoršilo natolik, že emila opustila 
zaměstnání, aby se o něj mohla starat. Zemřel o rok 
později, v srpnu 1974.   Jan Skřivánek

duben 2016www.arTplus.cz
vše o trhu s uměním

kandidát na rekord  Obraz Bez názvu II. z roku 1949 (na stěně) bude v květnu dražit Galerie Kodl, foto: Jan Rasch

mikuláš medek: květináče (snídaně) 
1950, olej na plátně, 109 × 56 cm,  
cena: 10 060 200 Kč,  
European Arts 22. 11. 2015
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34 / Rozhovor s Maximem Velčovským
46 / Restaurování současného umění
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Trh na vzestupu

sběratelé a investoři podle sta-
tistik artplus.cz od začátku roku 
na aukcích utratili přes 150 mi-
lionů korun, což je o třetinu víc 
než ve stejném období loňské-
ho roku. Už je také jasný první 
favorit na titul nejdražšího díla 
letošního roku. Je jím rozměrný 
panoramatický obraz V červnu 
(Kraj) od Josefa Čapka, který 
byl začátkem března na aukci 
european arts vydražen za re-
kordních 17,5 milionu korun. to 
je víc, než byla cena nejdražší-
ho obrazu loňského roku. Čes-
ký trh s uměním zjevně zažívá 
požehnané období. 

Dubnové vydání sběra-
telských novin vychází opět 
v  rozšířeném rozsahu šest-
nácti stran. Druhý sešit novin 
jsme u příležitosti konání ve-
letrhu antique pojali jako sta-
rožitnický speciál. krom ana-
lýzy situace v tomto segmentu 
trhu a rozhovoru s preziden-
tem asociace starožitníků Ja-
nem neumannem v něm na-
jdete například také recenzi na 
nově otevřené muzeum české-
ho kubismu v Domě U Černé 
Matky boží, recenzi na knihu 
barokní architektura v Čechách 
nebo pozvánku na výstavu do 
Muzea skla a bižuterie v Jab-
lonci nad nisou.

Úvodní sešit je více za-
měřen na aktuální výstavní 
dění a na aukce. v souvislos-
ti s v úvodu zmiňovaným re-
kordem bych rád upozornil na 
článek o J&t banka art inde-
xu a na srovnání cen součas-
ného umění za první republiky 
a dnes. vyplývá z něj, že ceny 
se příliš nemění. budoucí re-
kordmany tak je dnes možné 
koupit podobně draze/levně, 
jako tomu bylo s Čapkem před 
osmdesáti lety. stačí je umět 
toho budoucího Čapka, Fillu či 
toyen včas rozpoznat.

ať už vás zajímá víc staré, 
nebo současné umění, staro-
žitnosti, nebo architektura a de-
sign, doufám, že si z našich člán-
ků vyberete.  

Jan Skřivánek,  
šéfredaktor Art+Antiques

Fotograf (nejen) architektury
dům fotografie ghmp představuje prvního fotografa prahy

ačkoli andreas Groll 
 (1812– 1872) dlouho nepatřil 
mezi evergreeny dějin 
fotografie, jeho jméno nebylo 
nikdy zcela zapomenuto. 
Do propadliště dějin 
ovšem na více než sto let 
zapadla většina z tisíců 
jeho snímků v muzejních 
sbírkách a pozůstalostech 
architektů a historiků. Výstava 
v pražském domě fotografie 
nabízí průřez jeho rozsáhlým 
dílem.

 andreas Groll, narozený na vídeňském před-
městí erdberg v rodině zahradníka, se s fotografic-
kou praxí seznámil již na začátku 40. let, nanejvýš 
tři roky po zveřejnění Daguerrova vynálezu. na 
rozdíl od dalších vídeňských „pionýrů fotografie“ 
však byly jeho možnosti experimentování s dague-
rrotypií značně omezené; byl zaměstnán jako slu-
ha v rodině lékaře ignáce Menze a ze své mzdy si 
ani teoreticky nemohl dovolit nákup vlastního fo-
tografického vybavení. Pro dráhu profesionálního 
fotografa na volné noze se vydal až na jaře 1853, 
ve svých čtyřiceti letech.

na rozdíl od valné většiny svých kolegů se však 
nestal ateliérovým portrétistou, ale rozhodl se pro 
fotografování architektury a „starožitností“. na jedné 
straně tím sice v počátcích ušetřil náklady na ne-
zbytné ateliérové vybavení, na straně druhé musel 
počítat s rizikem nejistých zakázek, patrně i s nižším 
příjmem, a vzhledem k povaze tehdejší fotografické 
technologie i s daleko vyššími nároky na fyzickou 
práci: ke své práci v terénu potřeboval nejen vlastní 
fotografický aparát, ale celou laboratoř, což před-
stavovalo náklad více než sta kilogramů materiálu, 
techniky a dalších pomůcek.

s uměleckou reprodukcí souvisí jedna z prvních, 
největších a zároveň nejúspěšnějších zakázek an-
drease Grolla – fotodokumentace zbroje a zbraní 
ze sbírek ambraského zámku.  První snímky vznikly 
nejpozději v roce 1854 a již v roce následujícím byly 
oceněny na světové výstavě v Paříži; tento úspěch 
se stal patrně důvodem edice několika desítek dvou-
svazkových alb, obsahujících na 120 fotografií. v po-
dobném duchu vznikly jen o pár let později i další 

soubory, včetně u nás nejznámějších fotografií mo-
biliáře hradního muzea na rožmberku.

Zároveň s fotografováním uměleckořemeslných 
starožitností se Groll začal profilovat také jako foto-
graf stavebních památek. na objednávku Centrální 
komise pro výzkum a uchování stavebních památek 
po celá 50. léta intenzivně cestoval napříč monarchií, 
aby fotografoval jak architektonické celky, tak i vybra-
né, historiky zvláště ceněné stavební detaily. v těchto 
intencích vznikla v letech 1855 a 1856 i bohatá obrazo-
vá dokumentace několika lokalit v Čechách, konkrétně 
kutné Hory, kolína, Plzně a samozřejmě také Prahy.

Zásadním a dlouhodobým zdrojem fotografova 
příjmu se ve stejné době stala soukromá rakouská 
státní železniční společnost, hlavní provozovatel že-
lezničních tratí v jižních regionech monarchie, pro 
niž Groll zhotovil celou sérii zakázek, svou rozma-
nitostí značně rozšiřujících jeho portfolio, a to pře-
devším směrem k industriální, krajinářské a etno-
grafické fotografii. na žádost tohoto podniku zdoku-
mentoval např. firemní vozový park, nově budované 
průmyslové domény v rumunském banátu, tamní 
osadníky i původní obyvatele a okolní, průmyslem 
téměř ještě nedotčenou horskou krajinu.

i tak ale hlavní specializací andrease Grolla 
zůstala fotografie architektury. Zakázky se týkaly 
nejen dokumentace dokončených novostaveb, ale 
i rozestavěných objektů, reprodukování plánové 
dokumentace a kresebných studií. Mezi zadava-
teli najdeme celou řadu čelních osobností tehdej-
ší architektonické a stavitelské scény v monarchii, 
včetně Josefa Hlávky, zodpovědného mimo jiné za 
stavbu vídeňské opery.   Petra Trnková

andreas groll: pohled na karlův most z malé strany (výřez) , 1855–56, albuminová fotografie, Ústav dějin umění AV ČR

andreas groll  
(1812–1872) –  
neznámý fotograf

místo
Dům fotografie, GHMP
autorky
Petra Trnková, Monika Faber
termín
16. 2.–8. 5. 2016
web
www.ghmp.cz
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Index současných českých umělců
j&t banka art index 2016

V únoru byl již potřetí zveřejněn tzv. J&T Banka art Index, jenž přináší žebříček stovky současných českých umělců podle jejich výstavní úspěšnosti. 
Jména na prvních deseti příčkách indexu se ve srovnání s loňským rokem nezměnila, došlo jen k posunům v pořadí jednotlivých umělců. 

 například vyšší pozice Jiřího Davida odpovídá 
jeho vystoupení na benátském bienále, samostat-
né výstavě v Moskvě a účasti na bienále v Haus der 
kunst. Pořád ale platí, že 3459 bodů prvního Jiřího 
kovandy je bezmála trojnásobkem bodů Markéty 
othové na desáté příčce (1221 bodů ). Prvních 17 
autorů (až po Daniela Pitína) má 1000 a více bodů, 
50. barbora klímová má 630 bodů a na 100. příčce 
umístěná Darina alster 420 bodů. 

„třetí edici J&t banka art indexu lze číst dvojím 
způsobem: Jako potvrzení výsledků z minulých let, 
nebo jako svědectví o dynamických nárůstech a po-
klesech v umístění jednotlivých autorů,“ komentují 
možné čtení tabulky její autoři, galeristka lucie Dr-
dová, ondřej Horák ze společnosti Jindřicha Chalu-
peckého a šéfredaktor art+antiques Jan skřivánek. 
obecně ale platí, že na české scéně se toho příliš 
mnoho nemění. v celé první stovce se letos nově 
objevila jen čtyři jména (tomáš Moravec, Jakub 
Matuška, václav Magid a roman Štětina). v letoš-
ním roce autoři indexu nabídli i dílčí žebříčky, kte-
ré ukazují aktivitu na domácí, respektive zahraniční 
scéně jen v uplynulém roce (do výsledného indexu 
jsou započítávány nejen výstavy, ale i další počiny 
za posledních deset let).

nejvíce bodů za výstavy v tuzemských galeriích 
získal v loňském roce václav stratil (v celkovém po-
řadí 33.), následovaný autory narozenými v 80. le-
tech tomášem Moravcem a Matějem smetanou. 
top 10 za zahraniční výstavy pak dominuje trojice 
z čela celkového indexu: eva koťátková, Jiří kovanda 
a krištof kintera. koťátková loni měla samostatnou 
výstavu na americké univerzitě Mit, českému pub-
liku se pak představila velkou výstavou v bohnické 
Prádelně, která byla součástí její dizertace. Právě 
za ni získala jen několik týdnů po zveřejnění výsled-
ků indexu Cenu osobnost roku, která je udělována 
časopisy art+antiques a artalk za nejvýraznější 
umělecký počin uplynulého roku.

index je určen široké veřejnosti, ale i sběratelům 
a potenciálním kupcům současného umění, jako 
možný návod upozorňující na viditelnost umělců 
v současném výtvarném provozu. nenabízí hodno-
cení kvality, ale na jediné číslo přepočítává četnost 
výstavních vystoupení jednotlivých autorů a prestiž 
institucí, v nichž vystavují. index v každé své edi-
ci zohledňuje uplynulých deset let, to znamená, že 
hodnocené období se průběžně posouvá. v letoš-
ním roce se tak bodovala činnost umělců v letech 
2006–2015. Proto nedochází jen k nárůstu bodů, 
ale v některých případech může bodové hodnoce-
ní i klesat. index má stanovené i věkové omezení, 
všímá si pouze autorů narozených po roce 1950. 

 top ten

Nejvyšší příčku již potřetí 
obhájil Jiří Kovanda, který 
si v loňském roce připsal 
druhý nejvyšší počet 
bodů za výstavy. Víc bodů 
než on získala jen Eva 
Koťátková, která vystřídala 
Kateřinu Šedou na druhé 
příčce. Třiatřicetiletá 
Koťátková patří v poslední 
době mezi mezinárodně 
nejúspěšnější české 
umělce. O jednu příčku 
svou pozici v první desítce 
vylepšil také Krištof Kin-
tera, který měl loni velkou 
samostatnou výstavu 
v Kunsthal Rotterdam, 
a z desátého na osmé 
místo se posunul Jiří 
David, který loni úspěš-
ně reprezentoval Česku 
republiku na Bienále v Be-
nátkách. (foto: Hynek Alt, 
Jan Rasch, Peter Fabo)

index připravuje J&t banka ve spolupráci s portá-
lem art+. banka se na poli výtvarného umění profiluje 
i jako sponzor. Je hlavním partnerem Ceny Jindřicha 
Chalupeckého i slovenské Ceny oskára Čepana a pod-
poruje Galerii rudolfinum, Moravskou galerii v brně 
či slovenskou národní galerii. Průběžně buduje vlast-
ní sbírku současného umění nazvanou Magnus art, 
která se zaměřuje na lau reáty Chalupeckého ceny. 
Pod značkou Magnus art pořádá v květnu také již tře-
tí ročník komorního veletrhu umění.   Johanka Lomová

Pro doplnění ještě uveďme, že index sleduje 
výstavní činnost více než dvou set českých galerií, 
ve kterých se v loňském roce loni uskutečnilo přes 
1200 výstav s účastí kolem 800 umělců narozených 
po roce 1950, tedy těch, které index sleduje. komen-
tář k indexu dále uvádí, že dvě pětiny umělců v prv-
ní stovce se narodily v sedmdesátých letech a pě-
tina po roce 1980. výmluvné je i zastoupení žen na 
výtvarné scéně. v první stovce se nachází 20 žen, 
z nichž tři jsou v první desítce.

01 (1)

Jiří Kovanda

*1953

3459 b.

06 (5)

Ján Mančuška

*1972

1653 b.

02 (3)

Eva Koťátková 

*1982

2748 b.

07 (7)

Dominik Lang

*1980

1427 b.

03 (2)

Kateřina Šedá

*1977

2679 b.

08 (10)

Jiří David

*1956

1367 b.

04 (4)

Zbyněk Baladrán

*1973

2112 b.

09 (8)

Tomáš Vaněk

*1966

1255 b.

05 (6)

Krištof Kintera

*1973

1801 b.

10 (9)

Markéta Othová

*1968

1221 b.
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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 uplynulý 
rok. Její součástí jsou případové studie 
o cenách děl Bohumila Kubišty či Václava 
Radimského a řada dalších článků a studií 
o nejdůležitějších událostech na trhu 
s uměním v roce 2015. 

K dostání na vašich 
novinových stáncích

www.artplus.cz



04 www.artplus.cz

I N Z E R C E

vala. a protože byli sourozenci sudkovi 
bez potomků, rozhodla se božena sud-
ková archiv přenechat státu. slavnější 
část s volnou tvorbou připadla přede-
vším Uměleckoprůmyslovému museu 
v Praze, profesionální zakázková práce 
Ústavu dějin umění av Čr.

 letopočet končí šestkou, a může-
me se tak těšit na další kulaté vzpomí-
nání na „fotografa ze zahrady“ Josefa 
sudka (1896–1976). ani čtyřicet let po 
jeho smrti není umělcův objemný od-
kaz vyčerpán, kompletně představen. 
Z rozličných institucí se tu a tam vynoří 
další oprášený neznámý „sudek“ a letos 
tomu nebude jinak. Za téměř šedesát let 
své aktivní práce vytvořil tento fotograf 
v dnešní době již obtížně představitelné 
desítky tisíc velkoformátových negativů 
i jejich pozitivů.

situace, kterou ve svém ateliéru 
i bytě na konci svého života zanechal, 
nebyla lehce zvládnutelná. Můžeme ji 
v náznaku pozorovat na jeho fotografi-
ích z cyklu Labyrinty. sudek měl svoje 
věci rád, nikdy nemrhal časem ve pro-
spěch úklidu a vrstvení bylo součástí 
jeho tvůrčí osobnosti. Přehled o svém 
archivu sice neztrácel, na návrh svých 
přátel na uspořádání objemného díla, 
jeho označení či roztřídění však jen od-
pověděl, že to „bude mít jednou někdo 
řeholi“.

První řeholnicí se hned po jeho sko-
nu stala anna Fárová. ta měla shodou 
nepříznivých politických okolností po 
roce 1977 dostatek času sudkovy la-
byrinty uspořádat a roztřídit. sudkova 
sestra a dlouholetá spolubydlící bože-
na, dáma tehdy již ne nejmladší (bylo jí 
79 let), se od úklidu prakticky distanco-

 v atriu litvínovského kulturního 
domu (dnes kulturní centrum Citadela) 
byla na konci února slavnostně odhale-
na mozaika Zdeňka sýkory (1920–2011). 
Přirozeně se ale nejednalo o úplnou pre-
miéru trojúhelné geometrické struktury 
z tmavě hnědých a bílých glazovaných 
dlaždic, ta se konala před čtyřiceti lety, 
kdy byl nový litvínovský „kulturák“ ote-
vřen.

a sýkorův návrh je ještě starší. vzni-
kl v roce 1967, do nějž jsou datovány i jen 
o málo starší návrhy pražských mozaik 
pro loubí u východu z metra v Jindřiš-
ské ulici a na dvacetimetrové větrací 
komíny letenského tunelu. všechny tři 
realizace v architektuře vycházejí ze sý-
korových tehdy velmi čerstvých malo-
vaných struktur generovaných počíta-
čem. litvínovská mozaika se odlišuje 

Zakázková tvorba Josefa Sudka čeká na objevení

Obnovená mozaika od Zdeňka Sýkory

 sudkův archiv 
foto: Vlado Bohdan

 zdeněk sýkora: 
hnědobílá 
struktura 
návrh 1967,  
foto: Miloš Žihla

„Já jsem vždycky fotografoval jen to, 
co mne zaujalo, k čemu jsem měl něja-
kou lásku,“ říkal sudek, i když to nepla-
tilo vždy, a zvláště pak ne v případě nut-
ného výdělku na živobytí, ke kterému 
paradoxně řadil i slavnou Družstevní 
práci. něco jiného bylo, když si ve foto-
grafování například soch našel to, čím 
k němu promlouvají. i zde ale vděčí za 
impulz emilu Fillovi, který jej poslal na-
snímat detaily rodinova Jana křtitele. 
Filla mu také díky společným diskuzím 
svým způsobem otevíral oči pro umě-
ní a jeho reprodukce. Mohly tak vznik-
nout například i fotografie barokních 
soch v kuksu, které pořídil sám pro sebe 
a pro radost. 

Z reprodukčního fotografa se po-
stupně stal znalec umění, který byl po-
dle vlastních slov schopen rozpoznat, 
jestli jde o pravé dílo autora. během 
dlouhé expozice, někdy trvající třeba 
celou osmou a devátou beethovenovu 
symfonii, totiž mohl díla velmi podrob-
ně studovat. 

objemný soubor Ústavu dějin umě-
ní dnes prochází potřebnou digitalizací 
a bude postupně představen. na své dal-
ší objevy i hlubší vyhodnocení tak ještě 
čeká. Práce je jako „na kostele“ a k naro-
zeninám tak symbolicky sudkovi letos po-
přeje ÚDU vystavením části jeho soubo-
ru z kostela, ve kterém sám strávil nejvíc 
času – ze svatého víta.   Katarína Mašterová

dokumentaci tamních umělcových re-
alizací v architektuře. bývalý pracovník 
kulturního domu Jaroslav Špaček si teh-
dy vzpomněl, že mozaika nezanikla, ale 
při rekonstrukci atria kulturního domu 
v devadesátých letech ji zakryl sádro-
karton. následovalo odkrývaní, restau-
rování, a konečně nyní, na konci února, 
zmíněná druhá premiéra. 

Podobný objev se odehrál koncem 
loňského roku také v Plzni, kde byl v are-
álu tamních vysokoškolských kolejí ob-
jeven rozměrný reliéf od karla Malicha. 
Dílo z let 1978–80, které v mnohém před-
znamenává umělcovu současnou tvor-
bu, bylo považováno za ztracené, přitom 
však bylo po celou dobu na svém místě, 
zakryté však skříněmi. Do konce května 
je reliéf vystaven na komorní výstavě 
v Museu kampa.   Josef Ledvina

ve Fototéce Ústavu dějin umění tak 
dodnes leží dvacet tisíc fotografií, které 
na veřejnost dosud pronikaly spíše ne-
nápadně a pomalu. Známé jsou napří-
klad avantgardní fotografie uměleckého 
řemesla a reklamní zakázky pro Druž-
stevní práci a krásnou jizbu. Z pohledů 
na moderní umění již byla zveřejněna 
také významná spolupráce fotografa 
s emilem Fillou. knižně byly zpřístupně-
ny některé z neznámých fotografií svaté-
ho víta z období druhé světové války či 
snímky kubistické architektury Hradce 
králové. Dosud však nebyl zpracován 
odkaz tisíců fotografií především mo-
derního, ale i starého umění – malířství 
a sochařství, kresby a grafiky, výstav či 
ateliérů umělců první poloviny 20. stole-
tí. nebo i vzácný dokument z míst Prahy 
zničených útoky v roce 1945. 

Ptáme-li se, kde se u sudka vzalo 
tolik zakázkových fotografií reproduku-
jících umění, odpověď vychází z jeho 
vztahu k výtvarnému umění v širším 
smyslu slova. Mezi jeho přátele patřili 
výtvarníci – z nich nejbližší byli Fran-
tišek Tichý, vlastimil rada, emil Filla 
a později třeba otto rothmayer. Přede-
vším díky okruhu známých, které získal 
i přičiněním ředitele Družstevní práce 
václava Poláčka, se sudek dostal k re-
produkování uměleckých děl, které jej 
bavilo více než standartní práce profe-
sionálních portrétních ateliérů.

trojúhelným tvarem jednotlivých dlažek 
i celé kompozice, který vychází z půdo-
rysu stavby majícího formu částečně se 
překrývajících trojúhelníků.

na realizaci si musela litvínovská 
mozaika počkat mnohem déle než její 
dvě slavnější pražské předchůdkyně 
a sýkora mezitím stihl přejít od ostrých 
a pravých úhlů k liniovým, rovněž po-
čítačem generovaným strukturám. Pů-
vodně se myslelo, že mozaika zanikla 
v divokých devadesátých letech, mož-
ná i dřív. lenka sýkorová uvádí, že autor 
nebyl s provedením stavby spokojený, 
často se prý řešily „problémy se zaté-
káním vody stropem kolem mozaiky“, 
a neudivilo ji tedy, „když v devadesátých 
letech z litvínova přišla zpráva, že se 
v atriu tehdy přestavovaného kulturní-
ho domu žádná mozaika nenachází. Dílo 

jsme tedy vyškrtli ze seznamu zachova-
ných realizací.“

nicméně přišel rok 2008, příprava 
výstavy sýkorovy grafiky pro litvínov-
skou galerii a s ní spojené pátrání po 

www.danubiana.sk Galerie města Ostravy
Multifunkční aula Gong

Dolní Vítkovice, Ruská 2993, 706 02 Ostrava – Vítkovice
Po–Ne 10–18 h, vstup volný

platforma (pro současné umění ) Ostrava

19  05 — 21  08  2016                  (RU)

Pavel Pepperštejn 
Memory is over

kurátor Tomáš Glanc
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Nejslavnější čínský umělec v Praze
proč je aj wej-wej důležitý a jak rozumět zvěrokruhu?

V Národní galerii v praze, či přesněji před ní, vystavuje aj wej-wej, čínský umělec považovaný za jednoho z nejvýraznějších autorů současnosti. 
před budovou moderní sbírky Národní galerie nainstaloval dvanáct bronzových soch zvířecích hlav reprezentujících čínský zvěrokruh.

 tato v zásadě komorní instalace se nedá srov-
návat s velkou ajovou výstavou, která probíhá v aus-
trálii a stvrzuje jeho výjimečné postavení na mezi-
národní scéně například tím, že zde vystavuje po 
boku andyho Warhola (national Gallery of victo-
ria). Zvěrokruh v Praze je také méně okázalý i méně 
provokující než současná instalace čtrnácti tisíc zá-
chranných vest připevněných na sloupy staré kon-
certní síně v berlíně v reakci na uprchlickou krizi 
a jako připomenutí lidskosti, která by se neměla 
„vytrácet z lidských srdcí“.

lidé si kladou otázku, co je na aj Wej-wejovi tak 
mimořádného a jestli všechna jeho sláva není jen 
mediální humbuk. Médiím se lépe než o umění sa-
mém píše o aj Wej-wejově kritice čínského režimu, 
o jeho pronásledování a hrdinství. on sám umí pra-
covat s médii a dělá to především proto, aby svým 
uměním mohl ovlivňovat svět a měnit jej k lepšímu. 
Je veden přesvědčením, že všichni lidé mají právo 
na život, bezpečí, důstojnost a svobodu a touto v zá-
sadě jednoduchou životní filozofií získává sympa-
tie v Číně i mimo ni. v roce 2015 za svůj umělecký 
aktivismus získal (spolu s Joan baez) čestný titul 
amnesty international velvyslanec svědomí.

v souvislosti s pražskou instalací se Milan knížák 
nechal slyšet, že ajovo umění je jen konfekce. Mno-

zí jiní váhají, zda čínskému umělci vzhledem k jeho 
původu mohou vůbec rozumět. Čeští výtvarní kritici 
se do článků o ajovi nehrnou a zaslechla jsem názor, 
že o něm pořádně může psát jen sinolog. aniž bych 
se vzdávala své výhody, že vím o čínských dějinách 
a kultuře víc než většina našich výtvarných kritiků, 
musím konstatovat, že na aj Wej-weje není třeba 
chodit přes výklad o čínských reáliích.

aj Wej-wej sice pochází z Číny, země odvolávající 
se ke starobylé historii a kultuře, jeho umění však vy-
růstá z kulturního vakua, do kterého Čína upadla ve 
druhé polovině 20. století. Zásadní umělecké podněty 
získal až během pobytu v Usa, což ale neznamená, 
že by mechanicky napodoboval to, co před ním dělali 
jiní na Západě. není zatížen žádným kulturním dědic-
tvím a ke světu i k umění přistupuje zcela svobodně, 
bere si odtud, co se mu zrovna hodí, a to přetváří po-
dle svého. stejně svobodně by měl k jeho dílu přistu-
povat i divák: těšit se materiálem a řemeslem srozu-
mitelným každému, usmívat se nad hravostí nápadu, 
nechat se znejistět náhlou disharmonií a přemýšlet, 
co všechno to může znamenat. Divák má naprostou 
svobodu dosazovat si do ajova díla vlastní významy 
spoluutvářené tím, co se děje kolem něj a o čem se 
dozvídá v médiích. Čínský kontext většiny jeho děl, 
to jsou především události, o nichž se psalo i v na-

Aj Wej-wej si chtěl 
rýpnout do naciona-
listických vášní pod-
porovaných čínskou 
vládou kolem draž-
by dvou hlav ze sku-
piny zvířat zvěrokru-
hu původem z cí-
sařského paláce za 
Pekingem navrže-
ného v 18. století je-
zuitskými misionáři.

šich novinách, jako byly tisíce mrtvých dětí během 
zemětřesení v s’-čchuanu v roce 2008.

takto koncipované dílo nemá pevný a provždy 
daný význam, trvá ve své materiální podobě, ale 
jeho výpověď se mění podle toho, co je právě aktu-
ální. Proměnlivost významů je výrazem proměnli-
vosti světa. Zvěrokruh vznikl v Pekingu, když si aj 
Wej-wej chtěl rýpnout do nacionalistických vášní 
podporovaných čínskou vládou kolem dražby dvou 
hlav ze skupiny zvířat zvěrokruhu původem z císař-
ského paláce za Pekingem navrženého v 18. století 
jezuitskými misionáři. když byl poprvé vystaven ve 
spojených státech, připomněl barbarství vojenské-
ho tažení proti Číně v polovině 19. století, kdy pa-
lác vydrancovali angličané společně s Francouzi. 
Při další instalaci zase zvířata zvěrokruhu udělala 
dlouhý nos na bombastické pomníky, jaké obvykle 
kralují veřejnému prostoru. v Praze aj Wej-wej my-
slel na promáčené a prokřehlé uprchlíky připlou-
vající na člunech k ostrovu lesbos a zvířecí hlavy 
na chvíli zahalil do zlatých termofólií. v logice ajo-
vy estetiky permanentní změny si můžeme volnou 
asociací třeba představit, že kohout před národní 
galerií Milanu knížákovi poťouchle připomíná, jak 
kdysi vyzýval kolemjdoucí, aby „při procházení ko-
lem tohoto místa kokrhali“.    Olga Lomová

André Nemes: Melancholie, dat. 1941  
olej na plátně, 81 × 67 cm
vyvolávací cena: 800 000 Kč  
odhadní cena: 1 000 000–1 500 000 Kč

Emil Filla: Zátiší s koroptví, dat. 1925  
olej na plátně, 42 × 68 cm, sign. LD
vyvolávací cena: 1 500 000 Kč  
odhadní cena: 2 000 000–2 500 000 Kč

Jan Zrzavý: Pumpa, dat. 1939  
tempera a olej na dřevě, 27,5 × 34,5 cm, sign. PD
vyvolávací cena: 1 700 000 Kč  
odhadní cena: 2 000 000–2 500 000 Kč

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

Dovolujeme si Vás 
pozvat na náš tradiční 
jarní Aukční den, který 
se uskuteční v neděli 
29. 5. 2016 na Žofíně.

aj wej-wej s generálním ředitelem ng jiřím fajtem , foto: Jan Rasch
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DOVOLUJEME SI UPOZORNIT, ŽE
PŘIJÍMÁME ZBOŽÍ DO JARNÍ AUKCE 22. 5. 2016 V PRAZE

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

Filla Emil 
Zátiší s kukuřičným 

klasem, 1924

celková cena 
4 504 000 Kč

Blažíček Oldřich 
Třešně  

na Schwaigerově 
podnosu, 1930

celková cena 
372 000 Kč

Ceny tehdy a teď
je současné umění dražší, než bylo dřív?

Nejdražšími díly českého trhu s uměním jsou obrazy autorů meziválečné avantgardy, umělců jako jsou Emil Filla, Václav Špála, 
Josef Šíma, Jindřich Štyrský či Toyen. Jejich díla se dnes v aukcích běžně prodávají za milionové částky. při pohledu na rekordní 
sumy, kterých dosahují, asi leckoho napadne – „Škoda, že dědeček či pradědeček si svého času taky nekoupil nějaký takový obraz...“

 v případě řady děl, která v posledních letech 
prošla aukčním trhem, je dokonce možné dohledat, 
kolik původně stála. Fillovo Zátiší s artyčokem, kte-
ré se v září 2008 prodalo za 6,6 milionu, malíř ve 
30. letech nabízel za 9 tisíc a svá největší plátna si 
tehdy cenil na 20 tisíc korun. Štyrského Obraz III., 
který byl již v říjnu 2003 vydražen za 3,9 milionu 
a který by dnes stál klidně třikrát tolik, bylo možné 
na výstavě Poesie 1932, která se konala na podzim 
1932 v pražském Mánesu, koupit za 4 tisíce korun. 
toyen tamtéž svá díla nabízela za částky od 1500 do 
6000 korun. ostatní dnes milionoví autoři na tom 
byli podobně. velké kytice od václava Špály, jaké 
dnes stojí 1,2 milionu a více, malíř sám prodával za 
částky kolem 4 tisíc korun.

na první pohled vypadají původní ceny až směš-
ně nízké. ve skutečnosti však šlo o částky, které si 
zdaleka ne každý mohl dovolit. Měsíční plat úřed-
níka v soukromé sféře byl za první republiky 1300 
kč, učitel obecné školy si vydělal 1500 kč, písařka 
800 kč, nekvalifikovaný dělník 600 kč. Ministři nebo 
univerzitní profesoři pobírali 5 tisíc korun měsíčně. 
s jistým zjednodušením lze tehdejší ceny převádět 
na současné tak, že je vynásobíme dvaceti. Fillovy 
obrazy by tak v dnešních cenách stály od 100 do 400 
tisíc, Špálova kytice kolem 80 tisíc a obrazy Štyrské-
ho a toyen od 30 do 120 tisíc korun.

Při vědomí jejich dnešních skutečných cen jde 
pořád o velice nízké částky. Dřív než se začneme 
na své předky zlobit a vytýkat jim absenci citu pro 
umění, je dobré si uvědomit, že žádný ze zmiňova-
ných autorů ve své době nebyl zdaleka takovým 
klasikem jako dnes. Filla v roce 1932 oslavil pade-
sáté narozeniny a byl již respektovanou osobností 
domácí výtvarné scény, Štyrskému však byla pou-
hých třiatřicet a toyen sotva třicet. v tomto kontex-
tu tehdejší ceny rázem vypadají jinak a my sami se 
ocitáme v podobné pozici, v jaké byli naši předci 
za první republiky. ve vztahu k reálným mzdám se 
totiž ceny většiny dnešních autorů pohybují v po-
dobném rozpětí, jako tomu bylo v případě jejich 
předchůdců ve 30. letech.

obrazy čtyřiačtyřicetiletého Josefa bolfa, který 
je na 11. příčce nejvýše umístěným malířem v le-
tošním J&t banka art indexu, nabízí galerie Hunt 
kastner za částky od 60 do 220 tisíc korun. koláže 
či práce na papíře jsou o něco levnější. Jednatři-
cetiletý vladimír Houdek, který je laureátem Ceny 
Jindřicha Chalupeckého za rok 2012 a který v ak-
tuálním indexu figuruje na 49. příčce, svá díla pro-
dává za částky od 20 do 180 tisíc korun. na spodní 
hranici, jak vysvětluje jeho galerista Filip Polanský, 

více ceněným (případný špatný odhad vám ostat-
ně vnoučata či pravnoučata sotva budou vyčítat), 
ale hlavně o odvahu mít vlastní názor. tak jako se 
dnes na aukcích bojuje o díla autorů meziválečné 
avantgardy, za jejich života bylo sběratelským hi-
tem umění 19. století. karel Čapek k tomu v roce 
1934 v jednom ze svých fejetonů napsal: „když čtu 
zprávu o napálených sběratelích obrazů od sta-
rých a slavných mistrů, mám neodbytný pocit, kte-
rý bych vyjádřil slovy: Patří jim to. to mají z toho, 
že si umanuli kupovat staré a slavné obrazy. kdy-
by šli do ateliéru nějakého malíře, který ještě není 
slavným staromistrovským nebožtíkem, a odnesli 
si pod paží nějaký obraz, měli by alespoň jistotu, že 
ten obraz a ta signatura jsou pravé. (…) ale ono je, 
jaksi vznešenější, ukázat na stěně, tady mám Pie-
penhagena a tohle je raná kresba od Čermáka, než 
říci: tohle? to je jeden žijící malíř, a já na to vsadím 
hlavu, že ten obraz je dobrý.“

Jako post scriptum lze dodat, že malířství 
19. století se dnes prodává hůře a za nižší ceny 
než díla Filly, Štyrského či toyen. Pokud by měl 
tento trend platit, i je jednou převálcují naši sou-
časníci.   Jan Skřivánek

si je možné koupit kresbu nebo kvaš přibližně for-
mátu a4, na horní pak v pravdě monumentální ob-
raz o rozměrech 230 na 180 centimetrů. 

Podobná cenová rozpětí uvádí i galerista Petr no-
votný. „Pro lepší srovnání budu používat ceny za tak-
zvanou metrovku, tedy obraz velikosti 100 × 100 cm. 
tato cena se v podstatě vyvíjí a stoupá s věkem au-
tora, u studentů to bývá 10 až 20 tisíc, u absolventů 
kolem třiceti let pak 60 tisíc, ve čtyřiceti 80 tisíc, u pa-
desátníků 100 až 120 tisíc,“ vysvětluje a dodává, že 
z tohoto pravidla se vymykají autoři, kteří nějakým 
způsobem fungují na mezinárodní scéně. Jako pří-
klad uvádí právě Josefa bolfa či Jana Mertu. „Ceny 
našich autorů, a tím myslím takovou tu širší špič-
ku – od nadějných začínajících autorů až po žijící 
klasiky, se liší relativně jen velmi málo, u těch nej-
starších je to jen několikanásobek těch začínajících 
malířů. není to tedy jako například v německu, kde 
dostanete poměrně dobré a známé autory za ceny 
srovnatelné s našimi, ale ty největší hvězdy prodá-
vají za miliony a to ještě v eurech,“ dodává novotný.

současného umění vždy bylo královskou disci-
plínou sběratelství. nejde ani tak o to umět odhad-
nout, který autor bude za dvě tři generace tím nej-

Ve vztahu k reálným 
mzdám se ceny 
většiny dnešních 
autorů pohybují 
v podobném 
rozpětí, jako tomu 
bylo v případě Filly, 
Štyrského a Toyen 
ve 30. letech.

škoda, že to dědeček nekoupil... Z dražby obrazu Harlekýn a Kolombína od Václava Špály, foto: Jan Rasch
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když se podíváme detailněji na jed-
notlivé segmenty trhu, zjistíme, že nej-
větší kategorie – poválečné a součas-
né umění (46 % celkového obratu) – po 
dvou letech mimořádných nárůstů za-
znamenala pokles celkového objemu 
obchodů o 14 %, a to na 6,8 miliardy 
dolarů. Počet prodaných položek v této 
kategorii klesl o pětinu. Podobný trend 
postihl i klasickou modernu a impresi-
onisty, kteří jsou druhou nejobchodo-
vanější kategorií (30 % obratu). objem 
obchodů se meziročně snížil o 1 % na 
celkových 4,5 miliardy dolarů.

nárůst podle Clare Mcandrew na-
opak zaznamenaly internetové obcho-
dy. v rámci rychle rostoucích online pro-
dejů bylo v loňském roce prodáno zboží 
za 4,7 miliardy dolarů, což představuje 
7% podíl na celkovém obratu. Dařilo se 
i americkému trhu s uměním, který tak 
potvrzuje svoji vedoucí pozici. Prodeje 
ve spojených státech během loňského 
roku stouply o 4 % na 27,3 miliardy do-
larů, což znamená historické maximum. 
všechna další teritoria a segmenty byly 
ve znamení poklesů. ve velké británii 
došlo k poklesu o 9 % (na 13,5 miliardy) 

 Podle výroční zprávy teFaF, kte-
rou každoročně u příležitosti březnové-
ho galerijního veletrhu v Maastrichtu 
sestavuje ekonomka Clare Mcandrew 
a která je nejrespektovanější analýzou 
světového trhu s uměním, došlo mezi-
ročně k poklesu v objemu prodejů o 7 %. 
sběratelé i investoři loni podle zprávy 
teFaF za umění celosvětově utratili ne-
celých 64 miliard amerických dolarů. 
snížení celkového obratu jde ruku v ruce 
i s mírným poklesem počtu uskutečně-
ných transakcí (snížil se o 2 %). Pokles 
globální trh s uměním zaznamenal po-
prvé od roku 2011.

klesající tendence se projevila pře-
vážně u děl v nižších cenových rela-
cích, zatímco milionové položky stá-
le trhají rekordy. katarští šejkové loni 
údajně zaplatili kolem 300 milionů do-
larů za obraz Nafea faa ipoipo? od 
Paula Gauguina a nejdražší díla pro-
daná na loňských aukcích – Picasso-
vy Alžírské ženy (179,4 milionu dolarů) 
a Modiglianiho Akt (170 milionu dola-
rů) – obsadily horní dvě příčku v žeb-
říčku historicky nejdražších aukčních 
prodejů.

 slovenský aukční trh loni povyrostl 
o 10 %. na deseti bratislavských aukcích 
sběratelé a investoři v průběhu roku 
utratili téměř 4,4 milionu eur (119 mili-
onů českých korun). Za více než 30 ti-
síc eur, což přibližně odpovídá milionu 
slovenských korun, se prodalo devate-
náct obrazů a jeden diamantový prsten.

ačkoliv se celkový objem trhu zvýšil, 
stále nedosahuje rekordních výsledků 
roku 2012, kdy činil téměř 6,5 milionu 
eur. v posledních letech také klesá po-
čet „milionových“ položek. v roce 2011 
jich bylo 52, loni sotva 20. ke koupi de-
seti nejdražších obrazů by případný zá-
jemce potřeboval 1,14 milionu eur, což je 
zhruba o čtvrtinu víc než o rok dřív. stále 
však o pětinu méně než před třemi lety.

nejdražším dílem roku se stalo Zátiší 
s ovocem od Ľudovíta Fully, které se na 
listopadové aukci společnosti art invest 
prodalo v novém autorském rekordu za 
202 tisíc eur (5,5 milionu korun). starto-
valo přitom na částce necelých 120 tisíc 
eur. Pro české publikum je tento obraz 
z konce 20. let zajímavý i tím, že před 

Světový trh loni klesl na 64 miliard dolarů

Obraz z Čech nejdražším dílem slovenských aukcí

1 pa b l o pi ca s s o: 
a l ž í r s k é ž e n y  
(v e r z e o) , 1955, 
olej na plátně,  
114 × 146,4 cm,  
cena: 179 365 000 USD, 
Christie’s New York  
11. 5. 2015 

2 pau l g au g u in:  
n a f e a fa a ip o ip o? 
1892, olej na plátně,  
101 × 77 cm,  
cena: 300 000 000 USD, 
privátní prodej

1 j ú l i us ja ko by :  
a k t ž e n y, 1932, 
olej na plátně,  
71 × 47 cm,  
cena: 141 600 eur,  
Soga 10. 11. 2015

2 ľ u d ov í t f u l l a : 
z át iš ie s ovo c í m 
1928, olej na plátně,  
35 × 40 cm,  
cena: 202 300 eur,  
Art Invest 15. 11. 2015

než 50 tisíc dolarů. Při sečtení jejich cen 
nicméně výsledná suma dosahuje jen 
12 % z celkové hodnoty prodaných věcí.

když se na výsledky trhu s uměním 
podíváme v delším časovém horizontu, 
zjistíme, že za poslední dekádu došlo 
k obrovskému boomu. Celkový obrat trhu 
s uměním se od roku 2005 zvýšil o plných 
78 % a i od finanční krize po pádu lehman 
brothers v září 2008 došlo k výraznému 
nárůstu o 61 %.   Pavla Kosař

v minulosti. nejčastěji se opakuje jméno 
Martina benky, od nějž v první dvacítce 
najdeme hned sedm děl. třemi obrazy je 
v seznamu „milionových“ děl zastoupen 
Jan Hála. Jakobyho ženský akt, Hálova 
Važecká přadlena v zimě se na trh vrá-
tily po pěti a dvou letech. Cena Jakoby-
ho obrazu za tu dobu vzrostla o 26 tisíc, 
Hálova o téměř 12 tisíc eur. 

v podstatě všechny „milionové“ obra-
zy vydražené loni na bratislavských auk-
cích dobou svého vzniku spadají do prv-
ní poloviny 20. století. výjimkou jsou dvě 
krajiny ladislava Mednyanszkého ze sa-
mého závěru 19. století a Ukřižovaný od 
Ľudovíta Fully, malířovo pozdní dílo z roku 
1975. Díla starého umění i poválečných, 
potažmo současných autorů se loni do 
nejvyššího cenového segmentu vůbec 
nedostala. nejdražším dílem poválečného 
umění se stala socha Huga Demartiniho 
z cyklu Mimo vymezné místo, která se na 
listopadové aukci sogy prodala za 29,5 ti-
síc eur (800 tisíc korun). Z děl slovenských 
umělců to byl obraz Viola od Mariána 
Čunderlíka (23 tisíc eur).   Jan Skřivánek

a Čína zaznamenala propad dokonce 
o 23 % (na 11,8 miliardy dolarů).

Značnou vypovídací schopnost má 
i zjištění, že práce prodané za více než 
10 milionů dolarů se na celkovém obratu 
podílejí plnými 28 %, i když představují 
jen 0,1 % všech položek. Milionové polož-
ky pak činí 1 % ze všech prodaných děl, 
a přitom představují 57 % z celkového 
obratu. Pokud se podíváme na opačný 
konec, tak zjistíme, že 90 % děl stojí méně 

pár lety prošel českým aukčním trhem. 
v roce 2011 dražilo pražské Dorotheum 
v rozmezí půl roku dvě velice podobná 
Fullova zátiší, lišící se především svý-
mi rozměry. obraz, který se nyní prodal 
v bratislavě, tehdy odešel za vyvolávací 
cenu 1,44 milionu korun (tehdejším kur-
zem za 59 tisíc eur). o půl roku později 
se rozměrnější varianta téhož námětu 

21

prodala za 2,16 milionu korun (88 tisíc 
eur) a dnes je součástí stálé expozice 
bratislavské galerie nedbalka.

v nových autorských rekordech se 
prodaly ještě práce Júlia Jakobyho (141 ti-
síc) a imra Weiner-kráľa (119 tisíc eur). 
Žebříček nejdražších děl jinak mnoho no-
vého nevykazuje. všichni zastoupení au-
toři byli za takto vysoké částky draženi již 

21

VÝBĚR VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
neděle 15. května 2016, 13.00 hodin

OBECNÍ DŮM PRAHA – GRÉGRŮV SÁL
Předaukční výstava od 2. května 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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Stephan Leopold, Na břehu jezera,
vyvolávací cena 150 000 Kč

Dovolujeme si vás
pozvat na aukci 
Umění a starožitnosti

PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVA
Galerie DOROTHEUM, Ovocný trh 2, Praha 1 
21. 5. – 28. 5. 2016
po – pá / 10 –19 h, so / 10 –17 h (28. 5. pouze 10 –13 h)

Aukční katalog na www.dorotheum.com
www.youtube.com/dorotheumcz

28. KVĚTNA 2016 / 14 hod.
PRAGUE MARRIOTT HOTEL, 
V Celnici 8, Praha 1

Sudek Josef, Zátiší se sklenicí a ovocem,
vyvolávací cena 38 000 Kč

Secesní lampa „Krokusy“, 
vyvolávací cena 70 000 Kč

DORO_inzerce_aukce_květen 2016_Sběratelské noviny_265x96_v2.indd   1 04.04.16   10:18
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá

Nejdražší obrazy Mikuláše Medka
medkovy prodeje doma i v zahraničí

1. mikuláš medek:  
květináče (snídaně) , 1950,
olej na plátně, 109 × 56 cm,
cena 
10 060 200 Kč
aukční dům
European Arts 22. 11. 2015

Obraz, který nese zcela kon-
krétní, ale nevysvětlené datum 
9. 5. 1950, měl dlouho ve sbírce 
surrealista Milan Nápravník.

2. mikuláš medek:  
tři události , 1967.
olej a email na plátně,  
130 × 180 cm
cena
6 561 000 Kč
aukční síň
Sotheby’s Londýn 2. 12. 2015

Londýnská aukční síň očekávala, 
že se obraz prodá maximálně 
za polovinu realizované ceny. 
Jde o rekord za Medkovu práci 
z 60. let.

3. mikuláš medek: dívka  
se švihadlem , konec 50. let, 
olej na plátně, 130 × 94 cm 
cena
6 000 000 Kč 
aukční dům
Galerie Kodl 19. 5. 2013

Prodej tohoto obrazu Medkovi 
vrátil titul nejdražšího autora 
poválečného umění, který od roku 
2011 držel Václav Boštík.

4. mikuláš medek: můj 
portrét v generálské 
uniformě , 1960, olej a email  
na plátně, 163 × 115 cm
cena
6 000 000 Kč
privátní prodej
Pro arte 2015

Název odkazuje k legionářské 
minulosti malířova otce, generála 
Rudolfa Medka. V roce 2014 byl 
obraz vystaven v expozici Art+An-
tiques na Designbloku.

5. mikuláš medek: příliš 
mnoho alkoholu ii (vodka) , 
1965, olej a email na plátně,  
151 × 84,5 cm
cena 
4 903 000 Kč
aukční dům
Sotheby’s Londýn 2. 12. 2015

Obraz byl dražen na stejné aukci 
jako rozměrné plátno Tři události 
a i v tomto případě aukční síň 
očekávala jen poloviční cenu.

6. mikuláš medek:  
jaro 1951 – pytel , 1951, 
olej a tuš na plátně, 61 × 85 cm 
cena
3 720 000 Kč
aukční dům
Galerie Art Praha 29. 4. 2012

Po osmi letech první rané surrea-
listické Medkovo plátno nabízené 
v aukci. Obraz původně patřil 
manželce historika surrealistické 
skupiny Vratislava Effenbergera.

7. mikuláš medek: 3 604 cm2 
šramotu, 536 cm2 ticha , 1961,
olej a email na plátně, 162 × 100 cm 
cena
3 678 000 Kč 
aukční dům
1. Art Consulting 5. 10. 2014

Ve své době šlo o nejvyšší aukční 
cenu za Medkovu informelní malbu. 
Podobně jako ostatní díla v tomto 
seznamu, obraz nechyběl na nejdů-
ležitějších malířových výstavách.

8. mikuláš medek:  
figura , 1960, olej na plátně,  
101 × 122 cm
cena
3 501 000 Kč 
aukční dům
1. Art Consulting 7. 6. 2012

Cena v průběhu aukce vzrostla 
o milion. Atraktivitu díla zvyšo-
valo, že pocházel ze sbírky před-
listopadového ředitele Národní 
galerie Jiřího Kotalíka.

9. mikuláš medek: tři 
spletité nepřítomnosti 
1964, kombinovaná technika  
na plátně, 130 × 180 cm
cena
3 455 000 Kč 
aukční dům
Sotheby’s 12. 11. 2014

Obraz se od 60. let nacházel 
v soukromé sbírce ve Švýcarsku. 
V londýnské aukci překvapil 
výrazným nárůstem oproti 
odhadu.

10. mikuláš medek: stavba  
s malým černým tichem 
1961, olej na plátně, 162 × 115 cm 
cena
3 088 000 Kč 
aukční dům
1. Art Consulting 7. 10. 2012

Ve své době šlo o třetí nejdražší 
Medkův obraz. Nad 3 miliony ko-
run byla v roce 2012 dražena ještě 
dvě další malířova plátna.

1
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Ceny jsou uváděny  
včetně aukční provize
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 na stav trhu se starožitnostmi v kamenných 
obchodech, tedy v nejtradičnějším způsobu prode-
je, se nám nejlépe nahlíží prostřednictvím veletrhů 
starožitností antique, které asociace starožitníků 
pořádá dvakrát do roka v novoměstské radnici na 
karlově náměstí v Praze. Hodnotíme vždy návštěv-
nost, nejzajímavější exponáty, a zejména spokoje-
nost vystavovatelů (cca šedesát firem z Čr) s rea-
lizovanými prodeji.

Pro laika je možná překvapením, že se prodá 
jen malé procento vystavených předmětů, které 
představují co do počtu položek minimálně šede-
sátinásobek běžné předaukční výstavy. veletrh má 

Jak se vede starožitníkům?
viceprezidentka asociace starožitníků se ohlíží za rokem 2015

když jsme se snažili spolu s Janem Neumannem, prezidentem asociace starožitníků, 
vyhodnotit, jaký vlastně byl pro starožitníky loňský rok, uvědomili jsme si, jak široké spektrum 
uměleckých a sběratelských předmětů a starožitností se nabízí k prodeji v českých 
obchodech. z této rozmanitosti, která spočívá zejména v různé úrovni kvality starožitností 
a výši cen, vyplývá i jistá nesourodost hodnocení prodejů. a musíme brát v úvahu, že 
prodeje podle obchodníků kolísají dokonce i podle ročního období. 

pavel janák: kubistická dóza s víkem , Graniton, 1911, kamenina, výška 12 cm, průměr 13,5 cm, cena: 74 400 Kč, Arthouse Hejtmánek 28. 5. 2015

(11) rozhovor s janem neumannem — (13) nové muzeum českého kubismu — (15) veletrh tefaf starožitnický speciál, duben 2016
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Český kubismus je 
stálicí domácího trhu 
s uměním. Vysokých cen 
dosahují nejen díla Emila 
Filly a dalších malířů, ale 
i užité umění. Zejména to 
platí pro vázy a dózy Pavla 
Janáka, z nichž jednu jsme 
vybrali na titulní stranu. 
Nejdražší jednotlivá Janá-
kova váza byla před čtyřmi 
lety v pražském Dorotheu 
vydražena za 216 tisíc, jeho 
kávový servis se loni na 
aukci společnosti Sýpka 
prodal dokonce za 408 tisíc 
korun. Z kubistického 
nábytku se nejdráže prodal 
pokoj od Otakara Novot-
ného, který před devíti lety 
v Dorothea za 1,02 milionu 
korun koupili američtí 
manželé Hascoe. Varianta 
tohoto souboru z tmavého 
dřeva je k vidění v nové 
stálé expozici českého 
kubismu v Domě U Černé 
Matky Boží.

pro asociaci význam i jako živá reklama na staro-
žitnosti, upozornění na smysluplnost sběratelství 
a prostředek osvěty o pohybu cen. Je platformou 
setkávání se nás, obchodníků s veřejností i mezi 
sebou. loňské dva veletrhy nám přinesly ze všech 
těchto hledisek radost. Jarní veletrh měl dobrou 
návštěvnost a solidní obrat. Podzimní veletrh pak 
předčil všechna naše očekávání. Přišlo cca 8 tisíc 
návštěvníků a většina vystavovatelů si pochvalovala 
nezvykle vysoké prodeje, které u některých obchod-
níků dosahovaly na tutéž úroveň jako před dvanácti 
lety, kdy trh vzkvétal. optikou veletrhů tedy vidíme 
markantní oživení trhu.

otázkou je, o  jaké starožitnosti byl nejvyšší 
zájem. Podle ilji bouberleho, viceprezidenta ob-
chodní sekce asociace (victoria antiques), ubý-
vá sběratelů u nejlevnějších starožitností. Důvod 
vidí v tom, že Češi nakupují tyto komodity přes in-
ternet, a cizinci jsou limitováni stále se snižující 
povolenou váhou zavazadel. Propad je zejména 
u starožitných hodin a hodinek, předmětů z cínu, 
který se prodává za zlomek ceny než před patnácti 
lety, u neznačkového porcelánu a chalupářských 
starožitných dekorací, ale i u hraček. Zájem je na-
opak o mince a známky. 

Podle jeho kolegy, viceprezidenta sekce aukční 
asociace Marka Mahlera (alma antique), byl v loň-
ském roce vidět nadále rostoucí zájem o starožitné 
šperky, a to nejen briliantové z období art deca, ale 
i o secesní či poválečné, a nově i o kvalitní šperky ze 
starých českých granátů, české sklo a zlaté mince. 
raritní či ojedinělé starožitnosti lze podle něj pro-
dat za překvapivě vysoké ceny. Miroslav Macík, vi-
ceprezident sekce pro Moravu a slezsko, zazname-
nal, že na Moravě narůstá zájem o umění moravské 
provenience. a zákazníci jednoznačně dávají důraz 
na kvalitu zpracování, dekorativnost, neobvyklost 
a u uměleckého řemesla na prokázané autorství, 
případně původ. Michal Jankovský (starožitnosti 
M. Jankovský) zdůrazňuje, že pro úspěšnost obcho-
du je klíčová stálá, zejména česká klientela, která se 
získává postupně, na základě péče, důvěry a kvalit-
ní nabídky „na míru“ zákazníkovi.

stejně jako v několika posledních letech se kupci, 
sběratelé i investoři zajímají o kvalitní české a fran-
couzské sklo, český a německý porcelán slavných 
modelérů a značek a francouzské, české a německé 
autorské bronzy. Přetrvává zájem o starožitnosti do-
vezené z Číny, a to nejen u české klientely, ale zejmé-
na mezi turisty z této lidnaté a prudce se rozvíjející 
asijské země. narůstá i skupina sběratelů obrazů, 
kteří dříve nakupovali převážně na aukcích, a kteří 
začínají vyhledávat přírůstky do sbírek i v kamen-
ných obchodech. 

Markantně ubylo zákazníků z ruska, kteří se 
vždy zajímali o klasické starožitnosti z 18. a počát-
ku 19. století, a to i těch, kteří jsou natrvalo usazeni 
v Česku. Je zájem i o kompletní jídelní a nápojové 
servisy, stříbrné příborové soupravy a kvalitní vy-
šívané či damaškové ubrusy, tedy o starožitnosti, 
které noví majitelé používají v běžném životě. vždy 
a u všech komodit však platí, že kvalita musí jít ruku 
v ruce s rozumnou cenou. 

I N Z E R C E

Petra youngová, viceprezidenta mezinárodní 
sekce, jejíž firma antikvity art aukce má pobočky 
v Čechách i na Moravě, upozorňuje nově na mladší 
generaci zákazníků kolem 35 let, které přestala ba-
vit strohost a uniformita moderního nábytku a ob-
racejí se ke kvalitě a originalitě, tedy ke starožitným 
kouskům, které při stěhování do jiných bytů mohou 
eventuálně znovu prodat, a které jsou cenově na 
historickém minimu. stejný zájem projevuje tato 
nová skupina zákazníků o zajímavé doplňky. ten-
to trend je podle ní i u zákazníků ze zahraničí, kde 
se překvapivě projevuje poptávka po českých ma-
lířích 20. století.

Pro starožitníky specializující se na vysoce kva-
litní starožitnosti to znamená, že musí věnovat zvý-
šenou péči internetové prezentaci svých obchodů 
a o nabídku prostřednictvím této internetové pre-
zentace, která má za úkol přivést mladé a moder-
ní zákazníky do kamenných obchodů s tím, že při-
cházejí již za předem vyhlédnutou věcí. a nejen je. 
i movitá klientela, která se v posledních letech za-
čala o starožitnosti zajímat a nakupovat, šetří čas 

a ráda si „zasurfuje“ po obchodech před tím, než 
vyrazí na nákup. 

Podle Michaela třeštíka z eantiku je určitý posun 
od motivace „zaujatě sběratelské“ k racio nálnímu 
investování a k dotváření soukromých i firemních 
interiérů. loňský rok byl podle jeho hodnocení ve 
znamení zvýšeného zájmu o šperky a zejména o ko-
morní a interiérovou plastiku.

narůstá také vzdělanost sběratelů. lidé, kteří 
se do sbírání či investování do starožitností pou-
ští, vyhledávali v minulosti konzultanty, ale v po-
sledních několika letech se obchodníci setkávají 
se stále vzdělanějšími zákazníky, kteří starožitnosti 
díky dostupné literatuře studují a o nakupovaných 
kusech zasvěceně diskutují. Podle Jana neuman-
na, prezidenta asociace, to dokazuje i trvalý zá-
jem o studium na její rudolfinské akademii, kde je 
možno studovat nejen dějiny umění, ale zejména 
jednotlivé sběratelské obory jako porcelán, sklo, 
šperky, atd. Do školy nastupuje každoročně kolem 
70 posluchačů a kapacita je každým rokem zcela 
naplněná.   Simona Šustková

z podzimního veletrhu antique, výstavní stánek starožitností m. jankovský

V posledních 
několika letech 
se obchodníci 
setkávají se stále 
vzdělanějšími 
zákazníky, kteří 
starožitnosti 
díky dostupné 
literatuře studují 
a o nakupovaných 
kusech zasvěceně 
diskutují.
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Dvouleté rekvalifi kační studium pro obor starožitník, 
vhodné též pro sběratele a milovníky umění. 
(Akreditace od MŠMT)

Pro� lové předměty:
ü Dějiny umění

ü Užité umění

ü Základy znalectví

ü Památková péče

ü Sběratelství

ü  Odborné exkurze v Praze i mimo Prahu

Rudolfinská akademie
Asociace starožitníků, z. s.

Veškeré informace včetně přihlášky na webových stránkách

www.asociace.com nebo na tel.: 222 322 580

Dvouleté rekvalifi kační studium pro obor starožitník, 

  Odborné exkurze v Praze i mimo Prahu

Asociace starožitníků, z. s.

Veškeré informace včetně přihlášky na webových stránkách
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www.artplus.cz

/IV/
OBRAZÁRNA

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC

EVROPSKÉ MALÍŘSTVÍ 19. STOLETÍ 
V OLOMOUCKÝCH SBÍRKÁCH

25 / 2 / – 25 / 9 / 2016

OLOMOUCKÁ

11

I N Z E R C EI N Z E R C E

Muzeum rodinného stříbra
nová expozice českého kubismu

uměleckoprůmyslové museum v praze otevřelo v Domě 
u Černé Matky Boží novou expozici českého kubismu. Je to už 
třetí pokus, jak v této budově, která byla původně obchodním 
domem, prezentovat v Čechách mimořádně ceněný, 
časem však nejrůznějšími, mnohdy vzájemně oponentními 
interpretacemi poněkud rozostřený fenomén. 

 Často až bouřlivé diskuze odborníků český 
kubismus provázejí od začátku. od opovržlivého 
odmítnutí mladší, funkcionalismus vyznávající ge-
nerací, přes počátky jeho znovudocenění koncem 
50. let k polemikám, které od 60. let byly důsledkem 
stále vyhraněnějších názorů, mimo jiné, jestli jde 
o transpozici francouzského malířského kubismu, 
nebo jestli souvisí s jeho českou variantou nazva-
nou Miroslavem lamačem kuboexpresionismus. 
v 80. letech diskuzi inovoval Petr Wittlich, když slav-
nou Janákovu kubistickou dózu interpretoval jako 
jednu z konsekvencí secesního sklonu ke geomet-
rizaci. Mezioborová komplexnost českého kubismu 
vedla k úvahám podpořeným postmoderním disku-
rzem, že se jedná o gesamtkunstwerk svého druhu. 

současná polemika pak probíhá především ve 
dvou názorových rovinách. Jedna, ta nejrozšířenější, 
akceptovaná i širší kulturní veřejností, spojuje ten-
to fenomén především s jeho tvaroslovným systé-
mem, druhá, v intencích historika umění Dalibora 
veselého, zdůrazňuje jeho teoretický koncept. od-
mítá jakoukoli spojitost s francouzským malířským 
modelem a vsazuje ho do středoevropského, pře-
devším německého kontextu architektury, která se 
od roku 1910 pokoušela realizovat „teoretické inter-
pretace tvořivého procesu krystalizace, v němž se 
zdůrazňuje protiklad materiální a duchovní stránky 
reality“ (Dalibor veselý).

Úkolem kurátorky nové expozice českého kubi-
smu lucie vlčkové nebyl a ani nemohl být nějaký 
radikální vstup do této diskuze, přesto je však zřej-
mé, že ji sleduje a dílčím způsobem, pokud jí to re-
lativně malý prostor druhého a třetího patra domu 
umožňuje, i reflektuje. vlčková se rozhodla podat 
srozumitelnou zprávu českým i zahraničním ná-
vštěvníkům. v expozici postupovala „od ideového 
vymezení stylu a problematiky formy uměleckého 
díla přes historii institucí spojených s českým ku-
bismem až po inspirační zdroje a proměny kubis-
mu po první světové válce.“ 

Proces vymezování stylu demonstruje mimo jiné 
citáty. o tom, že nebyl jednoduchý, svědčí např. vý-
rok vlastislava Hofmana z roku 1912: „není ovšem 
dosud odpovědi na otázku, jakou podobu mají míti 
moderní formy; zatím spíše tušíme jejich ráz a spe-
cifickou chuť, ještě ztajenou v hloubi moderního 
života.“ sleduje ho především v rámci skupiny vý-
tvarných umělců z let 1911–14 a poválečného artě-
lu, Pražských uměleckých dílen a svazu českého 

né stříbro“ bychom je mohli přirovnat k rodinným 
skupinovým fotografiím. každý je v nich za sebe 
a zároveň součástí celku s podobnými, geneticky 
podmíněnými znaky. Že sGl Projekt vlčkové dob-
ře rozuměl, dokazují i volné citace židle vlastislava 
Hofmana pro sochaře Josefa Mařatku v interaktiv-
ní části expozice a stejně tak výstavní fundus. vše 
je vyrobeno z MDF desek, nakonec přestříkaných 
bílým lesklým autolakem. Řešení odlehčuje pocit 
tíže z masivního a vesměs tmavého kubistického 
nábytku a zároveň ho jakoby animuje estetickými 
pravidly současnosti.

samostatnou pozici mají v instalaci obrazy emi-
la Filly, bohumila kubišty, Josefa Čapka, václava 
Špály a plastiky otto Gutfreunda. vesměs se vážou 
k programům skupiny výtvarných umělců a pová-
lečných tvrdošíjných. stejně jako u dekorativních 
předmětů artělu upozornila vendula Hnídková, 
že bychom při jejich přičleňování ke kubismu měli 
být rezervovanější, i u tohoto typu volné tvorby, 
který s despektem karel teige ve 20. letech na-
zval „hranalismem“, je stále diskutovanější termín 
„kuboexpresionismus“, prosazovaný Miroslavem 
lamačem. vyjmuta z úzkých lokálních souvislos-
tí se stále zřetelněji jeví spíš jako jedna z variant 
středoevropských expresionistických tendencí. 
Přesto do nové expozice nazvané Český kubis-
mus patří, protože názorně demonstruje otevře-
nost další diskuze, která jistě rovněž není zdaleka 
u konce.  Hana Rousová 

díla jako styl, jehož idea a tvaroslovný koncept byly 
schopné propojit architekturu s volným a užitým 
uměním. a je to právě užité umění, které v expozici 
dominuje: nábytek, interiérové doplňky z keramiky, 
skla a kovů, tapety, plakátová tvorba a knižní gra-
fika od architektů a designérů Pavla Janáka, Jose-
fa Gočára, Josefa Chochola, vlastislava Hofmana, 
otakara novotného či Františka kysely.

Zvýšenou pozornost vlčková věnuje krysta-
linické genezi kubistických tvarů, zejména jak ji 
interpretovala lada Hubatová-vacková v knize 
Tiché revoluce uvnitř ornamentu, když problema-
tiku šikmých ploch a ostrých hran ve tvorbě Pavla 
Janáka zhodnotila z hlediska ornamentu. Zvláště 
když u tvarosloví jeho dózy odkázala k modelům 
krystalů od mineraloga karla vrby. vlčková jich 
několik vystavila a spolu s nimi také různé druhy 
krystalů. není sice známo, že by je Janák nebo ně-
který jiný český kubista sbírali, stojí však za zmín-
ku, že si jejich velkou kolekci vytvořil český němec 
Wenzel Hablik, jehož tvorba má k této problemati-
ce mnohé co říct, tentokrát ovšem zejména v ně-
meckém kontextu.

Z vizuálního hlediska je na expozici nejzajíma-
vější inovativní koncepce instalace. ve spolupráci 
se sGl Projekt zachází vlčková s exponáty jako se 
samostatnými uměleckými objekty. Z nábytku ne-
vytváří obligátní pokojíčky, ale proti jeho původní-
mu – užitkovému – smyslu ho staví do frontálních 
řad na sokly. v návaznosti na metaforu „české rodin-

Z vizuálního hle-
diska je na expozici 
 nejzajímavější ino-
vativní koncepce 
instalace. Ve spo-
lupráci se SGL Pro-
jekt zachází Vlčková 
s  exponáty jako se 
samostatnými umě-
leckými objekty.

český kubismus

místo 
Dům U Černé Matky Boží
pořadatel 
Uměleckoprůmyslové 
museum v Praze
kurátorka 
Lucie Vlčková
web 
www.czkubismus.cz

josef gočár: obývací pokoj , Pražské umělecké dílny, prezentovano na výstavě německého Werkbundu v Kolíně nad Rýnem, 1914, 
foto: Ondřej Kocourek, UPM
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 budeme-li vycházet z obecného 
předpokladu, že baroko provázela vel-
korysost, opulence a rafinovanost, pak 
je možné knihu Barokní architektura 
v Čechách bez větší nadsázky pova-
žovat za vskutku barokní dílo. Monu-
mentální kniha čítající bezmála osm 
set padesát stran na první pohled ne-
zaujme pouze objemností a skvost-
nou obrazovou přílohou, ale i zjevně 
promyšleným a jasně strukturovaným 
obsahem.

Barokní architektura v Čechách 

autorský kolektiv, složený zejména 
z přímých kolegů a žáků předního čes-
kého historika umění Mojmíra Horyny 
(1945–2011) pod vedením Petra Mac-
ka, richarda biegla a Jakuba bachtí-
ka, překlenul v knize dlouhé a kultur-
ně mimořádně dynamické období od 
stručného nástinu renesančních koře-
nů barokní architektury v Čechách až 
po střet uměleckých koncepcí s poku-
sy o reglementaci josefínského státu na 
sklonku 18. století.

Šest chronologicky řazených umě-
leckohistorických částí seznamuje čte-
náře nejen s hlubšími ideovými a inte-
lektuálními koncepty stylových východi-
sek, ale přináší také biogramy klíčových 
umělců, objednavatelů a obsáhlé zhod-
nocení jednotlivých příkladů realizací. 
Závěrečná část popisuje nejdůležitěj-
ší fenomény, neodlučitelně provázející 
vývoj barokní architektury v Čechách – 
dispozici profánních staveb, exteriéro-
vé a interiérové dekorace a zahradní 
architekturu.

Celkovou koncepci knihy provází ně-
kolik důležitých tezí, jimiž se Barokní 
architektura v Čechách odlišuje od do-
savadních uměleckohistorických syntéz 
a zasazuje vývoj barokní architektury, 
zdánlivě ohraničené zemskými hrani-
cemi, do výrazně širšího rámce evrop-
ských dějin umění. autoři pracují s dob-
ře argumentovanou představou hlub-
ších základů barokní kultury v Čechách 
v „tavícím kotli uměleckých idejí“ rudol-
fínské Prahy. na příkladu díla císařského 
architekta Filippiho a jeho pokračovatelů 
sleduje kniha jasnou vývojovou linii, sa-
hající svým formálním vlivem až do kon-
ce třicetileté války, díky technologickým 
inovacím však až hluboko do 18. století.

Druhou důležitou tezí je zdůrazně-
ní určujícího vztahu uměleckých center 
a periferie. Důsledně využitý metodolo-
gický postup na straně jedné definuje 
kulturní a umělecké transfery z itálie, 
Francie či vídně do Prahy a na dvory 
nejvýznamnějších aristokratů, na straně 
druhé vysvětluje předávání architekto-
nických forem do českých regionů, kde 
se invenční prvky spojují s tradičními 
východisky do mnohdy pozoruhodných 
architektonických derivátů.

vedle této promyšlené koncepce, po-
depřené precizními rozbory dosavadních 
uměleckohistorických studií a přístupů, je 
kniha podstatná novými klíčovými zjiště-
ními a zdařilými pokusy o syntézu dosud 
opomíjených fenoménů. Patrně právě 
díky této knize se tak součástí diskursu 
o barokní architektuře v Čechách stávají 
natrvalo zcela zaslouženě dosud „druho-
řadá“ či zcela neznámá jména architektů.

kniha Barokní architektura v Če-
chách, vytoužený vědecký projekt 
Mojmíra Horyny, naplněný jeho kolegy 
a žáky, představuje i při současné zá-
plavě uměleckohistorických publikací 
opus magnum českého dějepisu umění 
a bezesporu by si zasloužila překlad do 
anglického jazyka.   Michal Konečný

barokní 
architektura 
v čechách 
Jakub Bachtík, Richard 
Biegel, Petr Macek 
(eds.), Karolinum 2015, 
stran 768 stran
cena 1200 Kč

I N Z E R C EI N Z E R C E

 národní technické muzeum ve spo-
lupráci s městskou částí Praha 7 v břez-
nu představilo veřejnosti současný stav 
a plány týkající se budoucnosti leten-
ského kolotoče. s bohatou historií této 
unikátní památky evropského významu, 
s plánovanou rekonstrukcí stavby a její-
ho interiéru a aktuálním stavem veřejné 
sbírky seznámil během komentované 
prohlídky více než 700 zájemců generál-
ní ředitel muzea karel ksandr. „Je vidět, 
že letenský kolotoč, který se nachází již 
122 let na stejném místě, Pražany zajímá 
a jsme vděčni, že sbírka na obnovu koní 
je úspěšná,“ řekl ksandr.

letenský kolotoč je jedním z nej-
starších podlahových kolotočů na svě-
tě. v letenských sadech byl postaven 
v roce 1894 a až do roku 2004 sloužil 
k zábavě Pražanů. v kolotoči se jezdi-
lo na 19 koních různých velikostí pota-
žených pravou koňskou kůží bez spojů, 
plněných slámou, se skleněnýma očima. 
Původní sedla a uzdění se dochovala 

Letenský kolotoč se dočká rekonstrukce
děkovat všem, kteří nám s jeho obnovou 
pomáhají. semkla se tu silná komunita 
věrných fanoušků. Pevně věřím, že se 
jejich řady budou dále rozšiřovat,“ ne-
chala se na setkání slyšet radní městské 
části Hanka třeštíková.

Jedním z podporovatelů rekonstruk-
ce je i textař Michal Horáček: „letenský 
kolotoč pro mě byl a vždycky bude tím 
nejkrásnějším na světě. v padesátých 
letech mě tam rodiče nebo prarodiče 
brávali snad každý týden. Dodnes si živě 
pamatuji, že mezi všemi těmi koňmi po-
taženými pravou koňskou kůží byl mým 
favoritem Cikán (každý kůň měl v hří-
vě cedulku se svým jménem), že vpro-
střed se otáčeli rytíři v brnění a zhlíželi 
se v protilehlých zrcadlech a že každou 
jízdu provázela hudba orchestrionu, do 
něhož se vkládaly různé disky s kolíčky, 
o něž brnkaly struny. ten kolotoč je na-
prosto nezbytné zachránit – už pro po-
těšení, které přinese dalším generacím 
jezdců a rytířů.“   Jana Dobisíková

pouze u čtyř koní: Poly, Flory, bleska 
a Šemíka. Zajímavostí interiéru je sloup 
středové točny, který byl vyzdoben tře-
mi rytíři v brnění z papírmaše natřený-
mi stříbřenkou.

v roce 2004 tuto památku v kritic-
kém stavu zakoupilo za finanční podpory 
ministerstva kultury národní technické 
muzeum, které tehdy provedlo nejnut-
nější záchranné práce. nyní proběhne 
oprava vlastního novorenesančního pa-
vilonu a jeho technologického zařízení, 
která bude stát 4 miliony korun.

Již více než rok se MČ Praha 7 a ná-
rodní technické muzeum snaží zajistit 
finanční prostředky také na obnovu in-
teriéru kolotoče a rekonstrukci koní, aby 
bylo možné uvést kolotoč opět do pohy-
bu. ve veřejné sbírce na transparent-
ním účtu: 1079304750207/0100 je nyní 
368 tisíc korun, tedy více než 10 procent 
z předpokládaných nákladů, které jsou 
odhadnuty na 3,5 milionu korun. Další-
mi 400 tisíci přislíbil na opravu přispět 
Magistrát hl. města Prahy.

„kolotoč je neodmyslitelnou součástí 
letné. Jeho záchrana byla jedním z prv-
ních projektů, do kterých jsme se po vol-
bách na radnici pustili. Chtěla bych po-

kolotoč si  
10. března přišlo 
prohlédnout více 
než 700 zájemců 
foto: NTM

EXPOZICE
 ČESKÝ
KUBISMUS
DŮM U ČERNÉ
MATKY BOŽÍ

OVOCNÝ TRH 19,
PRAHA 1 
ÚTERÝ— NEDĚLE
10 —18 HOD

CZKUBISMUS.CZ
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Pomáháme kultivovat trh s uměním
rozhovor s janem neumannem

Jan Neumann je bezkonkurenčně nejzkušenějším českým 
licitátorem. Řídil již první povolenou aukci na podzim 1989 
a občas moderuje i tři aukce v jediném týdnu. Trh s uměním 
ale sleduje i z perspektivy „kamenných obchodů“, poslední 
dva roky je prezidentem asociace starožitníků.

Jak se za těch víc jak pětadvacet let proměnili 
účastníci aukcí?
První aukce na Žofíně v říjnu 1989 to byla velká spo-
lečenská událost. sál byl úplně plný, přišlo kolem 
šesti set lidí. většina se ale přišla jen podívat, vy-
dali jsme pouhých dvacet dražitelských čísel. lidé 
to velmi prožívali, tleskalo se po každém prodeji 
a celý sál se otáčel, kdo že to draží. Přitom z dneš-
ního pohledu šlo o skoro směšné částky. Dneska 
se mnohem víc draží po telefonu, nebo si zájemci 
podají limit. v sále jsou vždy nejen sběratelé a ob-
chodníci, ale třeba i prodávající, kteří se jdou roz-
loučit s obrazem po dědečkovi, ale o společenskou 
událost už většinou moc nejde. aukce jsou místem 
pro nákup a prodej.

A jak se změnil trh? Jde mluvit o plošném 
růstu cen, nebo platí, že špičkové věci dosahují 
špičkových cen, zatímco méně významné kusy se 
dnes prodávají hůř než v minulosti?
spíš to druhé. Dnes je větší problém prodat obraz 
v cenovém rozpětí od 15 do 50 tisíc korun, než věc za 
milion. souvisí to s ekonomickou situací, kdy přibývá 
bohatých lidí, ale střední třída slábne, i s měnícím 
se životním stylem. trh se ale vždy vyvíjí ve vlnách. 
v 90. letech víc nakupovala střední třída, lidi měli 
obavy o své úspory a příležitostí kam investovat ješ-
tě tolik nebylo. První stagnace přišla, když zjistili, že 
o peníze nepřijdou a že jde kupovat pozemky nebo 
akcie. Po čase pochopili, že se potřebují také něčím 
pochlubit, což s akciemi příliš nejde. Zajímavé je, že 
na začátku nikoho nezajímala moderna, ale každý 
chtěl 19. století nebo baroko. Dnes je tomu naopak. 

Jak jsou na tom starožitnosti?
Černého Petra má klasický nábytek. všichni čekají, 
kdy se ceny zvednou, a ono se pořád nic neděje. vi-
dím to na restaurátorech, kteří dříve pohrdali pra-
cí na kostelním mobiliáři, protože měli dost jiných 
zakázek, a dnes jsou za ni vděční. Při současných 
cenách se totiž hodně nábytku vůbec nevyplatí ne-
chávat restaurovat.

A zvednou se někdy ceny starožitného nábytku?
vůbec nepochybuji, že se zvednou. Jen je otázka, 
jestli to bude za pět, nebo za dvacet let. Problémem 
dnes není sehnat zboží, ale najít pro ně kupce. Část 
tradičního sortimentu starožitnictví se už posunula 
do vetešnictví, protože o něj není zájem. a naopak 
řada špičkových starožitníků má stálou klientelu, pro 

 cv

Jan Neumann je preziden-
tem Asociace starožitníků 
od léta 2014. Předtím stál 
v čele vlastního aukčního 
domu Meissner-Neumann, 
který byl v 90. letech a na 
začátku tisíciletí dominant-
ním hráčem na českém 
trhu s uměním. Jeho 
prostřednictvím mimo jiné 
probíhal rozprodej resti-
tuované sbírky Jindřicha 
Waldese. V roce 1989 byl 
Neumann jedním ze zakla-
datelů firmy Antikva Nova 
Praga, která byla prvním 
soukromým obchodem se 
starožitnostmi. Svou první 
aukci uspořádala ještě 
před Sametovou revolucí. 
Jarní veletrh Antique, 
který Asociace starožitníků 
pořádá, se koná od 21. do 
24. dubna. Zúčastní se jej 
více než pět desítek vysta-
vovatelů z celé republiky. 
www.asociace.com

mie je uznávanou kvalifikací. v prvních letech si 
na škole doplňovala vzdělání řada aktivních staro-
žitníků, dnes převládají lidé, pro které jsou umění 
a starožitnosti koníčkem. Máme radost, že je o vý-
uku zájem a že středeční i sobotní termíny kurzů 
máme obsazené. Za ty roky už máme několik tisíc 
absolventů.

Příští týden se na pražské Novoměstské radnici 
uskuteční jarní veletrh Antique. Na co byste 
čtenáře pozval?
veletrh je další z důležitých aktivit asociace. Pořá-
dáme jej dvakrát do roka a za ty roky jsme už vystří-
dali hodně adres – začínali jsme v Domě U Hybernů, 
pak jsme byli v obecním domě, v Jízdárně Pražské-
ho hradu, v Uměleckoprůmyslovém musea a nej-
déle v Mánesu. někteří obchodníci antique berou 
hlavně jako příležitost, jak se zviditelnit, jiní cíleně 
nabízejí takové zboží, u kterého mají velkou šanci, 
že se prodá. téma nadcházejícího, již 37. veletrhu 
zní Ženská krása v umění – od Věstonické Venuše 
po současnost. která konkrétní díla budou k vidění 
a na prodej, bohužel zatím nedokážu říct. většina 
obchodníků to dopředu příliš nechce prozrazovat. 
nechme se překvapit.   Jan Skřivánek

kterou shání věci doslova po celém světě. v médi-
ích stále přežívá představa, že nám cizinci vykupují 
naše památky, ale to už dlouho není pravda. Posled-
ních deset let se sem věci spíš dovážejí. krize nás 
zasáhla méně než okolní země, a tak třeba v letech 
2008–09 bylo pro obchodníky z rakouska nebo ně-
mecka zajímavé prodávat u nás.

Asociace starožitníků letos slaví pětadvacet let 
své existence, v čem vidíte její hlavní přínos?
v celkové kultivaci obchodu s uměním a v tom, že 
máme možnost připomínkovat legislativu, která se 
nás dotýká. Zatímco zahraniční sdružení bývají ryze 
profesní a oborová, naše asociace sdružuje nejen 
obchodníky, ale i restaurátory a sběratele, každé-
ho, koho to zajímá. Ze zemí někdejšího východního 
bloku jsme byli první, kdo byl přijat za člena mezi-
národní asociace starožitníků Cinoa a hostili jsme 
už také dva její výroční kongresy. 

Jak funguje Rudolfinská akademie, kterou 
Asociace provozuje? Jde o profesní školu, nebo 
spíše o volnočasovou aktivitu?
rudolfinská akademie je obojím. obchod se staro-
žitnostmi je vázanou živností a absolvování akade-

jan neumann při práci , foto: Jan Rasch

V 90. letech 
nikoho nezajímala 
moderna, ale každý 
chtěl 19. století 
nebo baroko. Dnes 
je tomu naopak.

22. 4. – 30. 10. 2016
denně I daily 10 – 18:00
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Okouzleni perličkami
muzeum skla a bižuterie v jablonci nad nisou

Tři generace mužů z podnikatelské rodiny Friedů spojili svůj 
živost se skleněnými perličkami, a to v profesním i soukromém 
životě. Budovali nejen úspěšnou rodinnou firmu Fried Frères, 
zaměřenou na obchod s bižuterními komponenty, ale i unikátní 
sbírku předmětů ze skleněných i kovových perliček. Ta je do 
začátku května premiérově představována na výstavě v Muzeu 
skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Perle a perličky z různých materiálů patřily k oblí-
beným surovinám pro výrobu ozdob a dekorací po 
celém světě, v některých oblastech již od starově-
ku. výjimečné postavení mezi skleněnými perlemi 
si vydobyly perličky malých rozměrů. své využití 
našly v módním průmyslu, pro domácí ruční prá-
ce, uměleckou i amatérskou tvorbu i pro výrobu 
tradičních domorodých předmětů a ozdob. ať už 
byly perličky vyrobeny v benátkách, v nizozemí, 
Jizerských horách, nebo v jihovýchodní asii, staly 
se nedílnou součástí světového obchodu.

nejstarší skleněné perličky sekané z tenkých 
trubic z různých sklovin, dnes kulatých i hranova-
ných, vyráběli benátčané již po roce 1550. Postupně 
vznikala další centra výroby jak v evropě, tak v jiho-
východní asii. v Čechách, v Jizerských horách, byl 
první sekáč perliček doložen v roce 1784. a právě 
v této lokalitě vzniklo jedno z nejvýznamnějších svě-
tových center produkce skleněných perliček, které 
dokázalo na konci 19. století svou originální produk-
cí konkurovat i tradičním benátkám.

během staletí vzniklo několik základních typů per-
liček, nicméně jednotlivé regiony měly svá výrobní 
specifika. výroba nejrozšířenějšího typu – hutně ku-
laceného rokajlu – byla patrně zdokonalena v benát-
kách v první polovině 19. století. nasekané perličky 
mohly být zpracovávány i mechanicky broušením 
nebo pomocí různých povrch zušlechťujících tech-
nik. od roku 1874 se v Jizerských horách vyráběly 
perličky zdobené technikou listru, která jim dáva-
la kovový lesk. atraktivní byly ty zlacené a stříbře-
né. Mezi broušeným sortimentem se staly v evropě 
a Usa oblíbené české tříkrátky nebo drobný brou-
šený rokajl, později nazývaný šarlotka.

rozkvět výroby vždy závisel na aktuální módě 
a oblibě perličkových výšivek a aplikací na šatech. 
Příkladem byla i módní vlna v první polovině 20. let 
minulého století, kdy se perličky používaly k de-
koraci šatů, rukavic, klobouků nebo jemných hed-
vábných punčoch k večerním šatům. Perličkám se 
dostalo i pozornosti módních návrhářů a designé-
rů. vznikaly i originální kabelky ve stylu art deco 
nebo kubismu. 

Předměty, které v sobě spojily vzácný materiál 
a dokonale zvládnutou techniku, jsou pouzdra a taš-
tičky vyrobené ve Francii v 18. století. tyto výrobky 
zpracované tradiční francouzskou technikou sab-
lé, z velmi jemných francouzských perliček, často 

lišily barevnou skladbou perliček, rozsahem a sa-
mozřejmě kvalitou výsledného zpracování. s tím 
souvisel i rozvoj mnoha technik od klasické výšivky 
po háčkování nebo oblíbené pletení, díky kterému 
vznikaly i výrobky větších rozměrů.

na počátku 20. století se objevuje sériová výroba 
hotových výrobků i polotovarů. Celoevropsky oblí-
bené byly háčkované jednobarevné váčky a kabelky 
z čípků nebo broušených perliček v sytých barvách 
plošně dekorované třásněmi. vyráběly se v mezi-
válečném Československu, především v oblastech 
Železnobrodska, Frýdštejnska a kolem Hodkovic 
nad Mohelkou, a to z čípků, dvoukrátek nebo brou-
šených tříkrátek.

sbírka, která získala jméno po posledním z ma-
jitelů, bertrandu Friedovi, který se nejvíce zaslou-
žil o její rozšíření, je příkladem rozmanitých typů 
perliček i technik. většinu sbírky tvoří rozmanité 
dámské váčky a kabelky z 18.–20. století, dámské 
i pánské módní doplňky, pouzdra na drobné osob-
ní předměty, interiérové dekorace a nábytek. Před-
měty pocházejí především z Francie, velké británie, 
Čech, rakouska, ruska a turecka, ze zámořských 
oblastí jsou zastoupeny výrobky z Usa, indie nebo 
Číny. sbírka byla vždy střeženým rodinným majet-
kem a stěhovala společně se svým majitelem. Před 
několika lety byla postupně přesunuta do britského 
města Woodbridge, kde je nyní trvale uložena a kde 
v současnosti žije i bertrand Fried.  Kateřina Hrušková

o velikosti menší než 1 mm, byly určeny výhradně 
pro nejbohatší vrstvy společnosti a své zákazníky 
nacházely především v okruhu francouzského krá-
lovského dvora. technika sablé se objevila již kolem 
roku 1680 a ve své původní podobě, tedy za použití 
hedvábných nití a jemných perliček, se používala 
pouze do velké francouzské revoluce. 

výšivky vznikaly podle předloh ve specializova-
ných dílnách, oblíbené byly rokokové motivy, kvě-
tinové a rostlinné vzory nebo figurální výjevy. Čas-
tým výrobkem jsou pouzdra na milostné dopisy – 
tzv. „billet doux“ –, dámské kabelky a pouzdra na 
drobné osobní předměty, například mušky (umělé 
pihy). Dochované předměty vznikly nejčastěji v ob-
dobí mezi lety 1725–1775. Zánik dílen a tohoto typu 
produkce byl spojen se společenskými změnami ve 
Francii. nový zájem o tuto techniku byl zaznamenán 
v první čtvrtině 19. století, kdy se ve zjednodušené 
podobě používala pro dekoraci drobných pouzder 
a schránek na šicí potřeby, růžence nebo čichací sůl. 

v období 19. století se skleněné i kovové perličky 
staly vyhledávaným materiálem pro domácí ruční 
práce dívek a žen v celé evropě, a to napříč spole-
čenskými vrstvami. techniky i vzory se zvláště po 
roce 1850 šířily díky grafickým listům, publikacím 
i návodům otištěným v tisku, nejprve v přílohách 
určených pro ženy, později v ryze ženských časo-
pisech. Díky šíření těchto materiálů se stejné moti-
vy objevovaly v celé evropě a výsledné výrobky se 

Rozkvět výroby per-
liček vždy závisel na 
aktuální módě a ob-
libě perličkových vý-
šivek a aplikací na 
šatech. Perličkám se 
dostalo i pozornos-
ti módních návrhářů 
a designérů. 

okouzleni  
perličkami

pořadatel 
Muzeum skla a bižuterie
kurátoři 
Kateřina Hrušková, 
Zdeněk Štafl
termín 
13. 11. 2015–8. 5. 2016
web 
www.msb-jablonec.cz

kabelka , 1850–1900, rokajl, pleteno, kovový stahovací uzávěr, nápis Carl August Grofe, 20,5 x 12 cm, foto: Aleš Kosina

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

jedinečné Starožitné šPerky
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Slavíkova 1611/5, Praha 2-Vinohrady 
tel.: +420 222 210 609,  
mob.: 775 565 456
e-mail: aukce@estarozitnosti.cz

Srdečně vás zveme na 
červnovou aukci obrazů 
a starožitností.  
Předaukční výstava  
od 23. 5. v prostorách 
Vinohradské galerie  
(Slavíkova 5, Praha 2).

INTeR NeTOvá AukčNí Síň

síc korun vydražena váza z irizovaného 
skla s dekorem Medici v monumentální 
mosazné montáži. Pokusy s irizovaným 
sklem inspirovaným produkcí americké 
firmy Tifany byly oceněny již dobovou 
kritikou, když byla sklárna lötz vyzna-
menána Grand Prix na světové výstavě 
v Paříži roku 1900. Značný nárůst z 33 ti-
síc na 72 tisíce korun zaznamenala loni 
v Dorotheu váza Titania vyrobená v kláš-
terském Mlýně kolem roku 1905. Doro-
theum rovněž drží cenový rekord firmy 
loetz – před pěti lety se zde černobílá 
váza podle návrhu Josefa Hoffmanna 
prodala za 336 tisíc korun.

na zahraničních aukcích bylo celkem 
v roce 2015 nabídnuto kolem 200 výrob-
ků firmy loetz a více než polovina z nich 
byla též prodána za ceny srovnatelné 
s těmi domácími. nejvíce pozornosti 
budí toto sklo v německy mluvících ze-
mích, kde je řazeno do jedné skupiny 
s výrobky slavných francouzských dí-
len Gallé a Daum.

sběratelskou událostí se staly aukce 
mnichovského aukčního domu askana 
Quittenbauma specializovaného mimo 
jiné na uměleckou produkci po roce 
1900. v květnové dražbě bylo představe-

 vytváření kolekcí historického skla 
a porcelánu dominovalo českému drob-
nému sběratelství před druhou světo-
vou válkou, kdy tento materiál tvořil 
největší část obsahu tehdejších aukcí. 
občas byly pořádány specializované 
dražby zaměřené výhradně na tento 
sortiment. náročnější disciplínou bylo 
sbírání skla, jehož milovníci museli pro-
kázat větší zkušenost a erudici na roz-
díl od kolegů zaměřených na porcelán, 
kde se dalo lépe orientovat podle vý-
robních značek.

v současnosti se již nejedná o tak 
rozsáhlé oblasti sběratelského zájmu, 
nicméně hlavní důrazy zůstaly a osvěd-
čily svoji dlouhodobou platnost. v přípa-
dě skleněných výrobků jsou oceňovány 
barokní poháry z 18. století, tzv. před-
březnové sklo první poloviny 19. stole-
tí, špičková produkce kolem roku 1900 
a autorské kusy nastupující moderny 
v prvním desetiletí 20. století.

v uplynulé sezoně byl v oblasti čes-
kého historického skla největší zájem 
o díla z produkce sklárny v klášterském 
Mlýně vedené pod názvem Johann lötz 
Witwe. v jarní aukci arthouse Hejtmá-
nek byla z 68 tisíc na konečných 161 ti-

 od 11. do 20. března se v nizozem-
ském Maastrichtu uskutečnil tradiční 
starožitnický a galerijní veletrh teFaF, 
který je minimálně v segmentu starého 
umění nejprestižnější akcí svého druhu 
na světě. na letošním veletrhu se pre-
zentovalo 275 obchodníků z dvaceti zemí 
světa. ke koupi bylo vše od starověkého 
umění a umění přírodních národů přes 
středověké sochy, barokní malířství či 
díla impresionistů až po moderní design 
a práce největších hvězd poválečného 
a současného umění.

Jednou z nejvíce diskutovaných po-
ložek letošního ročníku byl nově obje-
vený rembrandtův obraz, kterým se 
přijela pochlubit pařížská galerie tala-
bardon & Gautier. obraz přibližně for-
mátu a4 se objevil loni v září na aukci 
lokální aukční síně v americkém státě 
new Jersey, kde byl nabízen jako dílo 
anonymního malíře z 19. století s odhad-
ní cenou 800 dolarů. několik dražitelů 
však v něm poznalo rané rembrandto-
vo dílo a cenu vyhnali až na 1,1 milionu 

Vázy značky Loetz na aukcích doma i v zahraničí

Muchův náhrdelník za 17 milionů korun

1 vá z a v m os a z n é 
m o n tá ž i 
Johann Loetz Witve, 
1902, irizované sklo 
s česaným dekorem 
v mosazné montáži, 
53,5 × 35 cm,  
cena: 161 200 Kč, 
Arthouse Hejtmánek  
28. 5. 2015 

2 vá z a o d jos e fa 
h o f f m a n n a 
1912, sklo čiré, 
podjímané mléčným, 
s vnějším černým 
odleptávaným  
dekorem,  
výška 25,5 cm,  
cena: 336 000 Kč, 
Dorotheum  
26. 11. 2011

 a l f o n s m u c h a , 
g eo r g e s f o u q u e t : 
c h a in e d e c o r s ag e 
kolem 1900, Epoque 
Fine Jewels, Kortrijk

žek jich bylo prodáno 17 a nejvyšší ceny 
se pohybovaly kolem 140 tisíc korun. 
vyšší úspěšnosti dosáhl ve svém speci-
alizovaném aukčním domě Jürgen Fis-
cher v Heilbronnu, který našel kupce pro 
14 váz loetz z 19 nabízených, ovšem za 
výrazně nižší ceny pohybující se v roz-
mezí 5 až 70 tisíc korun. Další jednotlivé 
kusy z produkce firmy pak byly nabíze-
ny v aukčních domech v kolíně nad rý-
nem, Frankfurtu nad Mohanem, Paříži 
a Cannes.   Robert Mečkovský

tví epoque Fine Jewels za 620 tisíc eur 
(16,7 milionu korun). Šperk se na trh vrá-
til po čtyřech letech, v květnu 2012 byl 
vydražen na aukci sotheby’s v Ženevě 
za 122 tisíc švýcarských franků (2,6 mi-
lionu korun).

Mucha s Fouquetem spolupracoval 
v letech 1899 až 1901 a navrhl pro něj 
řadu šperků i kompletní zařízení jeho ob-
chodu na rue royale, které dnes ucho-
vává pařížské Musée Carnavalet. Fou-
quet mimo jiné realizoval slavný hadí 
náramek pro sarah bernhardtovou, kte-
rý se před devětadvaceti lety prodal 
na aukci Christie’s za tehdy rekordních 
757 tisíc dolarů. Při zohlednění inflace 
to odpovídá částce 1,6 milionu dolarů 
v dnešních cenách (39 milionů korun).

Fouquet za kolekci šperků podle Mu-
chových návrhů získal v roce 1900 zlatou 
medaili na světové výstavě v Paříži, do 
dnešních dnů se jich však dochovalo jen 
málo. Známější než konkrétní Fouqueto-
vy realizace jsou tak Muchovy kresebné 
návrhy.  Jan Skřivánek

dolarů, tedy více než tisícinásobek od-
hadu. rembrandtovo autorství násled-
ně potvrdil i přední znalec malířova díla 
ernst van de Wetering. Jde o jeden ze 
ztracených obrazů z cyklu pěti smyslů, 
který rembrandt namaloval, když mu 
bylo osmnáct nebo devatenáct let. ob-
raz byl pečlivě restaurován a teFaF byl 
první příležitostí, kdy jej mohla spatřit 

širší veřejnost. Jako jedna z mála polo-
žek však nebyl na prodej, do své sbír-
ky jej již koncem loňského roku koupil 
americký miliardář Thomas s. kaplan, 
který mimo jiné vlastní další dva obra-
zy z téhož cyklu. Zaplatil za něj údajně 
3 až 4 miliony dolarů.

České umění bývá v Maastrichtu 
v posledních letech zastoupeno jen vel-
mi slabě. naše barvy většinou hájí jen 
snímky Františka Drtikola a Josefa sud-
ka, popřípadě některého z dalších mezi-
válečných fotografů, a ojediněle se ob-
jevující kvaše Františka kupky. letošní 
rok v tomto směru nebyl o mnoho jiný. 
bonusem navíc byla jen komorní vý-
stava dvaceti akvarelů a pastelů Josefa 
Šímy z 50. a 60. let, kterou se prezento-
vala pařížská galerie antoine laurentin.

s jistou licencí bychom za „český“ 
mohli prohlásit ještě 130 cm dlouhý zlatý 
chaîne de corsage vyrobený pařížským 
šperkařem Georgesem Fouquetem po-
dle návrhu alfonse Muchy. Unikátní ná-
hrdelník nabízelo belgické starožitnic-

1 2

no v rámci rozprodeje soukromé sbírky 
historického skla i 71 položek z produkce 
firmy loetz. Dalších 54 kusů společnost 
dražila v listopadu. v obou dražbách na-
šlo kupce 58 procent výrobků sledované 
firmy a vázy proslavené řady Phänomen 
byly prodávány za sumy převyšující hra-
nici 200 tisíc korun.

větší počet skleněných výrobků 
z  klášterského Mlýna se objevil též 
v podzimních aukcích vídeňského Do-
rothea. Z celkem třiceti nabízených polo-
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Průmyslový  
palác ve stříbře

praha – expozici Secese/Vitální umě-
ní 1900 v obecním domě v půlce února 
obohatil nový exponát – stříbrné hodi-
ny ve tvaru střední části Průmyslového 
paláce. v roce 1906 je vyrobil Josef la-
dislav němec, který patřil mezi nejvý-
znamnější zlatníky české secese. tento 
luxusní model osázený drahými kameny 
byl darem k sedmdesátinám dlouholeté-
ho ředitele První českomoravské továr-
ny na stroje inženýra vojtěcha novotné-
ho. Závod dodal v roce 1891 na Jubilejní 
výstavu v Praze konstrukci celé budovy.

Do stěn modelu autor vložil reliéfy 
a rytiny znázorňující šíři produkce no-
votným řízené továrny. Zahrnují strojní 
zařízení technických provozů, lokomotivy, 
mostní a jiné exteriérové konstrukce i vy-
bavení soukromých a obchodních interi-
érů. Zadní stranu modelu uzavírá pohled 
na tovární komplex, doprovázený věno-
váním. k historizujícím prvkům odvoze-
ným z Průmyslového paláce a realistic-
kým zobrazením produktů závodu se na 
modelu připojuje i stylová složka secesní, 
která nejjasněji vystupuje na číselníkové 
desce hodin a zaplňuje střed čelní fasády.

vojtěch novotný (1836–1909) byl 
jedním ze zakladatelů a zároveň ředi-
telem První českomoravské továrny na 
stroje v Praze od jejího založení v roce 
1871 až do roku 1893, kdy odešel do pen-

 letem světem  pozvánka

Dva obrazy za  
půl miliardy dolarů

chicago – agentura bloomberg v půl-
ce února informovala o dosud největším 
privátním prodeji umění. Finančník ken 
Griffin, jehož majetek je odhadován na 
na 5,6 miliardy dolarů, koncem loňského 
roku zaplatil kolem 500 milionů dolarů 
za dva obrazy amerických abstraktních 
expresionistů, konkrétně za díla Willema 
de kooninga a Jacksona Pollocka. Pro-
dávajícím byl filmový a hudební produ-
cent David Gefen.

oba obrazy – de kooningovo plátno 
Interchanged z roku 1955 a Pollockovo 
Number 17A z roku 1948 – jsou od loň-
ského září vystaveny v chicagském art 
institutu, v jehož správní radě Griffin za-
sedá. obraz Interchanged se v roce 1989 
prodal v aukci za 20,7 milionu dolarů, což 
v té době byl malířův aukční rekord. Po-
llockův obraz se objevuje na fotografiích 
v článku v časopisu life, který malíře na 
konci 40. let pomohl proslavit.  

2 josef ladislav 
němec: model 
průmyslového 
paláce , 1906

1 willem de kooning: 
interchanged , 1955, 
olej na plátně,  
200 × 175 cm, cena: 
300 000 000 USD

3 tate modern 2016 
dostavba londýnské 
galerie od  
architektů Herzoga  
a de Meurona

Galerie výtvarného umění v Chebu v půlce února otevřela novou pobočku 
zaměřenou na design a životním styl v období 60. až 80. let. stálá expozi-
ce retromusea, jak se nová instituce jmenuje, představuje nejen špičkový 
dobový design, ale i předměty každodenního života. ty zde přibližují „reál-
ná“ prostředí (dvojice obývacích pokojů a kuchyní z 60. a 80. let, kancelář), 
v nichž si návštěvníci mohou otevřít zásuvky a skříně, posadit se do křesla 
a v televizi sledovat tehdejší program nebo si mezi jednotlivými byty zavolat 
z dobových telefonů. Úvodní výstava představuje fenomén značky botas.  

Retromuseum v Chebu

jaroslav ježek: volavky , Royal Dux, 1960

Nová Tate Modern
londýn – na 17. června je plánováno 
slavnostní otevření dostavby galerie 
tate Modern na jižním břehu temže. 
Galerie, která od roku 2000 sídlí v budo-
vě bývalé elektrárny, je s návštěvností 
kolem 4,8 milionu lidí ročně nejúspěš-
nějším muzeem moderního a současné-
ho umění na světě. Dostavba v podobě 
nepravidelné pyramidy je dílem švýcar-
ských architektů Herzoga a de Meurona, 
kteří byli rovněž podepsáni pod konverzí 
původní elektrárny na muzeum umění. 

novostavba rozšíří výstavní plochu 
muzea o více než 22 tisíc metrů čtvereč-
ních, což představuje nárůst o 60 pro-
cent oproti současnému stavu. stavba 
vyšla na 260 milionů liber (8,8 miliard 
korun), o pětinu dráž než bylo plánováno 
a zpozdila se o čtyři roky. Původně měla 
být dokončena již k londýnské olympiá-
dě. v souvislosti s rozšířením výstavní 
plochy dojde k celkové reinstalaci stálé 
expozice a nové prostory mají galerii 
rovněž umožnit ve větší míře se věno-
vat performativnímu umění.  

I N Z E R C E

2 3

1

ze. továrna se významným způsobem 
podílela na vzestupu českého strojíren-
ství v rakousko-Uhersku, byla předním 
dodavatelem strojů pro průmysl a země-
dělství a výrobcem ocelových konstrukcí 
pro stavebnictví.  
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