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(2) alšova jihočeská galerie — (3) robert mečkovský — (5) rembrandt a miró — (7) šíma v paříži 

Nejbližší aukce
praha Podzimní sezonu zahájí 
v sobotu 24. září aukce aukčního 
domu Dorotheum a hned následující 
den se uskuteční aukce společnosti 
Prague Auctions. Další aukce budou 
následovat v říjnu: European Arts 
(2. 10.), 1. Art Consulting (9. 10.), 
Vltavín (20. 10.), Sýpka (23. 10.), 
Galerie Arcimboldo (24. 10.).
www.artplus.cz

 

Eliasson ve Versailles
versailles Zámek Versailles ve 
svých komnatách i přilehlém parku 
přes léto každoročně hostí výstavu 
některého z významných současných 
sochařů. Letos se této pocty dostalo 
dánsko-islandskému umělci Olafuru 
Eliassonovi. Pro Versailles připravil 
například několik desítek metrů 
vysoký vodopád nebo oblak uměle 
generované mlhy.
www.chateauversailles.fr

 

Štreit sedmdesátiletý
olomouc Fotograf Jindřich Štreit 
začátkem září oslavil sedmdesáté 
narozeniny. Muzeum umění Olomouc 
si jeho životní jubileum připomíná 
výstavou (Ne)známé fotografie 
1978–1989, která představuje více než 
dvě stě fotografií ze stěžejního období 
jeho tvorby. Výstavu je možné navštívit 
do konce října.
www.olmuart.cz

 

Georgia O’Keeffe v Tate
londýn Tate Modern, která je 
nejnavštěvovanějším muzeem 
mo derního a současného umění na 
světě, v červnu otevřela své nové 
křídlo, pyramidovou přístavbu od 
architektů Herzoga a de Meurona. 
Zahajovací výstava je věnována 
americké malířce Georgii O’Keeffe. 
Její abstraktní květiny jsou v Londýně 
k vidění do 30. října.
www.tate.org.uk

 

4+4 dny v pohybu
praha Jednadvacátý ročník festivalu 
site specific divadla a výtvarného 
umění 4+4 dny v pohybu se letos 
uskuteční ve dnech 30. září a 8. října. 
Festival se pokaždé koná v jiném 
nepoužívaném objektu v centru Prahy, 
letos obsadí Radniční domy na Malém 
náměstí.
www.ctyridny.cz

 

Zářijový Art+Antiques
praha – Obálka a úvodní článek 
zářijového čísla zvou k návštěvě 
výstavy Henriho Rousseaua, 
v obsáhlém rozhovoru je představen 
„naivní-konceptualista“ Marian Palla 
a hlavní tematický článek připomíná 
pozapomenutého zakladatele hnutí 
dada Waltera Sernera, rodáka z Karlo-
vých Varů. Na stáncích od 12. září.
www.artcasopis.cz
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Trh s uměním na internetu
internetové aukce: investigativní segment?

O tom, že se internet stal 
jedním z klíčových prvků 
v rámci trhu s uměním, 
nemůže být pochyb. Pro 
většinu obchodníků, a to 
jak galeristů, tak aukčních 
domů, je nemyslitelné 
nemít relevantní webovou 
prezentaci. Nejde přitom 
zdaleka jen o marketing 
a komunikaci se zákazníky, 
ale i o prodej.

  stále frekventovanější jsou i internetové aukce 
umění, které lze dle jejich formy a charakteru rozdě-
lit přibližně do tří skupin. První z nich reprezentují 
prodejci, pro něž jsou internet a internetové aukce 
klíčovou formou prodeje, druhou skupinu tvoří za-
vedené tradiční aukční domy reflektující formu in-
ternetového prodeje jako určitý doplněk či zpestře-
ní. třetí pak vzniká díky zprostředkujícím serverům 
(kupř. lot-tissimo.com, invaluable.com, liveauctio-
neers.com), které ve spolupráci s jednotlivými aukč-
ními domy v mnoha případech nabízejí „živé“ dra-
žení po internetu. Mimo tyto formáty pak zůstávají 
tradiční aukční portály, které v tomto směru mají 
podíl na vzestupu internetového prodeje a jsou čím 
dál častěji využívány nejen soukromými prodejci, 
ale i obchodníky (ebay, aukro, atd.).

výše uvedené neplatí jen v celosvětovém kontextu, 
ale taktéž i na tuzemském trhu s uměním. Zde se pře-
devším v několika posledních letech objevili obchod-
níci, jejichž hlavním způsobem prodeje se staly inter-
netové dražby (kupř. obrazyvaukci.cz, galerieplatyz.cz, 
galerie-narodni.cz, estarozitnosti.cz), zatímco některé 
v našem prostředí již tradiční „kamenné“ aukční domy 
využívají internetových dražeb jako stabilního doplňku 
klasického aukčního prodeje (kupř. 1. art Consulting, 
vltavín nebo galerie Dolmen). rozvoj „internetového“ 
segmentu trhu je způsoben několika faktory. Jedním 
z hlavních je daleko snazší dostupnost potenciálních 
dražitelů než v případě omezení se na tradiční auk-
ce, s možnostmi absenčních příhozů nebo dražeb po 
telefonu. Dále nepochybně jde o větší pohodlí a ano-
nymitu kupujících, jimž odpadají komplikované cesty 
nebo vazby na prostředníky. v neposlední řadě je to 
také časté zařazení relativně méně finančně nároč-
ných položek, což často motivuje především méně 
movité, ale i mladé sběratele.

nepřeberné množství položek v internetových 
aukcích, v kombinaci s obecnou dostupností aukč-
ních katalogů v online podobě, navíc umožňuje vý-
hodný nákup často chybně katalogizovaných či au-
torsky určených položek. Za popularizací a rozvojem 
tohoto jevu i mezi zavedenými galeristy stojí londýn-
ský historik umění a galerista Philip Mould, známý 
divákům televizních obrazovek z pořadů vzniklých 
v rámci produkce bbC Antiques Roadshow (vysí-
laná i v České televizi) a zejména Fake or Fortune. 

Philip Mould je samozřejmě specifickým pří-
kladem štiky v relativně poklidném rybníce, která 
dokáže investovat vysoké částky do potenciálních 
„spáčů“ (sleepers), a navíc vše díky brilantnímu 
marketingu a kontaktům dotáhnout až k úspěšné-
mu prodeji. každopádně tato skupina obchodníků 
a znalců motivuje i mladší galeristy a sběratele k dů-
razu na prvotní výzkum a snahu objevit ostatními 
nepoznané, což je relevantní jak pro kamenné, tak 
internetové aukce. 

Podobně k danému materiálu přistupují na-
příklad představitelé mladší generace galeristů 
jako ema nuel von baeyer z londýna (www.evbaey-
er.com) nebo Mark broch z nizozemského Haagu 
(www.old-master-drawing.com), kteří se snaží do-
cenit a objevit podceňované, ale přesto kvalitní 
autory nebo směry momentálně mimo módní vlny 
trhu s uměním.

symptomatická pro tuto mladší generaci ob-
chodníků je mimo tradičního důrazu na průzkum 
jednotlivých předmětů také internetová prezen-
tace, často v kombinaci s přímou nabídkou, a to 
mnohdy zahrnující předměty s relativně dostup-
nými cenami, které se však jinak neodrážejí v je-
jich kvalitě.

září 2016www.artPlus.cz
vše o trhu s uměním

nákup a prodej přes internet je dnes samozřejmou součástí trhu s uměním , foto: Jan Rasch

srovnání cen , artplus.cz eviduje 
na 200 tisíc aukčních prodejů
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10 / Henri Rousseau v Národní galerii
32 / Rozhovor s Marianem Pallou
46 / Český zakladatel hnutí Dada
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Češi ve světě

První pololetí letošního roku bylo pro 
české umění velmi úspěšné nejen 
doma, ale i v zahraničí. Deset nej-
dražších bohemik se prodalo v sou-
čtu za částku přesahující 2,57 milio-
nu eur. to je téměř 70 milionů korun. 
Hned čtyřmi obrazy je v první de-
sítce zastoupen Josef Šíma, po jed-
nom díle pak toyen, emil Filla, Franti-
šek kupka, václav Špála, Georg kars 
a Zdeněk sýkora. Díla toyen a Josefa 
Šímy byla dražena za částky přes 20 
milionů korun, nového autorského 
rekordu s cenou 5,7 milionu korun 
dosáhl také Zdeněk sýkora. Šímovu 
obrazu Troska, který byl začátkem 
června vydražen v Paříži za 21,5 mili-
onu korun, se věnujeme v samostat-
ném článku. Je mimo jiné zajímavý 
svou proveniencí – pochází z pozůs-
talosti Jiřího voskovce.

České umění na světových auk-
cích většinou kupují Češi. opravdu 
mezinárodní renomé (a publikum) 
mají pouze František kupka, alfons 
Mucha a představitelé fotografické 
avantgardy. Poměrně často se tak 
stává, že díla vydražená v zahraničí 
se do několika měsíců objeví na auk-
cích v Praze. vysoké ceny v případě 
letošního top 10 však naznačují, že 
kupci byli spíše koncoví sběratelé 
než obchodníci s uměním. na jednu 
stranu se můžeme radovat, že řada 
zajímavých děl se vrací do České 
republiky, na druhou to však bohu-
žel znamená, že české umění nikdy 
nebude světové. ostatně slavný ob-
raz toyen Spící, který se v roce 2009 
na aukci v Praze prodal za více než 
23 milionů korun, byl předtím na-
bízen ke koupi londýnské tate Mo-
dern. tehdejší ředitel galerie se ne-
chal slyšet, že  toyen by galerie do 
svých sbírek chtěla, ale požadovaná 
cena mu přišla příliš vysoká.

Českou stopu má i rembrandtův 
portrét Muž s rukama v bok, který 
nedávno obohatil expozici muzea 
při kanadské univerzitě Queen’s. 
obraz, jehož cena je přes 1,2 mili-
ardy korun a jemuž se také věnuje-
me ve zvláštním článku, univerzitě 
daroval americký sběratel a mece-
náš alfred bader, který sám o sobě 
hrdě prohlašuje, že je Čech a Mo-
ravák.  

Jan Skřivánek,  
šéfredaktor Art+Antiques

Gotika jako umění
nová stálá expozice alšovy jihočeské galerie

alšova jihočeská galerie 
na jaře představila novou 
stálou expozici svých sbírek 
od gotiky po současnost. 
Neprezentuje díla z různých 
epoch v chronologickém 
sledu, jak je zvykem, ale ve 
vzájemném dialogu napříč 
staletími.

 v jižních a jihozápadních Čechách se docho-
valo relativně velké množství středověkých pamá-
tek, že mohla vzniknout romanticko-vlastenecká 
pohádka o tamní svérázné „umělecké škole“. Po 
diecézním a regionálním muzeu byly v polovině 50. 
let shromážděny v alšově jihočeské galerii (aJG) 
na Hluboké a staly se pilířem jejích stálých expo-
zic. i po restitučním procesu se aJG podařilo udr-
žet druhou největší kolekci českého středověkého 
umění po národní galerii.

nová stálá expozice nejen poprvé u nás, ale in-
venčně i vzhledem k mezinárodním muzeologickým 
zvyklostem vystavuje sochy a obrazy ze středověku 
společně s uměním 20. století a s přesahem až do 
současnosti. Ze sbírky středověkého umění vybra-
li externí kurátoři Hynek látal a Martin vaněk nej-
cennější a nejkvalitnější kusy, jež doplnili i několi-
ka průměrnými. Promíšeně s nimi jsou vystaveny 
malby, kresby, grafiky a sochy ze sbírky českého 
moderního umění. Její vznik v aJG měl dva vrcho-
ly, prvním byla odvážná akviziční činnost věry lin-
hartové v první polovině 60. let a druhým nenápad-
né, ale systematické nákupy vlastimila tetivy, který 
získával v letech normalizace umělce potlačované, 
tehdejšími slovy „neoficiální“. Díky oběma zahrnuje 
sbírka mimořádně kvalitní díla, nikdy však nebyla 
jako celek trvale zpřístupněna.

Mimořádně zdařilý je výstavní design tomáše 
svobody. autor vytváří prostorové jímky jednotli-
vým dílům na míru, inscenuje jejich vzájemné vzta-
hy a procházejícímu návštěvníkovi staví do cesty 
překážky tak, aby mohl prociťovat kvality prostoru 
a objemu jednotlivých exponátů. Přitom se nenásil-
ně ukazuje, že i malby jsou v případě středověkých 
obrazů prostorové objekty. kombinace odraženého 

a bodového světla přitahuje pozornost k barvám 
a tvarům, aniž by zbytečně dramatizovala. výstav-
ní i světelný design tak podstatným způsobem při-
spívají k celkovému prožitku, který je především 
zážitkem z pomalého procházení celkem výstavy.

Za hlavní charakteristiku nové expozice aJG 
považuji právě to, že je jediným nedílným celkem, 
smyslově vnímaným v pohybu. Pozornost se ne-
soustřeďuje na jednotlivá umělecká díla a výstava 
nevybízí ani k jejich individuální estetické kontem-
placi, ani k jejich historickému poznávání. Proto sem 
zapadá i nejprovokativnější místo, kde jsou gotické 
sochy, včetně několika těch úplně nejslavnějších 
a nejvýznamnějších, umístěny na stupňovité polici 
poněkud skladištním způsobem. i když se mnou ne-
budou autoři výstavy souhlasit, myslím si dokonce, 
že formální či významové vztahy mezi jednotlivými 
díly přes propast pěti století jsou ve skutečnosti ve 
výstavě jen povrchní nebo tu nejsou vůbec, ale že 
to je právě její nejsilnější moment. nemá smysl je 
vyhledávat, je lepší zažívat intenzivní přítomnost 
čehosi, čemu bychom nejspíš mohli říkat „umění“.

aJG oslavila své 60. výročí způsobem, který 
jí mohou mnohé větší instituce – včetně národní 
galerie – jen závidět. Její nová stálá expozice je 
mimořádná a působí jako svěží závan do zdejších 
výstavních konvencí starého umění, které zatím 
pokročily od neutrálu modernistické bílé kostky 
jen k postmoderní dramatické světelné inscena-
ci „temného a mystického“ středověku. originalita 
řešení zároveň není žádným receptem, jaký by se 
dal opakovat. Co ještě expozici schází, je předlože-
ní důkladné vědecké argumentace k řadě nových 
a někdy překvapivých datací a určení původu stře-
dověkých děl.   Milena Bartlová

ecce homo, preissig , foto: Pavel Černý, AJG

meziprůzkumy /  
sbírka ajg 1300–2016

místo
Alšova jihočeská galerie,  
Hluboká nad Vltavou
autoři
Hynek Látal, Martin Vaněk
architekt
Tomáš Svoboda
grafika
Lukáš Kijonka
web
www.ajg.cz

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

15  09 — 24  12  2016

Markéta Vaňková 
Pravděpodobně na poli

kurátor Terezie Nekvindová
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Každoročně přidáváme 20 tisíc položek
rozhovor s robertem mečkovským

robert Mečkovský se trhem s uměním zabývá jako historik 
umění i jako analytik současných trendů. Osmým rokem 
je vedoucím portálu art+, který mapuje výsledky českých 
a slovenských aukčních síní.

Jaký typ aukčních prodejů databáze ART+ 
sleduje a kolik záznamů dnes obsahuje?
aktuálně zpracováváme data dvaceti nejvýznam-
nějších aukčních síní zaměřených na prodej umě-
leckých předmětů a starožitností, čímž pokrýváme 
téměř celý tento segment domácího trhu. nejstarší 
záznamy v našem archivu jsou z roku 1998 a každo-
ročně se naše databáze rozšíří přibližně o 20 tisíc 
položek. aktuálně art+ obsahuje asi 200 tisíc zá-
znamů. Pokud byste tento seznam prohledávali po-
dle autorů a výrobců jednotlivých předmětů, museli 
byste se vypořádat s řadou bezmála 15 tisíc jmen. 
kvůli spolehlivosti a ověřitelnosti zpracovávaných 
informací vynecháváme internetové dražby a za-
měřujeme se pouze na sálové aukce doprovázené 
tištěným aukčním katalogem a výsledkovou listinou.

U kterého autora evidujete nejvíce prodejů?
nejvíce prodejů je spojeno s autory pracujícími růz-
nými multiplikačními technikami, případně s firma-
mi produkujícími sériové výrobky, jako jsou nábyt-
káři, sklárny nebo porcelánky. k bezkonkurenčně 
nejplodnějším tvůrcům patří grafici a kreslíři. více 
než tisíc položek je v naší databázi spojeno napří-
klad se jménem Jiřího balcara, Cyrila boudy, Jiřího 
anderleho nebo Josefa Čapka. První příčky žebříč-
ku nejvýše dražených položek na českých aukcích 
drží již léta několik abstraktních pláten Františka 
kupky s cenami v řádu desítek milionů korun. vy-
soko jsou obchodovány též práce toyen, emila Fil-
ly, bohumila kubišty, Josefa Šímy a dalších autorů 
meziválečného období. autorem s největším celko-
vým obratem na soudobém aukčním trhu je emil 
Filla, u kterého činí součet všech prodaných polo-
žek necelých 475 milionů korun, a to bez započítání 
aukčních poplatků.

Jaký druh informací o obrazech a starožitnostech 
shromažďujete?
Především jsou to údaje vedoucí k bezpečné iden-
tifikaci předmětu – fotografie, jméno autora, ná-
zev, datace, výrobní technika a rozměry, doplněné 
o informace o signatuře, značení a stavu docho-
vání. samotné okolnosti prodeje upřesňuje název 
aukčního domu, číslo položky v tištěném katalogu, 
místo prodeje a čas. Zásadními informacemi jsou 
účetní parametry transakce. Jedná se o vyvoláva-
cí cenu, výši aukčního poplatku a výslednou cenu 
dosaženou v licitaci. Jednotlivé předměty jsou též 
opatřeny popisem z aukčního katalogu, údaji o pro-

jednat také náš newsletter, který je bude pravidel-
ně jednou za měsíc informovat o nejdůležitějších 
novinkách na trhu.

Využívají ART+ hlavně obchodníci a výtvarní 
profesionálové, nebo i lidé, kteří trh s uměním 
systematicky nesledují?
Databázovou část art+ používají hlavně profesio-
nálové z řad sběratelů, obchodníků s uměním, soud-
ních znalců a zaměstnanců sbírkotvorných institu-
cí. Zároveň však navštěvuje naše stránky množství 
„laických“ zájemců o trh s uměním, kterým je volně 
přístupná publicistická část. v blízké budoucnosti 
plánujeme také otevřít bezplatnou poradnu pro ty, 
kteří se na trhu s uměním teprve začínají orientovat.

Co data ART+ vypovídají o vývoji trhu s uměním 
v posledních letech? 
Umělecký obchod v českých zemích se drží na jed-
né z nejvyšších úrovní v novodobé historii. kupci 
i obchodníci se kultivují a kvalita poskytovaných 
služeb stále roste. Postupem času, jak se začínají 
vyčerpávat zdroje oblíbených avantgardních prací 
meziválečného období, jsou sběrateli objevovány 
nové umělecké světy. trh se vyvíjí a i ti nejzkuše-
nější znalci mohou být překvapeni tím, co přinese 
příští sezona.   Jan Skřivánek

venienci, případně upozorněním na předchozí pro-
deje v aukční historii.

Můžete nastínit modelovou situaci, jak uživatelé 
s ART+ pracují a jaké informace vyhledávají?
nejčastěji návštěvníci našeho portálu hledají srov-
návací materiál pro konkrétní umělecké dílo, kterým 
již disponují nebo zvažují jeho nákup. komparace se 
záznamy z databáze pomohou odhadnout aktuální 
cenovou relaci předmětu na trhu a poskytují širší 
kontext pro posouzení estetických a vývojových 
kvalit uměleckého díla. v těchto případech je ov-
šem důležité porovnávat srovnatelné. kromě shody 
autora je tedy vhodné vyhledat díla blízkých námě-
tů, podobné velikosti, vytvořená stejnou technikou, 
ve shodném období a v odpovídající kvalitě. Z toho 
plyne, že pro používání tohoto nástroje jsou nutné 
jisté zkušenosti a cit pro výtvarné umění. v někte-
rých případech návštěvník objeví, že byl předmět 
již několikrát v minulosti obchodován, a díky našim 
záznamům složí obchodní historii díla, včetně pro-
venience a vývoje jeho ceny. Užitečnou pomůckou 
pro sběratele je možnost nastavení ohlašování nad-
cházejících dražeb oblíbených autorů. Místo abyste 
prohledávali katalogy dvaceti aukčních domů, do-
stanete automaticky email o připravovaném pro-
deji vámi vybraného autora. Zájemci si mohou ob-

robert mečkovský (vpravo) spolu s bývalou šéfredaktorkou portálu marcelou chmelařovou 
a šéfredaktorem art+antiques janem skřivánkem , foto: Jan Rasch, 2016

Nejčastěji 
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srovnávací materiál 
pro konkrétní 
umělecké dílo, 
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Malířův ztracený ráj
Painter’s Paradise lost 
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Robert Mečkovský je ve-
doucím manažerem portá-
lu ART+ (www.artplus.cz), 
který funguje od roku 2009. 
Je absolventem dějin umě-
ní na Filozofické fakultě 
Masarykovy univerzity 
v Brně. Ve své dizertační 
práci se věnoval historii 
trhu s uměním v období 
první republiky. Jádrem 
portálu ART+ je databáze 
bezmála 200 tisíc aukčních 
výsledků, která umožňuje 
sledovat vývoj cen na 
českém a slovenském 
trhu s uměním. ART+ 
ve spolupráci s redakcí 
časopisu Art+Antiques 
připravuje pravidelnou 
tištěnou Ročenku, která 
vždy v únoru shrnuje dění 
na trhu s uměním u nás 
i v zahraničí, a od roku 2014 
také Sběratelské noviny.
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internetové aukce: investigativní segment?

Za pozoruhodnými nárůsty v  internetových 
aukcích však nemusí stát vždy nutně chybné ur-
čení předmětu, častěji jde spíše o podcenění jejich 
tržní hodnoty. Jako příklad z tuzemského prostředí 
můžeme uvést kvalitní civilistně laděný pastel na 
kartonu Zátiší s chlebem od aloise Wachsmana. 
Práce z roku 1923, vystavená mimo jiné na II. Ju-
bilejní výstavě 50 let Mánesa v roce 1937, byla 
v  listopadu 2013 prodána v  internetové dražbě 
Galerie Platýz za necelých 50 tisíc korun. stejné 
dílo bylo následně již v únoru 2014 v aukci 1. art 
Consulting licitováno až do výše 228 tisíc korun 
(při vyvolávací ceně 132 tisíc), což pro původní-
ho kupujícího představuje nepochybně zajímavé 
finanční zhodnocení.

Podobně „loví“, tentokráte však v divočejším 
prostředí mezinárodních aukčních serverů, zájem-
ci o práce na papíře. Unikátní (jediný známý) lept 
pozdně barokního malíře spojeného s vídeňskou 
akademií, Caspara Franze sambacha, byl vydražen 
v březnu 2014 na aukčním serveru ebay za 136 eur. 
totožný grafický list se přitom v listopadu téhož roku 
objevil v dražbě berlínského domu bassenge, ten-
tokráte však s vyvolávací cenou 2400 eur (položka 
zůstala neprodána). obdobné „drobnosti“, které 
mnohým obchodníkům mohou uniknout, jsou ukáz-
kou relativně zajímavých možností tohoto segmen-
tu. nicméně se zdá, že i v našem prostředí začínají 
být internetové dražby vhodnou platformou i pro 
dražší položky, u nichž je stále prostor pro finanční 
nárůsty. U aukční společnosti obrazy v aukci tak v lis-
topadu loňského roku narostla cena tempery na le-
pence Domky v Kermeuru (1940), nabízené jako dílo 
Jana Zrzvého, z 360 tisíc na 840 tisíc korun. tatáž 
společnost se chlubí patrně vůbec nejvyšší cenou 
dosaženou v elektronické aukci, částkou 3,06 mili-
onu korun, která padla loni v lednu za plátno emila 
Filly Matka. Práce šla přitom do licitace s vyvolá-
vací cenou 540 tisíc korun. Pozoruhodně vzrostla 
v říjnu u Galerie Platýz kupř. i cena obrazu Příboj 
nabízeného jako práce alexeje vasiljeviče Hanze-
na, a to z prvního podání ve výši 48 tisíc na výsled-
ných 240 tisíc korun.

Určitou otázkou u aukcí a prodejů prostřednic-
tvím internetu obecně zůstává zhodnocení rizik 
s tímto formátem spojených. relativně „bezpečněj-
ší“ oblastí se zde zdají být díla vzniklá v časovém 
rozpětí mezi lety 1500 a 1900. i v tomto případě je 
ovšem třeba být do jisté míry obezřetný. Poměrně 
často je možné se nejen na aukčních serverech, 
ale také v internetových dražbách zavedených ob-
chodníků setkat s prodejem rámovaných a chybně 
popsaných faksimilií kreseb starých mistrů vydáva-
ných na počátku 20. století. Ještě větší riziko však 
hrozí u prací výtvarné moderny a mladších děl, 
kde může být nákup mimo rámec zavedených ob-
chodníků a především na aukčních serverech typu 
ebay (u nás aukro) z hlediska výskytu falz velice 

riskantní. Především grafické listy klasiků moder-
ního umění jsou, díky stále dostupnějšímu kvalitní-
mu tisku, častěji padělány a nabízeny za výhodné 
částky důvěřivým kupcům. tento trend se navíc 
nevyhýbá ani tuzemským autorům, kde například 
nárůst falzifikátů grafických listů Josefa Čapka je 
opravdu znepokojující.

Podstatnou nevýhodou bývá také dostupnost 
nabízených předmětů pouze prostřednictvím foto-
grafií (často chybí fotografie rubových stran), někdy 
nejasně popsaný stav a v neposlední řadě prodej 
původně rámovaných kreseb a grafických listů. ně-
kteří obchodníci vyvažují tyto nedostatky možností 
osobní prohlídky nabízených děl nebo například za-
sláním doplňkových fotografií apod. Přes sebelepší 
fotografie však může být kupující nakonec zklamán 
(finálním stavem zachování, kvalitou otisku, pů-

sobením daného díla atd.), což v mnohém ohledu 
připomíná zkušenosti starších generací sběratelů, 
dražících „na dálku“ pouze dle popisu v dostup-
ných katalozích.

Přes uvedená rizika je patrné, že prodej pro-
střednictvím internetových aukcí se stal i v našem 
prostředí stabilní součástí trhu s uměním, a to co 
do pestrosti a stále častěji i kvality nabídky. tento 
formát současně motivuje novou skupinu (nejen 
mladších) sběratelů, z nichž mnozí následně na-
kupují i ve standardních aukcích a za daleko vyš-
ší sumy. v neposlední řadě, a to s platností jak na 
domácím, tak i zahraničním trhu, nabízí tento typ 
prodeje stále možnost velice výhodných nákupů, 
takřka „objevů“, i když se i zde, s ohledem ke stále 
většímu zájmu i ze strany obchodníků, prostor spí-
še zmenšuje.   Tomáš Valeš 

  dokončení ze strany 1

poprvé, podruhé, 
odkliknuto!  shora 
zleva: stránky 1. Art 
Consulting, Vltavín, 
eStarožitnosti, Platýz, 
Obrazy v aukci, Aukro

eSTAROŽITNOSTI.cz

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

e-mail: aukce@estarozitnosti.cz

Podzimní aukce obrazů a starožitností 
proběhne v termínu 17. až 20. 10. 2016.

IN TeR NeTOvá AukčNí Síň
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dekorativní. Miró jako umělec, který se 
těší popularitě nejširší veřejnosti, se 
rodí až v poválečných letech a důleži-
tou roli v tom sehrála recepce jeho díla 
ve spojených státech, kde jej již od 30. 
let zastupoval galerista Pierre Matisse. 
Jedna z Miróových abstraktních kra-
jin ze 70. let příznačně zdobí i kancelář 
Gordona Gekka ve slavném filmu Wall 
Street, který oliver stone natočil čtyři 
roky po malířově smrti.

newyorské Muzeum moderního 
umění hostilo první Miróovu výstavu 
na přelomu let 1941 a 1942. když o pět 
let později umělec spojené státy poprvé 
osobně navštívil, dočkal se vřelého přije-
tí, které ostře kontrastovalo s okázalým 
nezájmem ve frankistickém Španělsku. 
Zůstal v new yorku tři čtvrtě roku a bě-
hem této doby vytvořil devítimetrovou 
nástěnnou malbu pro restauraci hotelu 
terrace Plaza v Cincinnati, která byla 
jeho první velkou zakázkou do veřejného 
prostoru. v new yorku se vedle Peggy 
Guggenheimové či Clementa Green-
berga setkal i s Jacksonem Pollockem, 
který právě v té době začínal s techni-
kou drippingu.

v roce 1954 je Miró oceněn velkou 
cenou za grafiku na bienále v benát-
kách a o rok později je vyzván k vytvo-
ření dvou keramických mozaik pro no-
vou budovu UnesCo v Paříži. Další oce-

 Pod názvem Evropské hvězdy: 
Miró & CoBrA hostí slovenské muze-
um Danubiana dvojici výstav věnova-
ných poválečné abstrakci.

Do Miróovy výstavy, kterou je možné 
navštívit až do 13. listopadu, se vstupu-
je skrze rekonstrukci malířova ateliéru 
v Palma de Mallorca. na ostrov v ba-
leárském moři, ze kterého pocházela 
jeho matka i manželka, Miró přesídlil 
„na důchod“ ve svých třiašedesáti le-
tech. i když prý zvažoval, že s malová-
ním přestane a bude se nadále věnovat 
jen keramice, ostrov se mu stal zdrojem 
nové inspirace a intenzivně zde praco-
val ještě více než čtvrt století. Miróovo 
pozdní malířské dílo na jednu stranu 
rozvíjí motivy z jeho starších kompozic, 
na druhou však sebevědomě vstupuje 
na pole, které ve stejné době prozkou-
mávají američtí abstraktní expresionis-
té a evropští tachisté – mnozí přiznaně 
inspirovaní jeho meziválečnou tvorbou.

v tradičně vyprávěných dějinách 
umění je Joan Miró (1893–1983) zapsán 
jako jeden z příslušníků pařížské ško-
ly a originální představitel meziváleč-
ného surrealismu. v té době však byl 
znám a obdivován hlavně v kruhu svých 
souputníků. když byly jeden jeho obraz 
a jedna socha vystaveny v Praze na vý-
stavě Poesie 1932, odbyl je historik umě-
ní v. v. Štech ve své recenzi jako příliš 

 agnes etherington art Centre při 
Queen’s University v kanadském onta-
riu na jaře představilo svou novou akvi-
zici, rembrandtův portrét Muže s ruka-
ma v bok. Univerzita obraz dostala da-
rem od svého někdejšího absolventa, 
dvaadevadesátiletého sběratele a filan-
tropa s českými kořeny alfreda bade-
ra. Škole v posledním půlstoletí věnoval 
více než dvě stovky obrazů starých mi-
strů, mezi nimi i dva jiné rembrandty.

alfred bader se narodil v dubnu 1924 
ve vídni, v židovské rodině pocházejí-
cí z Čech. ačkoliv do Prahy a na jižní 
Moravu v dětství jezdil jen na prázd-
niny, k České republice se hrdě hlásí. 
„když jsem v Praze, říkám, že jsem Čech, 
a když v brně, že Moravák,“ vyprávěl 
před devíti lety, kdy art+antiques při-
nesl jeho profil. v roce 1938 se dostal do 
velké británie, kde jej však po začátku 

Joan Miró v Bratislavě

Nejlepší Rembrandt v Kanadě

 f r a n c e s c  
cata l à- r o ca : m ir ó  
v e sv é m at e l ié r u 
1977, Archiv Col·legi 
d’Arquitectes de 
Catalunya

 r e m b r a n d t : m u ž s r u k a m a v b o k , 1658

barcelonském letišti. Umělec, inspirován 
sochařskou zakázkou pro Chicago (která 
je po mnoha peripetiích realizována až 
v roce 1981), se současně začíná více vě-
novat plastice. 70. léta pokračují ve stej-
ném trendu. výstava Miróových soch se 
během jediného roku koná v londýně, 
Clevelandu a Cincinnati. následuje re-
trospektiva v Guggenheimově muzeu, 
další výstava v MoMa a dvě paralelní vý-
stavy v pařížském Grand Palais a Musée 
d’art Moderne. U příležitosti malířových 
devadesátin se situace opakuje: výstavy 
na Miróovu počest hostí Guggenheimo-
vo muzeum i MoMa.

na výstavě v Danubianě jsou k vi-
dění čtyři desítky Miróových prací ve 
všech médiích – obrazy, kresby, grafi-
ky, sochy i tapiserie. koná se ve spo-
lupráci se successió Miró, která spra-
vuje autorská práva na jeho díla, a na-
dací, která pečuje o ateliér a muzeum 
na Mallorce. Paralelní výstava skupiny 
 Cobra, která na přelomu 40. a 50. let 
působila v kodani, bruselu a amstero-
damu, s  Miróem souvisí jen volně. Čle-
nové skupiny jej respektovali jako svého 
předchůdce a ve své vlastní tvorbě na 
něj v mnohém navazovali. obdobně za-
měřená výstava nazvaná CoBrA & Miró: 
Radost z experi mentu se na přelomu 
roku uskutečnila také v muzeu skupiny 
v amsterodamu.   Jan Skřivánek

nění a velké projekty následují. na jaře 
1959 mu MoMa organizuje druhou re-
trospektivu, která je následně reprízo-
vána v los angeles a kterou doprovází 
uvedení hodinového filmu Around and 
About Joan Miró dokumentaristy Tho-
mase boucharda. Malíř při této příleži-
tosti znovu cestuje do spojených stá-
tech a je dokonce přijet v bílém domě 
prezidentem eisenhowerem.

v 60. letech hostí velké Miróovy sou-
borné výstavy Paříž, londýn, tokio, Mni-
chov a koncem desetiletí roste zájem 
o jeho dílo i ve Španělsku. v roce 1970 
je odhalena jeho keramická mozaika na 

války jako příslušníka znepřáteleného 
národa internovali a následně poslali 
do kanady. na Queen’s University ve 
40. letech vystudoval chemii, doktorát 
pak získal na Harvardu.

na začátku 50. let založil chemickou 
a biotechnologickou společnost aldrich, 
která se v roce 1975 spojila s jinou fir-
mou v koncern sigma-aldrich. ten loni 
za 17 miliard dolarů odkoupil německý 
chemický a farmaceutický gigant Merck. 
Jako sběratel se bader zajímá zejmé-
na o holandské malířství zlatého věku, 
potažmo o evropské baroko. v České 
republice od 90. let poskytoval stipen-
dium mladým historikům umění věnu-
jícím se tomuto období. loni byl tento 
program rozšířen na výzkum umění od 
středověku po 20. století. stipendium ve 
výši 11 tisíc dolarů mohou každoročně 
získat tři doktorandi.

obraz Muž s rukama v bok relativně 
nedávno prošel trhem s uměním, takže 
cenu baderova daru lze poměrně snadno 
vyčíslit. v prosinci 2009 se obraz na aukci 
Christie’s v londýně prodal za 20,2 milio-
nu liber. kupcem byl lasvegaský magnát 
steve Wynn, od kterého jej bader kou-
pil o dva roky později. obraz pak svěřil 
newyorskému galeristovi otto nauman-
novi, s kterým dlouhodobě spolupracuje. 
v březnu 2011 byl Muž s rukama v bok 
hlavní hvězdou veletrhu teFaF, kde byl 
na prodej za 47 milionů dolarů. Za stej-
nou částku jej pak naumannova galerie 
měla v nabídce i v následujících letech. 
když se neprodal, rozhodl se jej bader 
věnovat své alma mater. „Je to nejlepší 
rembrandt v kanadě a Queen’s je nej-
lepší kanadská univerzita. Myslím, že je 
to velice příhodné,“ komentoval svůj dar 
pro new york Times.   Jan Skřivánek

neděle 2. října 2016, 13.00 hodin

OBECNÍ DŮM PRAHA – GRÉGRŮV SÁL
Předaukční výstava od 19. září 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
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obraz V červnu (Kraj) z roku 1938 byl 
se svými 150 centimetry na délku jednou 
z největších prací Josefa Čapka nabíze-
ných v aukci. Předchozí, devět let starý 
malířův aukční rekord byl o 3 miliony ko-
run nižší. na historické top 10 českých 
aukcí dosažená cena přesto nestačí, prv-
ní desítka zůstává nezměněna již celé tři 
roky. o rekord Jana Zrzavého se postaral 
nově objevený obraz z let  1910–13, který 
byl dosud znám jen z okrajové zmínky 
v malířově monografii vydané za války. 
na květnové aukci olomoucké Galerie 
Ustar našel nového majitele za vyvolá-
vací cenu 14,4 milionu korun.

 sběratelé a investoři na českých 
aukcích od ledna do konce června utra-
tili více než 550 milionů korun. Dosaže-
ný výsledek odpovídá rekordnímu prv-
nímu pololetí roku 2013 a v meziročním 
srovnání trh povyrostl o 14 procent. ke 
koupi deseti nejdražších obrazů první-
ho pololetí by případný zájemce potře-
boval 100 milionů korun. index art+, 
který různé parametry trhu převádí na 
jediné číslo, zakončil červen na rekord-
ní hodnotě 884 bodů, což je jeho nové 
historické maximum.

nejdražším dílem letošního roku je 
aktuálně obraz V červnu (Kraj) od Jose-
fa Čapka, který byl aukční síní european 
arts již v březnu vydražen za 17,5 mi-
lionu korun. Pro Čapka jde současně 
o nový aukční rekord. autorskými re-
kordy jsou i ceny za díla Jana Zrzavé-
ho, václava Špály a Mikuláše Medka. 
Posledně jmenovaný je jediným auto-
rem v top 10, který nepatří do kategorie 
tzv. klasické moderny. v tom se letošní 
výsledky podobají situaci minulých let. 
Moderna je dlouhodobě hlavním tahá-
kem českého trhu s uměním.

 v první polovině letošního roku na-
bídly aukční síně v oblasti starožitností 
nebývalé množství vynikajících a někdy 
zcela ojedinělých artefaktů. není proto 
divu, že v mnoha případech došlo k pro-
dejům za rekordní částky a s nebývalými 
nárůsty. Celkem šest položek se prodalo 
za více než milion korun. ke koupi dese-
ti nejdražších děl by případný zájemce 
potřeboval 13,7 milionu korun. v pomy-
slné první desítce se nejčastěji objevuje 
jméno aukční síně arthouse Hejtmánek, 
která se na ní podílela hned šesti svými 
prodeji z úspěšné červnové aukce. Jí pa-
tří také nový cenový rekord pro starožit-
nost prodanou na českém trhu.

Dosáhla na něj osmanská šavle ze 
17. století vydražená za částku přesahují-
cí 4,2 milionu korun. Její vyvolávací cena 
byla přitom přibližně čtvrtinová. Překo-
nala tak deset let staré maximum komody 
podle návrhu otto Prutschera, která se 
v roce 2006 u Dorothea prodala za částku 
2,04 milionu, a dokonce i čínského, boha-
tě vyřezávaného nosorožčího rohu, který 
byl před dvěma lety Galerií arcimboldo 
vydražen za 3,35 milionu korun (čínské 

Silné první pololetí na českém trhu s uměním

Nejdražší starožitnosti prvního pololetí

1 jos e f ča pe k : 
v č e r v n u (k r a j) 
1938, olej na plátně,  
51 × 150 cm 
cena: 17 512 200 Kč, 
European Arts 6. 3. 2016

2 vác l av š pá l a :  
n a o tav ě 
1928, olej na plátně,  
73 × 100 cm 
cena: 8 760 000 Kč, 
Galerie Kodl 29. 5. 2016

sklárny loetz Witwe podle návrhu Jo-
sefa Hoff manna, která byla vydražena 
stejnou aukční síní za 136 tisíc korun. 
tradičně velký zájem byl o habánskou 
keramiku. slánka, hluboký talíř a džbán 
s víkem se na aukci arthouse Hejtmánek 
prodaly za ceny od 174 do 310 tisíc korun.

Z hodin patřily k nejdražším cestov-
ní astronomické hodiny z konce 16. sto-
letí prodané u Galerie Ustar za vyvolá-
vací cenu 960 tisíc korun a stejně staré 
kapesní sluneční hodiny Marcuse Pur-
mana, které nabídl arthouse Hejmánek 
s vyvolávací cenou 273 tisíc korun. tu 
sběratelé vyhnali až na 595 tisíc. na stej-
né úrovni skončily stolní hodiny v podo-
bě slona s tajnou skříňkou uvnitř těla zví-
řete, vynikající práce vídeňského zlatní-
ka karla bendera, dražené Galerií Ustar. 
nejzajímavějším artefaktem z kategorie 
varia bylo vrcholně středověké bron-
zové aquamanile německé provenien-
ce ve formě lva, které nabídl arthouse 
Hejtmánek. takový předmět se na čes-
kém trhu objevil vůbec poprvé. sběra-
telé toho náležitě využili a dražili ho až 
do výše 868 tisíc korun.   Tereza Koucká

Špálův obraz Na Otavě z roku 1928, 
vydražený na květnové aukci Galerie 
kodl za 8,8 milionu korun, skončil v cel-
kovém žebříčku na šesté příčce. Dosa-
žená cena však byla jedním z velkých 
překvapení prvního pololetí. Dosavadní 
malířův rekord měl hodnotu 6,12 milio-
nu a nejdražší Špálovy krajiny stály od 
4 do 5 milionů korun. nutno však dodat, 
že navzdory velkému množství Špá-
lových děl, která každoročně projdou 
trhem (jen v letošním prvním polole-
tí jich bylo sedmnáct), jsou takto roz-
měrné a typické krajiny z konce 20. let 
dosti vzácné.

starožitnosti na českém trhu obecně do-
sahují vyšších cen než díla evropského 
či blízkovýchodního původu).

v kategorii nábytku se nejdráže pro-
dala kubistická skříňka podle návrhu 
Josefa Chochola, která se na aukci art-
house Hejtmánek vyšplhala z vyvolávací 
ceny 198 tisíc až na konečných 1,4 mili-
onu korun. obdobně si na únorové auk-
ci společnosti sýpka vedlo i Plečnikovo 
křeslo, které ze 180 tisíc vystoupalo až 

1 2

na 1,3 milionu korun. vysokou cenu vy-
světluje hlavně výjimečná provenience. 
Podle dobových fotografií i inventárního 
čísla jde o jedno ze tří křesel, které Josip 
Plečnik navrhl pro pracovnu preziden-
ta Masaryka. v 70. letech se prezident-
ská kancelář rozhodla křesla prodat. Dvě 
z nich po 80 kč za kus koupil státní podnik 
klenoty, o osudu třetího se až do letoška 
nic nevědělo. správě Pražského hradu se 
po roce 1989 podařilo dvě z křesel získat 
zpátky, jedno před deseti lety dokonce na 
aukci sýpky. v květnu 2006 zde vystou-
palo ze 115 na 200 tisíc korun. i nyní měl 
Hrad o křeslo zájem, byl však připraven 
zaplatit maximálně čtvrt milionu, což se 
záhy ukázalo jako příliš nízká cena.

nejdražším předmětem v  oblasti 
skla se staly párové historizující vázy 
Gallé z poloviny 80. let 19. století, které 
se z vyvolávací ceny 434 tisíc u arthouse 
Hejtmánek dostaly až na téměř 1,25 mi-
lionu korun. Podle databáze art+ jde 
vůbec o nejdražší starožitnost v kate-
gorii skla a keramiky prodanou v aukci 
na domácím trhu. s velkým odstupem 
pak následovala mléčná váza ceněné 

I N Z E R C E

Medkův surrealistický obraz Bez ná-
zvu II z roku 1949, který se na aukci Gale-
rie kodl prodal za 10,2 milionu korun, jsme 
představovali již v dubnovém čísle. Zmiň-
me proto ještě aspoň dva další autorské 
rekordy v segmentu poválečného umění, 
oba z červnové aukce společnosti 1. art 
Consulting. o pouhých 60 tisíc své dosa-
vadní maximum překonal Zdeněk sýko-
ra, když se jeho obraz Čtverečková struk-
tura ze začátku 60. let prodal za více než 
4,5 milionu korun. bezmála o milion korun 
vylepšila svůj rekord adriena Šimotová, 
když její obraz Zrcadlo z roku 1971 našel 
kupce za 1,9 milionu korun.   Jan Skřivánek

1 jos ip pl eč n ik : 
k ř e s l o pr e z id e n ta 
m a s a ry k a , 1923−25, 
dřevo, koženka,  
99 × 66 × 64 cm, 
cena: 1 310 000 Kč, 
Sýpka 28. 2. 2016

2 os m a n s k á š av l e 
1. pol. 17. stol.,  
zlacené stříbro, jadeit, 
tyrkysy, délka 97 cm 
(včetně pochvy), 
cena: 4 216 000 Kč, 
Arthouse Hejtmánek  
2. 6. 2016 
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Praha
Tržiště 3, 110 00

www.sypka.cz
aukce@sypka.cz

tel. 608 958 322, 542 210 973 

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT 
NA AUKCI 43 

23. 10. 2016 VE 13.30 HOD 
PALÁC ŽOFÍN, PRAHA

Rondokubistický psací stůl
Čechy, 20. léta 20. stol.  

dřevo, 93 x 108,5 x 61 cm

Václav Radimský 
Vrby u říčky, kolem r. 1905

olej, karton, 50,5 x 70,5 cm 
sign. PD V. Radimský

Magdaléna Jetelová 
Bez názvu

vlastní technika malby kouřem, plátno  
145 x 155 cm 

sign. na rubu Magdaléna Jetelová

Kubistické stolní  
osvětlovací těleso šestiramenné

Čechy, návrh 1914–1920, mosaz, v. 49,5 cm
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tolik preferované plátno. Za více než mi-
lion korun bylo v posledním roce a půl 
vydraženo hned pět ladových kvašů.

Popularita ladova díla je jasně pa-
trná i z celkových statistik prodejů. Za 
posledních pět let aukcemi podle zázna-
mů art+ prošlo na dvě stě malířových 
kvašů, kreseb a grafik. nového majite-
le našly dvě třetiny z nich, dohromady 
za 32 milionů korun. Zatímco nejdražší 
práce dosahují milionových cen, drob-
nější kresby lze stále koupit za pár tisíc 
korun. Podobně diverzifikovaná je situ-
ace i u ladových grafik. Záleží na tech-
nice, formátu i námětu. na trhu se obje-
vuje vše od ilustrací vyříznutých z knih, 
které bývají nabízeny (často neúspěšně) 
za stokorunové částky, až po signované 
velkoformátové litografie, jejichž ceny 
šplhají do desetitisíců. rekord patří ba-
revné litografii Vodník z roku 1942. na 
květnové aukci společnosti Dorotheum 

 Jedním z více než čtyř desítek au-
torů, kteří v prvním pololetí vylepšili svá 
aukční maxima, byl i Josef lada. Jeho 
obraz Mikulášská nadílka z roku 1937 vy-
stoupal na květnové aukci Galerie kodl ze 
720 tisíc až na 2,28 milionu korun, čímž 
předchozí, půl roku starý rekord překonal 
o více než 300 tisíc korun. k vysoké ceně 
bezpochyby přispělo i to, že jde o práci, 
kterou malíř zařadil do prvního vydání 
své vzpomínkové knihy Kronika mého 
života z roku 1942. obraz je zde barevně 
reprodukován na straně 129.

ladova pozice na trhu s uměním je 
výjimečná v tom, že milionových částek 
dosahují jeho práce na papíře. Jinak to-
tiž platí, že kresby a malby na papíře se 
prodávají za výrazně nižší částky než 
olejomalby na plátně. lada však maloval 
téměř výhradně kvašem na karton, a tak 
v jeho případě sběratelé činí výjimku 
a ignorují, že podkladem zde není jinak 

 Jedním z velkých překvapení auk-
ce poválečného umění, kterou začát-
kem června uspořádala v Paříži společ-
nost Christie’s, se stala dražba obrazu 
Épave (Troska) od Josefa Šímy. tato 
tempera vytvořená ve Francii v roce 
1932 byla aukční síní nabízena s vý-
razně podhodnoceným odhadem 70 až 
100 tisíc eur (bez aukční provize). Po 
mimořádně dlouhé licitaci, kdy o plátno 
bojoval telefonický limit a zájemce na 
sále, byla tato kompozice přiklepnuta 
za šestinásobek horní hranice odhadu, 
tedy za 600 tisíc eur. to včetně provize 
aukční síně činí 721 tisíc eur, přičemž 
k této částce je třeba ještě připočíst 
DPH z provize, droit de suit – popla-
tek pro držitele autorských práv – a za 
předpokladu, že nabyvatel díla pochá-
zí z evropské unie, ještě dovozní DPH 
z kladívkové ceny.

reálná cena tak ve výsledku vystou-
pá na téměř 794 tisíc eur. Případný ku-
pec z České republiky by tak, pokud 
budeme počítat s kurzem v den aukce, 
zaplatil 21,5 milionu korun. vzhledem 
k částce, která je i v rámci spekulativ-
ně tolik oblíbených bohemik poměrně 
vysoká, je pravděpodobné, že toto opa-
kovaně vystavované a publikované dílo 
skončilo u konečného sběratele. Přes-
tože žádná Šímova práce dosud v auk-

Originály obrázků Josefa Lady stojí miliony

V Paříži padl nový rekord Josefa Šímy

1 jos e f l a da : 
m ik u l á š s k á n a dí l k a 
1937, kvaš, papír,  
42,5 × 64 cm, 
cena: 2 280 000 Kč, 
Galerie Kodl 29. 5. 2016

2 jos e f l a da : h o n  
n a n ávs i , 1942, 
kvaš, papír, 37 x 59 cm, 
cena: 1 320 000 Kč, 
Dorotheum 28. 5. 2016

val, a není tudíž překvapením, že na Ší-
mově výstavě mapující jeho tvůrčí vývoj 
za posledních deset let, která se konala 
v roce 1936 v obecním domě, již figuro-
valy obrazy, které voskovec a jeho bra-
tr vlastnili. Z dokumentů vyplývá, že na 
tuto částečně prodejní výstavu byl z Ší-
mova francouzského ateliéru přivezen 
také představovaný obraz Troska. oce-
něn byl na 9 tisíc korun, což je částka, 
které tehdy odpovídala jednomu mini-
sterskému platu.

Do Československa se pak obraz vrá-
til již jen jednou. v dramatickém roce 
1968 byl zapůjčen na velkou putovní re-
trospektivu Josefa Šímy, zaštítěnou teo-
retikem Františkem Šmejkalem. „Pepík 
Šíma (…) za tejden u rádia, poslouchaje, 
jak Moskali zabrali, zestár o tolik, co by 
mu za normálních okolností bylo vzalo 
dva roky,“ píše tehdy voskovec v jednom 
svém dopise Werichovi. sedmasedm-
desátiletému malíři v této situaci jistě 
nepomohlo vědomí, že se na okupova-
ném území pohybují takřka čtyři stov-
ky jeho obrazů a kreseb, které se v tu 
dobu přesouvaly ze slovenské národní 
galerie v bratislavě do Moravské galerie 
v brně. Po skončení této výstavy Tros-
ka putovala zpět do voskovcova domu 
v americe, kde zůstala až do nedávné 
doby.   Vendula Vašátková

se jeden z tužkou signovaných tisků pro-
dal za 96 tisíc korun. Zajímavostí je, že 
různým tiskům Vodníka patří celá prv-
ní desítka v kategorii ladových grafik.

Historicky prvním ladovým dílem, 
které v aukci překonalo milionovou hra-
nici, byl kvaš Hon na návsi z roku 1942. 
Humorná kresba s mnoha postavičkami 
se v květnu 2006 prodala na aukci spo-

ci výše obchodována nebyla, nelze říci, 
zda se z dlouhodobého hlediska jedná 
o autorův tržní strop.

Šímovy surrealistické obrazy z kon-
ce 20. a 30. let jsou na českém a světo-
vém trhu raritní a za posledních deset 
let by se daly spočítat na prstech jedné 
ruky. Dosavadní, osm let trvající maxi-
mum patřilo velkoformátové Lédě, jejíž 
nárůst z minimálního podání 3,3 milionu 
na téměř 17,23 milionu korun byl tehdy 
bezprecedentní a posunul cenové uva-
žování o tomto malíři.

Přestože informace v aukčním kata-
logu hovořily úsporně, Troska se může 
pochlubit výjimečnou proveniencí, kte-

rá je svým způsobem také svědectvím 
o celoživotním přátelství mezi malířem 
a Jiřím voskovcem. Šímův otec, který 
byl kameníkem a sochařem, udržoval 
přátelské styky se zcestovalým malířem 
soběslavem Pinkasem, voskovcovým 
dědem, a  jeho rodinou. rodinné zá-
zemí bylo historicky frankofilní, takže 
bylo přirozené, že Jiří voskovec odjel 
studovat lyceum do Dijonu. Po návra-
tu vstoupil do hnutí Devětsil, jehož byl 
Šíma zakládajícím členem, a plně se 
zapojil do prvorepublikového avant-
gardního millieu.

v tu dobu však byl už jeho přítel 
několik let v Paříži, kde se nejprve ži-
vil vytvářením knižních vazeb a výrob-
ků z kůže, později jako módní návrhář. 
Šíma se zde ale rychle etabloval a stal 
se členem uskupení le Grand Jeu (vy-
soká hra), sdružujícího zejména básníky 
a literáty. některé texty přitom trans-
ponoval do češtiny voskovcův starší 
bratr Prokop, překladatel z francouz-
štiny, ruštiny a angličtiny. o tom, že Ší-
movu tvorbu v rámci této skupiny Jiří 
voskovec reflektoval, svědčí i skuteč-
nost, že o vysoké hře publikoval něko-
lik článků na stránkách devětsilského 
časopisu reD.

Ze vzpomínek voskovce je evidentní, 
že svého přítele z dětství velmi obdivo-

lečnosti 1. art Consulting za 1,02 milionu 
korun. shodou okolností se právě toto dílo 
letos květnu, téměř na den přesně po de-
seti letech, vrátilo opět na trh. na aukci 
Dorothea se prodalo za 1,32 milionu ko-
run, tedy s nárůstem o téměř 30 procent. 
v aktuálním malířově top 10 to nicméně 
stačí jen čtvrté až šesté místo,  o tolik ceny 
za deset let vzrostly.   Jan Skřivánek

 jos e f ší m a : t r os k a 
1932, olej na plátně,  
66 × 109,2 cm 
cena: 21 510 000 Kč, 
Christie’s 8. 6. 2016

1 2

František Hudeček, Lidé na ulici,
vyvolávací cena 150 000 Kč

Dovolujeme si vás
pozvat na aukci 
Umění, sklo, design

PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVA
Galerie DOROTHEUM, Ovocný trh 2, Praha 1 
17. 9. – 24. 9. 2016
po – pá / 10 –19 h, so / 10 –17 h (24. 9. pouze 10 –13 h)

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

24. ZÁŘÍ 2016 / 14 hod.
RADISSON BLU ALCRON HOTEL, 
Štěpánská 40, Praha 1

Carlo Bugatti, stolek se zrcadlem,
vyvolávací cena 1 000 000 Kč

Ladislav Sutnar, Venuše, 
vyvolávací cena 700 000 Kč

inzerce_aukce_září 2016_Sběratelské noviny_265x95.indd   1 15.08.16   9:59
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Pro milovníky  
současného umění

praha – art+antiques ve spolupráci 
s Moravskou galerií v brně a sdružením 
trazitdisplay připravil knižní vydání Ma-
nuálů pro milovníky současného umění, 
pravidelné rubriky ondřeje Chrobáka, 
která v časopise vychází od roku 2008. 
Chrobák ve svých textech vtipně glosuje 
současný výtvarný provoz a jeho různé 
nešvary. ačkoliv některé jeho komen-
táře reagovaly na konkrétní události, je 
zajímavé se k nim vracet i s odstupem 
několika let. Chrobákovy texty v knize 
doprovodili ilustracemi Jiří Franta a Da-
vid böhm. kniha, která je dodatečným 
dárkem k autorovým čtyřicetinám, nese 
název Mně 40. ondřej Chrobák byl za-
kládajícím členem galerie Display, první 
z nezávislých pražských galerií součas-
ného umění, a dnes zastává post šéfku-
rátora Moravské galerie v brně. „existu-
jí lidé, kteří čtou tento časopis jen kvůli 
vtipným sloupkům ondřeje Chrobáka. 
nervózně nalistují jeho rubriku Manuál 
současného umění, na niž se celý měsíc 
těší jako na Ježíška, a pak časopis znu-
děně odhodí do knihovny,“ komentuje 
vydání knihy redaktorka art+antiques 
kateřina Černá. 

 letem světem  pozvánka

Filmové plakáty  
z archivu na prodej

praha  – národní filmový archiv na 
svém e-shopu nabízí originály filmo-
vých plakátů od 50. do 90. let. Jsou zde 
roztříděné po jednotlivých desetile-
tích a každý pečlivě popsán. katalo-
gová hesla obsahují nejen informace 
o autorovi, ale i popis stavu nabízené-
ho kusu. Ceny se aktuálně pohybují od 
sto korun do 6 tisíc.

Česká legislativa prakticky vylučuje 
deakvizici muzejních sbírek formou vol-
ného prodeje, jak je tedy něco takového 
vůbec možné? Důvodem je, že formál-
ně vzato se nejedná o sbírkové předmě-
ty, ale o papíry do sběru. „Za minulého 
režimu spravovala výrobu a distribuci 
plakátů Ústřední půjčovna filmů, kte-
rá musela národnímu filmovému ar-
chivu ze zákona poskytnout k archivaci 
3 kusy filmových plakátů od každého ti-
tulu, resp. verze. Jenže pracovníci ÚPF 
jich často posílali víc. archiváři v nFa 
je samozřejmě nechtěli vyhodit, a tak 
je evidovali v šedém koutu depozitáře 
jako kusy navíc, tzv. skartmultiplikáty ur-
čené někdy v budoucnu k likvidaci,“ vy-
světluje Helena Černohorská, která má 
v archivu tuto agendu na starost. „Jenže 
skartovat umělecká díla se nikomu ne-
chtělo, a tak tam roky ležely, než jsme 
se je rozhodli prostřednictvím e-shopu 
nabídnout široké veřejnosti k odkupu, 
a tím vydělat na rozšíření a doplnění 
našich stávajících sbírek. tedy za každý 
prodaný plakát koupíme do sbírek jiný, 
který nám chybí.“  

1 balkon sběratele, 
designblok 2015 
foto: Ester Havlová

2 ondřej chrobák: 
mně 40 , Moravská 
galerie, tranzit.cz, 
Art+Antiques 2016, 
225 stran, 200 Kč 

3 zdeněk ziegler: 
markéta lazarová 
1966 

Po benátkách a Paříži se Praha stává třetí zastávkou výstavy Henriho rous-
seaua. národní galerie ostatně vlastní jeden z malířových nejslavnějších 
obrazů, jeho autoportrét na pařížském nábřeží. Přehlídka v Praze je stejně 
jako v předchozích případech založena na konfrontacích rousseauových 
obrazů s díly jiných umělců, aby vynikl jejich vzájemný vztah. výběr expo-
nátů z obou zahraničních expozic nově doplňují práce českých výtvarníků, 
kteří měli k rousseauovi rovněž velmi intenzivní vazbu.  

Celník v Praze

henri rousseau: eva , 1906, olej na plátně, 61 × 46 cm, Hamburger Kunsthalle
Designblok  
ve znamení sportu

praha – ve dnech 27. až 31. října se na 
výstavišti uskuteční osmnáctý ročník 
Designbloku. tématem této tradiční pře-
hlídky designu bude letos sport. k vidění 
budou jak výrobky známých globálních 
značek, tak nejrůznější experimentální 
realizace. Již potřetí zde bude mít vlast-
ní prezentaci i časopis art+antiques, 
který svou expozici připravuje ve spo-
lupráci s galeriemi současného umění 
i obchodníky se starožitnostmi. výstava 
nazvaná Balkon sběratele bude k vidě-
ní na vnitřním balkonu v pravém, histo-
rickém křídle Průmyslového paláce.   

I N Z E R C E

1

2 3

Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj / Palác Kinských, Staroměstské nám. 12,  
Národní galerie v Praze / 15. 9. 2016—15. 1. 2017
www.ngprague.cz

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

Děkujeme vám za historicky druhou nejúspěšnější aukci a dovolujeme si  
vám oznámit, že přijímáme obrazy na náš nadcházející podzimní Aukční den.

Maximilian Haushofer: Königsee, olej na plátno, dat. 1843, sign. LD, 79 × 116 cm
vyvolávací cena 600 000 Kč, odhadní cena: 700 000–900 000 Kč

František Janoušek: Poutník, olej na plátně, dat. 1935, sign. LD, 62 × 83 cm
vyvolávací cena 2 200 000 Kč, odhadní cena: 3 500 000–4 500 000 Kč

Pasta Oner: The Spirit of Ecstasy, akryl na plátně, dat. 2016, 170 × 250 cm
vyvolávací cena 250 000 Kč, odhadní cena: 400 000–600 000 Kč


