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Vrchol aukč ní  sezó ny 
praha List opad a začátek prosince 
jsou tradič ně  vrcholem aukč ní  sezó ny. 
V sobotu 8. list opadu se uskuteční 
aukce brněnské sp olečnost i zezula. na 
st ředu 12. list opadu má aukci naplá-
novanou pražská galerie Pict ura. Hned 
čtyři aukce sběratele čekají o posled-
ních dvou list opadových víkendech. 
V sobotu 22. list opadu to bude aukce 
Dorothea, v neděli 23. list opadu pak 
sp olečná aukce sp olečnost í Adolf Loos 
Apartment and Gallery a euro pean 
Arts. na víkend 29. a 30. list opadu své 
aukce chyst ají Galerie Art  Praha a také 
Galerie Kodl a Vltavín.
www.artplus.cz

 

Jakub Špaňhel v Brně
brno Osmatřicetiletý Jakub Špaňhel 
patří mezi nejúsp ěšnější české malíře 
st řední generace. Jeho dosud největší 
výst avu, na které je k vidění devěta-
čtyřicet rozměrných pláten, až do 
25. ledna host í brněnská richard Adam 
Gallery, která sídlí v prost orách někdejší 
st rojírny Vaňkovka. Profi  lový rozhovor 
s Jakubem Špaňhelem přináší list opa-
dové číslo časopisu Art+Antiques.
www.ragallery.cz

 

Cena Jindřicha 
Chalupeckého
praha Ve čtvrtek 20. list opadu bude 
vyhlášen laureát jubilejního 25. roč-
níku ceny Jindřicha chalupeckého, 
která je určena umělcům do pěta třiceti 
let. Výst avu pětice fi nalist ů je možné 
v pražském Veletržním paláci navštívit 
až do začátku ledna.
www.cjch.cz

 

Český symbolismus
olomouc Jednou z výtvarných udá-
lost í roku bude právě zahájená výst ava 
Tajemné dálky / Symbolismus v českých 
zemích 1880–1914, kterou připravilo 
Muzeum umění Olomouc ve sp olupráci 
s nakladatelst vím Arbor  vitae. Kurátorem 
je hist orik umění Otta M. Urban. Výst ava 
potrvá do 22. února.
www.olmuart.cz

 

Pozdní Rembrandt
londýn národní galerie v Londýně 
připravila unikátní výst avu rembran-
dtových pozdních prací. K vidění je na 
devadesát obrazů a prací na papíře 
z let 1654 až 1669, popůjčovaných 
z evrop ských i amerických muzeí 
a galerií. K vrcholům výst avy, která 
potrvá do půlky ledna, patří kolekce 
malířových autoportrétů a slavný obraz 
Přísaha Claudia Civila zapůjčený 
z národního muzea ve Stockholmu.
www.nationalgallery.org.uk

 

Listopadový Art+Antiques
Portrét Jana Kupeckého na obálce 
list opadového čísla Art+Antiques zve 
na výst avu Kupezky: Mist r a jeho okruh, 
kterou připravila Moravská galerie 
v Brně. z dalších materiálů v časopise 
lze vyzdvihnout článek o nově otevře-
ném muzeu Louis Vuitton v Paříži, profi  l 
malíře Vladimíra Skrepla nebo recenzi 
aktuální výst avy Josefa Váchala.
www.artcasopis.cz
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Krištof Kintera dobývá svět
o dílo pražského umělce Je zÁJem mezi kurÁtorY i sběrateli

Jednačtyřicetiletý Krištof  
Kintera patří mezi výrazné 
osobnost i pražské výtvarné 
scény již dobrých patnáct  
dvacet let. Hned dvakrát po 
sobě získal cenu Osobnost  
roku za nejvýraznější umělecký 
počin uplynulého roku.

 V roce 2011 odborná porota ocenila jeho so-
chu-lampu nazvanou Z vlast ního rozhodnutí, kterou 
umíst il v parku pod Nuselským most em jako připo-
mínku st ovek lidí, kteří skokem z most u ukončili svůj 
život. „Kinterova socha je velice zajímavým a důle-
žitým přísp ěvkem k problému pražských pomníků, 
a to jak svým tématem, tak i řešením,“ komentovala 
volbu členka poroty, hist orička umění Hana Rousová. 
O rok později byl Kintera oceněn za svou výst avu Vý-
sledky analýzy, kterou připravil pro Galerii hlavního 
měst a Prahy a která se st ala nejnavštěvovanější vý-
st avou současného umění v hist orii galerie. Během 
dvou a půl měsíce ji na jaře 2012 vidělo 21 tisíc lidí.

Aktualizovanou reprízou této výst avy byla le-
tošní Kinterova prezentace v Muzeu Jeana Ti ngu-
elyho v Basileji. Výst ava s anglickým názvem I Am 
Not You, která probíhala od června do září, v zá-
kladním konceptu opakovala řešení použité v Pra-
ze, přenos do nového prost ředí a do jiného kontex-
tu jí však dodal nový náboj. Uvnitř muzea příchozí 
míst o pokladny vítal obchod s levným textilem, kde 
mezi regály post ávali Kinterovi Mluviči – dětské 
post avičky vedoucí fi lozof ující monology. Po pro-
jití st ísněným, přeplněným obchodem návštěvník 
vst oupil do velkorysého hlavního výst avního sálu, 
kde byly volně rozmíst ěny jednotlivé Kinterovy so-
chy z posledních let.

Prost oru dominovaly nové edice Démona růs-
tu, obřího monst ra poslepovaného z nejrůznějších 
koulí a kuliček, a Šiva samuraj, třímetrová lidská fi -
gura poskládaná z množst ví lamp a osvětlovacích 
těles. Další sochy, které byly k vidění i v Praze, byl 
rozmíst ěny v suterénu muzea. Cest a expozicí pří-

značně končila v jedné z podzemních chodeb zná-
mou Kinterovou sochou Revoluce – dětskou fi gu-
rou, která syst ematicky a neúnavně buší hlavou do 
zdi. „Je to hezká výst ava. Krištof  Kintera má velice 
zajímavý smysl pro humor a jeho sochy dobře ko-
munikují s díly Jeana Ti nguelyho,“ hodnotili výst avu 
manželé Rubellovi, slavní sběratelé z Miami, kteří 
Kinterova díla mají ve své sbírce již deset let.

Basilejská výst ava byla jednou z dosud největ-
ších výst av českého umělce st řední generace v za-
hraničním muzeu. Začala navíc jen týden před ga-
lerijním veletrhem Art Basel, na který se do Basi-
leje sjíždějí galerist é, sběratelé a kurátoři z Evropy, 
Ameriky i z Asie. „Výst ava měla to nejlepší mysli-
telné publikum z celého světa. Krištof ovi i mně se 
možná na začátku trochu podlomila kolena, ale já 
sám jsem to bral tak, že tato výzva skutečně ukáže 
jeho kvalitu,“ komentuje to galerist a Jiří Švest ka, se 
kterým Kintera řadu let sp olupracuje.

V posledních letech se Kinterova díla čím dál čas-
těji objevují i v aukcích. Zájem mezi sběrateli je znač-
ný, zejména drobnější práce se téměř vždy prodají. 
Nejvýznamnějším dosud draženým kusem byla již 
zmiňovaná socha Šiva samuraj, kterou na st ejné auk-
ci jako Kupkův padesátimilionový obraz Tvar modré 
dražila sp olečnost  Adolf Loos Apartment and Gallery. 
Socha sice zůst ala s vyvolávací cenou 700 tisíc korun 
nevydražena, krátce po aukci ji však do svých sbírek 
koupila Galerie výtvarného umění v Ost ravě. Stej-
ná aukční síň zařídila i Kinterův aukční rekord. Loni 
v lednu byl jeden z jeho Mluvičů, varianta v obleku, 
na aukci Adolf Loos Apartment and Gallery vydra-
žen za téměř 580 tisíc korun.  Jan Skřivánek

podzim 2014WWW.ARTPLUS.CZ
vŠe o trhu s uměním

pohled do výstavy i am not you v basileji , první variantu sochy Šiva samuraj v roce 2012 koupila Galerie výtvarného umění v Ostravě, foto: Jan rasch

krištof kintera: mluvič , 1999–2003 
kovová konstrukce, elektro-instalace, 
polyurethan, oblečení 
100 × 40 × 35 cm, cena: 576 000 Kč 
Adolf Loos Apartment and Gallery 23. 1. 2013

91listopad 2014
99 Kč / 4,70 ¤11
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10 / Johann Kupezky v Moravské galerii
30 / Rozhovor s Jakubem Špaňhelem
42 / Pařížské muzeum od Franka Gehryho
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Gustav Klimt neznámý
nově obJevený klimtŮv portrét v nÁrodní Galerii

Objev léta nevyst aveného 
obrazu Gust ava Klimta 
patří do kategorie 
kunst hist orických snů. 
Předst ava, že nějaké 
takové dílo by se mohlo 
nacházet v soukromé 
české sbírce, pak zní jako 
čirá fantazie. A přesně to 
je v kost ce příběh obrazu 
Dáma s rukávníkem, který 
je od konce června k vidění 
ve st álé expozici Národní 
galerie ve Veletržním paláci.

 Obraz Dáma s rukávníkem Gust av Klimt na-
maloval v době první světové války, v letech 1916–17. 
V té době mu bylo čtyřiapadesát let a byl resp ek-
tovaným a komerčně velice úsp ěšným umělcem. 
Přest o umělecky neust rnul a jeho malířský st yl se 
dál vyvíjel. Osobitým způsobem refl ektoval lekci 
fauvismu i tvorbu svých o generaci mladších násle-
dovníků Egona Schieleho a Oskara Kokoschky. Jed-
ním ze st ěžejních děl ze závěrečné epochy Klimto-
vy tvorby – malíř umírá na infarkt v únoru 1918 – je 
rozměrný obraz Panna z roku 1913, který je ve sbír-
ce Národní galerie. Právě před st o lety jej z pražské 
výst avy sp olku Deutsch-böhmischer Künst lerbund, 
jehož byl Klimt členem, zakoupil německý odbor 
Moderní galerie, předchůdkyně dnešní NG. Galerie, 
nadace ust avená na podporu českého a německého 
umění císařem Františkem Josefem, za obraz zapla-
tila tehdy fantast ickou sumu 20 tisíc korun. Jen pro 
srovnání: Zákon o st átní službě z roku 1914 st anovuje 
nást upní plat soudního čekatele 1 tisíc korun ročně.

Zda je obraz Dáma s rukávníkem portrétem kon-
krétní dámy, či jde sp íše o symbolické zpodobnění 
tajemné ženské krásy, není zřejmé. V Klimtově díle 
se setkáme s příklady obou příst upů. Obraz byl vy-
st aven na vzpomínkové výst avě, kterou na malířovu 
počest  v roce 1926 usp ořádala Vídeňské secese, od 
té doby však nebyl na veřejnost i k vidění. V držení 
rodiny, ze které je zapůjčen, je prý již od začátku 30. 
let. Je zmiňován v soupisu Klimtových děl z roku 
1967 a byl prý barevně reprodukován v jedné z ma-
lířových monografi í z 80. let. Podle kurátorky Olgy 
Uhrové byla malba v 70. letech odborně zakonzer-
vována, jinak do ní nebylo zasahováno a obraz je 
v st abilním st avu. Nic bližšího k dílu pracovníci gale-
rie zatím nejsou schopni sdělit. Od prvního kontak-
tu s majiteli, kteří Národní galerii sami kontaktovali 
s nabídkou zapůjčení, po vyst avení obrazu ve st álé 
expozici vedle malířových obrazů Panna a Vodní 
zámek (1909) neuplynuly ani čtyři týdny.

Kolik by takovýto obraz st ál, kdyby přišel na trh? 
Děl, s kterými by šlo Dámu s rukávníkem srovná-
vat, není mnoho. V posledních deseti letech aukce-
mi Christ ie’s a Sotheby’s prošlo pouhých dvaadva-
cet Klimtových obrazů, počítaje v to i jeho raná díla 
a malířské st udie. Od Edvarda Muncha či Jamese 
Ensora, kteří mají v kontextu západního umění pře-
lomu 19. a 20. st oletí podobnou pozici jako Klimt, se 
na trhu ve st ejné době objevilo více než padesát děl, 
přičemž ani jeden z nich nepatří mezi tak populární 
autory, jako jsou francouzští impresionist é a post -
impresionist é. Jedním z důvodů malé dost upnost i 
Klimtových děl je, že malíř po většinu své kariéry ne-
pracoval pro volný trh. Jako vyhledávaný portrétis-
ta vídeňské buržoazie žil především ze zakázek. Pro 
volný trh maloval pouze své krajiny. Tomuto žánru 
se věnoval vždy během prázdninových pobytů v Sol-
nohradsku a v severní Itálii, kde každoročně vytvořil 

pět nebo šest  obrazů. Právě Klimtovy krajiny se také 
v aukcích objevují nejčast ěji, přičemž jejich ceny se 
dnes pohybují kolem 30 milionů dolarů. Vodní zámek, 
který patří do této kategorie, Moderní galerie získala 
v roce 1910 za 2 tisíce korun.

Nejdražším Klimtem – v tomto případě však 
nešlo o dražbu, ale o privátní prodeje – je slavný 
zlatý portrét Adély Bloch-Bauerové, který v roce 
2006 Ronald Lauder koupil za 135 milionů dolarů. 
Obraz byl sp olu s dalšími čtyřmi malířovými díly 
před osmi lety po vleklém soudním sp oru rest ituo-
ván z Rakouské galerie. Zbývající díla, další portrét 
Adély Bloch-Bauerové a tři krajiny, se pak v aukci 
Christ ie’s prodaly za 30 až 88 milionů dolarů. Aukce 
učinila defi nitivní tečku za sp orem o dědict ví vídeň-
ského podnikatele s československým pasem Fer-
dinanda Bloch-Bauera. Rakouský st át měl možnost  
všech pět obrazů koupit za 70 milionů eur, nabídky 
ale nevyužil. Požadovaná cena totiž odpovídala roč-
nímu rozpočtu všech rakouských muzeí dohroma-
dy. Souhrnná část ka, za kterou byly obrazy nakonec 
prodány, byla více než trojnásobná.

Z Klimtových obrazů, které v posledních letech 
prošly aukčním trhem, má k Dámě s rukávníkem 
námětem i vročením nejblíže nedokončený portrét 
Rii Munkové z let 1917–18, který byl před čtyřmi lety 
na aukci Christ ie’s v Londýně vydražen za 18,8 mi-
lionu liber, v přepočtu na koruny tedy přibližně za 
590 milionů. Obraz zapůjčený do pražské Národní 
galerie je výrazně menšího formátu, i tak se však dá 
předpokládat, že na aukci v Londýně či New Yor-
ku by jeho cena st artovala někde kolem 10 milionů 
dolarů (200 milionů korun). Pokud by jej tedy český 
st át chtěl koupit, padl by na to prakticky celý roční 
přísp ěvek  minist erst va kultury na provoz Národní 
galerie.   Jan Skřivánek

 eDitoRial

Čas kupovat 
umění

Sleduje-li člověk trh s uměním 
pouze prost řednict vím denního 
tisku, snadno nabude dojmu, že 
sběratelst ví umění je zábavou 
vyhrazenou úzké vrst vě těch nej-
bohatších. Ve skutečnost i po-
ložky s cenou nad milion korun 
představují jen 1,6 procenta 
z celkového počtu vydražených 
děl. Průměrná cena všech zbý-
vajících obrazů, soch a st arožit-
nost í vychází na nijak závratných 
41 tisíc korun.

Pravdou je, že ceny obrazů 
velikánů české moderny se po-
hybují v milionových část kách 
a levnější již nikdy nebudou. Ani 
ti nejslavnější autoři ale nejsou 
tak nedost upní, jak by se mohlo 
zdát. Grafi ky a práce na papíře 
většiny z nich jsou st ále k dost ání 
za poměrně přijatelné ceny. Mít 
doma Toyen, Emila Fillu, Jana 
Zrzavého nebo třeba Josefa 
Čapka st ále může být záležitos-
tí méně než 10 tisíc korun. Fran-
tišek Kupka je dražší, ale i jeho 
grafi ky se dají získat za část ky 
kolem 20 tisíc korun.

Královskou disciplinou je ale 
sběratelst ví současného umění, 
schopnost  všimnout si autorů, 
kteří jednou budou ve slovní-
cích, ještě dřív, než jsou slavní. 
Továrník Jindřich Waldes vy-
budoval před druhou světovou 
válkou mimořádnou kolekci čes-
kého umění 19. st oletí. To, že si 
jej jako sběratele pamatujeme, 
je ale proto, že vedle toho sbí-
ral také díla svého současníka 
Františka Kupky.

V druhém čísle Sběratel-
ských noviny jsme pro vás při-
pravili výběr článku z měsíčníku 
Art+Antiques a z portálu artplus.
cz, které pokrývají celou šíři trhu 
s uměním – od st arožitnost í po 
současné umění. Z výst av pak 
chceme upozornit na nově obje-
vený obraz Gust ava Klimta, kte-
rý je k vidění v pražské Národní 
galerii, a na dlouhodobou výst a-
vu secesního umění a designu 
v Obecním domě.   

Jan Skřivánek, 
šéfredaktor Art+Antiques

gustav klimt: dáma s rukávníkem , 1916–17
olej na plátně, cca 50 × 50 cm, soukromá sbírka

gustav klimt: panna , 1913 
olej na plátně, 190 × 200 cm 
národní galerie v Praze

Obraz Panna národní galerie 
koupila v roce 1914 za 
rekordních 20 tisíc korun.

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

ZEZULA
aukční dům

44. Aukce
grafika, tisky a fotografie

8. 11. 2014
www.aukcni-dum-zezula.cz

Jaroslav Rössler 
(1902-1990) 
ZÁTIŠÍ S VEJCEM
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Ceny budou ještě dál stoupat
rozhovor s martinem kodlem

Zatím nejdražším dílem letošního roku je drobný kubistický 
obraz Emila Filly Hlava muže s dýmkou vydražený v květnu za 
16,8 milionu korun. V listopadu jej dost možná sesadí z trůnu 
obraz Sen od Toyen, jehož dražba bude startovat na ceně 
14 milionů korun. Oba obrazy jsou nyní k vidění na výstavě 
v nových prostorách Galerie Kodl na pražské Národní třídě. 

Můžete aktuální výstavu ve stručnosti představit? 
Jde o přehlídku našich významných prodejů – mi-
nulých i budoucích. K vidění jsou obrazy od Emi-
la Filly, Františka Kupky, Václava Špály a dalších 
autorů, které jsme v minulých letech dražili za re-
kordní částky. Tento soubor pak doplňuje několik 
obrazů z naší listopadové aukce, které považuji za 
srovnatelně významná díla. V říjnu, 120. let od ote-
vření prvního Topičova salonu, který sídlil přesně 
v těchto prostorách a který byl nejdůležitější praž-
skou výstavních síní přelomu 19. a 20. století, jsme 
zahájili provoz na nové adrese. Chtěli jsme to ně-
jak oslavit, a tak jsme si trochu zavzpomínali. Jsem 
moc vděčný našim klientům, že nám tato mimořád-
ná díla zapůjčili.

Co bylo důvodem přestěhování galerie z Újezdu 
na Národní třídu?
Hlavně velikost výstavního prostoru. Na Újezdě jsme 
měli k dispozici asi 400 metrů čtverečních, tady je to 
dvojnásobek. Újezd jsme měli moc rádi, přezdívali 
jsme mu „malá Sixtinská kaple“, ale tady budeme 
schopni klientům nabídnout mnohem větší komfort. 
Zajímavé je, že když jsme před patnácti lety hleda-
li vhodný prostor, zvažovali jsme i tento, ale tehdy 
nebyl volný. Co bych ale chtěl zdůraznit, je, že jde 
jen o změnou adresy. Na našem fungování se nic 
nemění. Dál se budeme držet našich zásad a sna-
žit se dělat co nejlepší práci a dál budeme pořádat 
aukce spolu s galerií Vltavín. Beru to trochu i jako 
osobní vzdor proti tomu, jaká je u nás kultura pod-
nikaní. Spolupracujeme spolu už patnáct let a stále 
nám to funguje, kdo to takhle dlouho vydržel? Lidi 
to možná nedocení, ale pro mě je to důležité a mám 
z toho radost.

Mezi lékaři je tradičně řada lidí se zájmem 
o umění. Pozorujete to i na vaší klientele? 
Určitě, lékaři vždycky sbírali. Můj otec, který mě ke 
sběratelství přivedl, měl i za socialismu řadu přá-
tel mezi lékaři. Není na tom nic složitého. Sběra-
telství souvisí s určitým vzděláním a postavením, 
a tak lékaři nebo právníci tradičně představují vý-
znamnou skupinu. Pravdou je, že ty nejdražší ob-
razy trhu cenově trochu utekly a sběratelé z řad 
střední třídy na ně většinou už nedosáhnou, ale 
řada věcí z umění 19. století i moderny je stále ce-
nově dostupných. Je to takhle správně a dokonce 
si myslím, že ceny těch nejlepších kusů budou ješ-

 cv

Martin Kodl se v obchodu 
s uměním pohybuje od 
konce 80. let. Vlastní galerii, 
která nese jeho jméno, pro-
vozuje od roku 1992. Podle 
statistik ArT+ Galerie Kodl 
v posledních třech letech 
pokaždé obsadila první 
místo v žebříku aukčních 
síní z hlediska obratu. Jen 
v loňském roce sběratelé 
a investoři na aukcích 
Galerie Kodl utratili přes 
180 milionů korun. Jedním 
z prvních velkých úspěchů 
galerie byla dražba obrazu 
Zlaté rybička u okna od 
emila Filly, který se v roce 
2000 stal s cenou 8 milionů 
korun nejdražším dílem 
českých aukcí a tuto příčku 
si udržel dlouhých šest 
let. na aktuální výstavě 
v nových prostorách galerie 
na národní 11 jsou k vidění 
nejen Zlaté rybičky, ale 
například i obraz Ocel pije 
od Františka Kupky, který 
původně patřil do sbírky 
Jindřicha Waldes. V roce 
2003 se stal s cenou 5,2 mi-
lionu korun nejdražším dí-
lem roku. Dnes by se prodal 
za 30 až 40 milionů korun, 
odhaduje Martin Kodl. 
www.galeriekodl.cz

je podobně výjimečným obdobím, jako byla mezivá-
lečná avantgarda. Ty dva příklady ale nelze zobec-
ňovat. Šlo o mimořádné kusy, které není moc s čím 
srovnávat. V případě avantgardy máme k dispozi-
ci mnohem více údajů a mnohem delší aukční his-
torii. Co možná platí, je, že v případě poválečného 
umění na trh přichází víc kvalitních děl. Děl, která 
by v rámci avantgardy mohla aspirovat na rekord, 
se v posledních letech objevilo jen pár. Špičkové 
obrazy mizí ve sbírkách, ze kterých se na trh hned 
tak znovu nevrátí. Trh s poválečným uměním má tu 
výhodu, že ještě není tolik probraný.

Na která díla z vaší listopadové aukce byste 
čtenáře zvlášť upozornil?
Vedle Snu od Toyen, což je mimořádný obraz, který 
těsně předchází slavné Spící, která se před pěti lety 
prodala za víc jak 23 milionů korun, bych upozornil 
ještě například na působivou krajinu Samota od Ja-
kuba Schikanedera nebo na rozměrné plátno Racek 
letící do snu od Theodora Pištěka. Schikanederův 
obraz je mimo jiné zajímavý tím, že není jasné, zda 
jde o moře, nebo o pohled na vyšehradskou skálu. 
Může to být obojí. Je to krásná procítěná věc, která 
má tu výhodu, že není smutná. Pištěk by mohl loň-
ský rekord ještě překonat, limitem paradoxně může 
být jeho obrovský formát. Málokomu se totiž vejde 
doma na zeď.  Jan Skřivánek

tě dál stoupat. Český kubismus nebo surrealismus 
jsou zajímavé i ve světovém kontextu, sběratelsky 
jde ale zatím pořád jen o českou záležitost. To se 
ale jednou zlomí a pak se ještě budeme divit, jaké 
ceny jsou možné.

Co byste poradil někomu, kdo umění zatím 
nesbírá, ale rád by začal?
Na prvním místě musí být, jestli máte k umění vztah, 
jestli se o ně zajímáte. Bez toho se do sběratelství 
nemá cenu pouštět. Pokud ano, pak je ale úplně 
jedno, co si vyberete, jestli to bude 19. století, nebo 
současnost. V druhém kroku byste měl zvážit svo-
je finanční možnosti – rozmyslet si, kolik chcete 
investovat. A potom kupovat takové věci, které se 
vám líbí a které jsou špičkové. Můj táta říkal – ku-
puj obrazy, které nepotřebují posudky. Vždycky jít 
po kvalitě. To platí, ať kupujete věci za miliony nebo 
za desetitisíce.

V loňském roce se obrazy Mikuláše Medka 
a Theodora Pištěka na vašich aukcích postaraly 
o nové cenové rekordy v kategorii poválečného 
umění. Platí, že právě tento segment trhu je dnes 
nejperspektivnější?
Takhle bych to neřekl. Není pochyb, že poválečné 
umění je v posledních letech v kurzu a dostává se 
na ceny, které jsou oprávněné. Umění šedesátých let 

Český kubismus 
nebo surrealismus 
jsou zajímavé i ve 
světovém kontextu, 
sběratelsky jde ale 
zatím pořád jen 
o českou záležitost. 
To se ale jednou 
zlomí a pak se ještě 
budeme divit, jaké 
ceny jsou možné.

martin kodl s autoportrétem jana preislera  / foto: Jan rasch
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Jednou z nejdůležitějších událostí 
byla dražba čtveřice obrazů Josefa Šímy 
ze začátku 60. let, které začátkem června 
nabídly aukční síně Sotheby’s a Chris-
tie’s v Paříži. Prodaly se všechny čtyři 
obrazy, a to v rozmezí od 2 do 8,9 mili-
onu korun. Dosažená cena za rozměr-
né plátno Reflêt glacial z roku 1961 je 
novým rekordem za poválený Šímův 
obraz a současně jednou z malířových 
nejvyšších cen vůbec. Nad 5 milionů ko-
run byl Šíma v Česku naposled dražen 
před šesti lety.

Od Alfonse Muchy světovými aukce-
mi prošlo několik desítek plakátů a pra-

  Díla českých autorů se na světo-
vých aukcích objevují jen ojediněle, po-
kud se tak však již stane, jde většinou 
o velice zajímavé kusy. V letošním roce 
jsme opět byli svědky několika mimo-
řádných prodejů a další nás ještě čekají.

Nejdražším dílem českého umění je 
zatím letos obraz Zákoutí Prahy od Ja-
kuba Schikanedera, který se v květnu 
na aukci Sotheby’s v Londýně prodal 
za rekordních téměř 9,8 milionu korun. 
Jiný obraz s pražským námětem od té-
hož autora v červnu dražila aukční síní 
Stockholms Auktionsverk. Pohled na 
Kampu z roku 1896 se prodal za přibliž-
ně trojnásobek odhadované částky, za 
2,1 milionu korun. 

Od Františka Kupky, jemuž patří ti-
tul vůbec nejdražšího českého autora, 
se na trhu v prvním pololetí objevil za-
jímavý ženský portrét Růžový klobouk 
z roku 1906. Koncem května byl v Ber-
líně na aukci společnosti Grisebach vy-
dražen v přepočtu za 9,6 milionu korun, 
přibližně dvojnásobek očekávané část-
ky. Od téhož autora aukcemi ve Francii 
a v Německu prošlo ještě několik pra-
cí na papíře, z nichž nejvíce zaujal ab-
straktní pastel, který se prodal v břez-
nu v Paříži přibližně za 700 tisíc korun.

České umění na světových aukcích

 Galerie výtvarného umění v Che-
bu do konce listopadu v rámci svého vý-
stavního cyklu Opus magnum vystavuje 
obraz Modlitba za oběšence od Soběsla-
va Pinkase. Dílo, které bylo sto padesát 
let považováno za ztracené, do galerie 
zapůjčil investiční fond Pro arte, který 
je získal letos na jaře ze soukromé fran-
couzské sbírky.

Modlitba za oběšence je jedním 
z  nejvýznamnějších obrazů českého 
realismu. Pražský rodák Soběslav Pin-
kas jej sice namaloval v Paříži, kde jej 
v roce 1861 vystavil s tehdy neznámými 
realisty, jako byl Édouard Manet. Jeho 
Oběšenec ovšem, stejně jako Manetova 
díla, na Salonu propadl, vyvolal skandál, 
a tím se zapsal do dějin realismu – a to 
nejen českého.

Podnětem ke vzniku obrazu byla 
sebevražda Pinkasova přítele Josefa 
Wehleho. V dopise otci, právníkovi Adol-
fu Mariovi Pinkasovi, o tom v roce 1857 
sám malíř napsal: „Josef Wehle malíř, se 

Soběslav Pinkas: Objev po 150 letech 
kterým jsem v Mnichově byl v té samé 
dílně, i zde se se mnou sešel, meškaje 
již dvě léta v Paříži, včera se nešťastník 
ověsil ve své dílně jen málo domu neda-
leko mého bytu, on měl tu samou femme 
de ménage jako já a jak ona u mě dokon-
čila v 10 hodin ráno, šla k němu, kdež ho 
nalezla ověšeného na šňůře od jeho žu-
panu, padla leknutím na zem, a ačkoliv 
křičela o pomoc, žádný z domu nechtěl 
vstoupit do dílny a ještě míň dotknouti se 
ubohého ověšeného, takže poslala brzo 
ke mně, jen násilím jsem se prodral skr-
ze lidi, jenž byli na schodech a mi chtě-
li brániti přeříznouti provaz, co předce 
jest první myšlenka, i domácí, starý se-
nař, měl ten samý zákeřný předsudek, 
že jen policejní comissar má právo do-
tknouti se nalezeného těla. Bylo bývalo 
ale pozdě na každý pád, neboť tělo již 
bylo tuhé a studené tak, že se v kolenou 
ani neohnulo. Když jsem přeřízl provaz, 
asi 4 hodiny již visel. […] Příčinou byla 
jeho nedůvěra v umělecké schopnosti.“ 

Pro samotného Pinkase to byl jistě 
šok, ze kterého se musel vzpamatovávat 
delší dobu, neboť teprve v roce 1859 se 
odhodlal namalovat obraz, v němž celou 
příhodu zobrazil a v roce 1861 vystavil 
na Salonu. Pak se po něm slehla země. 
Přes 150 let byl pouhou legendou. O jeho 
podobě svědčila pouze posměšná kari-
katura z dobového tisku a několik skic. 
Teprve nedávný objev obrazu ve Fran-
cii ukázal i na zajímavý druhý život díla, 
neboť Pinkas oběšence zamaloval, a tím 
za obrazem zametl stopy.

Co jej k tomu vedlo? Nevíme přes-
ně. Možná proto, aby mohl své dílo lépe 
prodat. Jak ukazují rentgenové snímky 
z restaurátorského průzkumu, Pinkas 
nejdříve vytvořil zcela realistickou scé-
nu: v levé části visel oběšenec, dole pod 
ním venkovské drbny čekaly na oběšen-
cův provaz. Po skandálním vystavení 
na pařížském Salonu ale Pinkas obě-
šence přemaloval, a to i přesto, že sám 
obraz považoval za velice kvalitní. Dílo 

tak ukazuje na hranice recepce realis-
mu, kdy již umělcův názor nemusí být 
divákovi příjemný a je pouze na malí-
ři, zda se mu přizpůsobí, anebo půjde 
proti němu.  Adam Hnojil

cí na papíře. Z obrazů nejvíce zaujala 
dílčí olejová studie k obrazu Slované 
v pravlasti, která se v březnu v Sotheby-
’s v Paříži prodala za 2 miliony korun. 
V Christie’s v Londýně měl začátkem 
května ještě velký úspěch Beneš Knüp-
fer, když se jeho Souboj tritonů prodal za 
1,6 milionu korun. To je násobně víc, než 
kolik je umělcův rekord na českém trhu.

V zářijové aukci společnosti Lem-
pertz v Kolíně nad Rýnem zaujal obraz 
Katie King od v Praze narozeného mni-
chovského malíře Gabriela von Maxe. 
Prodal za trojnásobek předaukčního 
odhadu, za 370 tisíc korun, což odpo-

vídá malířovu rekordu na českém trhu. 
Jiné dílo téhož autora se objevilo také 
na březnovém veletrhu TEFAF v Maas-
trichtu. Raný Maxův obraz české svě-
tice Sv. Ludmily zde americká galerie 
Lawrence Steigrad Fine Arts nabízela 
za 8,2 milionu korun. 

Z  poválečného umění je třeba 
jmenovat především Václava Boštíka 
a Zdeňka Sýkoru. Menší Boštíkův obraz 
z roku 1965 byl začátkem června v Chris-
tie’s v Paříži vydražen za 1 milion korun. 
Dva Sýkorovy liniové obrazy ze začátku 
90. let koncem května dražila společnost 
Lempertz v Kolíně nad Rýnem. Prodaly 
se s výraznými nárůsty za 2,5 a 3,5 mi-
lionu korun. Na newyorské aukci Chris-
tie’s koncem srpna pak modrá skleněná 
pyramida od dvojice Libenský-Brychto-
vá vystoupala na 600 tisíc korun. To je 
sice pětinásobek předaukčního odha-
du, z hlediska českého trhu však nijak 
výjimečná cena.
Samostatnou aukci zaměřenou výhrad-
ně na české umění plánuje na listopad 
společnost Sotheby’s. V Londýně bude 
dražena kolekce amerických manželů 
Cullenových, kteří vybudovali v 90. le-
tech kvalitní sbírku českého surrealis-
mu. Hlavní hvězdou aukce bude obraz 
Poselství lesa od Toyen, u kterého aukční 
síň operuje s cenou 25 až 35 milionů ko-
run (bez aukční provize).  Jan Skřivánek

 soběslav pinkas: 
modlitba za 
oběšence , 1861, 

 olej, plátno, 
124 × 98 cm

1 josef šíma:  
reflêt glacial , 1961, 
olej na plátně,  
162,5 × 130 cm,  
cena: 325 500 eUr

2 jakub schikaneder: 
zákoutí prahy ,  
1900–10, olej na plátně, 
105 × 84 cm,  
cena: 288 200 GBP

3 františek kupka: 
růžový klobouk , 
1906, olej, plátno,  
65 × 64 cm,  
cena: 350 000 eUr
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Galerie Kodl, s. r. o.
Národní 7  
110 00 Praha 1
otevřeno: 10–13, 14–18 h
tel.: 251 512 728 
mobil: 602 327 669 
e-mail: galerie@galeriekodl.cz
www.galeriekodl.cz

aukční, prodejní  
a výstavní galerie

t r a d i c e  o d  r o k u  18 8 5

srdečně vás zveme do nově otevřených  
prostor galerie na předaukční výstavu,  
která se uskuteční od 4. 11. do 29. 11. 2014.

Jakub Schikaneder: Samota
olej na plátně, dat. 1908, 98,5 × 150 cm 
vyvolávací cena: 3 500 000 Kč

Emil Filla: Holandské zátiší
olej na lepence, dat. 1914, 20,5 × 30,5 cm
vyvolávací cena: 5 500 000 Kč

Václav Brožík: kometa
olej na plátně, 80 × 64 cm
vyvolávací cena: 650 000 Kč
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Secese – Vitální umění 1900
k výstavě v pražském obecním domě

Dlouhodobá výstava Secese – Vitální umění 1900  
v Obecním domě a stejnojmenná publikace, která 
ji doprovází, se prostřednictvím sbírkových fondů 
Uměleckoprůmyslového musea v Praze snaží o nové 
představení fenoménu umění přelomu 19. a 20. století.

 Umělecké řemeslo v Rakousku-Uhersku na 
přelomu 19. a 20. století dosáhlo mimořádných kvalit. 
Vídeň byla skutečným centrem, ve kterém se roz-
vinula svébytná estetika. Svědčí o tom koneckonců 
i fakt, že posledních více než deset let vídeňské in-
stituce lákají na umělecké řemeslo statisíce zájem-
ců. Je tedy záhodno, aby Praha, když už má sbírky 
srovnatelné kvality, je vystavovala.

Výstava je rozdělená do dvou částí. V jedné pře-
važují díla nečeské provenience a jsou zde před-
stavována univerzálnější témata. Ve druhé najde-
me hlavně produkci vytvořenou na našem území. 
Předměty jsou sice rozdělené ve vitrínách podle 
materiálů, ale v prostoru spolu komunikují. Instala-
ce jim vytvořila inspirativní rámec umožňující lepší 
pochopení doby a její tvorby. Publikace je v tomto 
ohledu mnohem přísnější. Striktně odděluje část 
teoretických statí a katalogu rozděleného do kapi-
tol semperovsky podle materiálů.

Ve výkladu konceptu výstavy poukazují autoři 
především na východisko tehdejší tvorby v dobo-
vém vitalismu. Cestu k této interpretaci otevřela 
českým teoretikům především Lada Hubatová-Vac-
ková knihou Tiché revoluce uvnitř ornamentu vyda-
nou roku 2011. Autoři výstavy a katalogu Secese – 
Vitální umění 1900 na tuto práci úspěšně navázali 
a zdůraznili formální i duchovní uplatnění vitalismu 
v uměleckém řemesle. Hlavní přínos výstavy i knihy 
spočívá právě v důrazu na 3D materii. Skrze život 
interpretují různé polohy a formální rozdíly v umění 
počátku 20. století, jak užívání rostlinných i geome-
trických ornamentů, tak aktivitu mladých umělců, 
kteří především přinášeli změnu.

Mladí studenti byli svázaní především s vídeň-
ským prostředím, neboť právě zde většinou nabý-
vali vzdělání. Získávali a tříbili si zde své myšlenky 
o nové podobě umění. Diskutovali na platformách, 
jako byl Siebener Club, Sdružení výstavných umělců 
Rakouska – Secesse, psali do časopisu Ver Sacrum. 
Mladí tvůrci přicházeli z nejrůznějších částí monar-
chie, velká většina byla z Moravy, Čech a Slezska. 
Někteří se zde usadili, vypracovali se na autority 
a z těchto pozic ovlivňovali dění v monarchii, jako 
Josef Hoffmann. Jiní se vrátili zpět do svých do-
movin a o dění ve Vídni zvěstovali, jako Jan Kotěra.

Vedle tohoto směru šíření umění byla ještě dů-
ležitá role výrobních firem. Předměty navrhované 
vídeňskými umělci byly často vyráběné v severo-
českých sklárnách, západočeských porcelánkách 
či moravských nábytkových firmách. A tak se stalo, 

1987 věnovaly pozornost především tomuto prou-
du, i když paradoxně užívaly pro označení epochy 
název secese odvozený z vídeňského Secessionu.

Odpověď na to, jak tento terminologický galima-
tyáš vznikl, se snaží nalézt Otto M. Urban v katalo-
govém textu nazvaném Problémy s českou secesí. 
Velmi úspěšně se mu podařilo prokázat, že v době 
před první světovou válkou se pojem secese ne-
používal tak, jak ho vnímáme dnes, ale jednalo se 
o pejorativní označení vídeňské estetiky tvůrců ze 
sdružení Secesse, vůči které se Praha vymezova-
la. Termín secese se objevil i v Almanachu secese, 
který sepsal S. K. Neumann v roce 1896 (!) tedy rok 
před vznikem sdružení Secession ve Vídni. Vyjád-
řil v něm myšlenku odklonu od tezí Manifestu mo-
derny, jenž vyšel v roce 1895. Manifest i Almanach 
však směřovaly svým obsahem hlavně do literárního 
světa. Na vžití termínu secese v oblasti výtvarného 
umění neměly pravděpodobně vliv.

Termín secese tedy zřejmě souvisí se sdružením 
Secesse. Stačí se jen podívat na seznam zakládají-
cích členů, a vidíme, jak silné zastoupení tam měly 
autority působící u nás: Vojtěch Hynais, Beneš Knü-
pfer, Luděk Marold, Josef Václav Myslbek, Alfons 
Mucha, Friedrich Ohmann, Maxmilián Pirner, Hanuš 
Schwaiger. Zřejmě takto termín secese zasel sémě 
v češtině. V meziválečné době se opakoval jako vý-
hružka mezi zastánci funkcionalismu. Po válce ale 
byl přijat, a to nejenom v českém prostředí. Je po-
zoruhodné, že se termín secese používá téměř ve 
všech provinciích někdejšího Rakouska-Uherska, 
byť v Rakousku samotném se dnes užívá termín 
moderna a Secession se vztahuje pouze ke sdru-
žení.  Martina Lehmannová

že přes tehdejší programový odpor pražské umě-
lecké veřejnosti ke „všemu vídeňskému“, pronikla 
vídeňská moderna i sem a dostávala se už v době 
svého vzniku do sbírek Uměleckoprůmyslového 
musea. Platí to především o grafice a skle, celá tře-
tina předmětů publikovaných v katalogu byla zís-
kána do sbírek ještě před první světovou válkou, 
k čemuž se instituce hned na úvod, v ředitelské 
předmluvě, hrdě hlásí.

Na výstavě můžeme obdivovat i věci dosud ne-
viděné. Ocenit je nutné nejnovější akvizice přede-
vším ze sbírky nábytku. Části interiérů pro Rudolfa 
Larische v Krnově od Leopolda Bauera (1901–02, 
získáno 2010) a pro Františka Drtinu v Praze od Jo-
sefa Gočára (1908, získáno 2005) by se mimořádně 
vyjímaly i ve věhlasných vídeňských či newyorských 
sbírkách. Je dobře, že se s nimi můžeme pochlubit 
my. Gratulaci si zaslouží i nedávná akvizice košíčku 
na ovoce a misky na máslo vyrobená podle návrhu 
Josefa Hoffmanna firmou Christopha Clötera pro 
Wiener Werkstätte. Prodávala se loni v Dorotheu 
za velmi příznivých 1750 eur za košíček a 1500 eur 
za misku na máslo.

Vedle děl pocházejících z Vídně či Vídní inspiro-
vaných jsou na výstavě představeny exponáty po-
cházející ze západní Evropy či ovlivněné západoev-
ropskou, především francouzskou estetikou. Jedná 
se hlavně o práce v kovu, keramiku a sklo. Ty se do 
sbírek muzea začaly dostávat vesměs až po první 
světové válce a raketově se jejich počty zvyšovaly 
od 60. let. Byla to doba znovuobjevení umění počát-
ku 20. století. Publikace, které vycházely, jako Česká 
secese – Umění 1900 Jana Kotalíka z roku 1966 či 
Umění a život – Doba secese Petra Wittlicha z roku 

i n z e r c e

výstava
secese – vitální 
umění 1900
místo
Obecní dům 
pořadatel
Uměleckoprůmyslové 
museum 
editoři knihy
Lucie Vlčková,  
radim Vondráček
vydavatel
Arbor vitae
termín
1. 11. 2013–31. 12. 2015 
web
www.upm.cz

Je pozoruhodné, že 
se termín secese 
používá téměř ve 
všech provinciích 
někdejšího 
rakouska-Uherska, 
byť v rakousku 
samotném 
se dnes užívá 
termín moderna 
a Secession se 
vztahuje pouze ke 
sdružení tohoto 
jména.

R

Milada Marešová
Nádraží, r. 1927 sophisticagallery.cz
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vých památek než jen plakáty Alfonse 
Muchy nebo secesní sklo. Během pod-
zimního veletrhu jsme se proto rozhod-
li představit nejširší škálu starožitných 
předmětů z tohoto období. Věříme, že 
se nám podaří vytvořit atmosféru, která 
návštěvníky do období pařížských kan-
kánů alespoň na chvíli přenese,“ dodává 
Jan Neumann.

Návštěvníci veletrhu si budou moci 
prohlédnout i zakoupit módní porcelá-
nové plastiky tehdy se rozvíjejících to-
váren v Březové, Dubí či Slavkově, kte-
ré se těšily oblibě v celé Evropě, stejně 
jako sklo českých skláren v Harrachově, 
Klášterském Mlýně nebo Lenoře. Tyto 
sklárny v období Belle époque prochá-
zely jedním z vrcholných období české-
ho sklářství. Zajímavá bude i přehlídka 
maleb z tohoto období, reprezentovaná 
díly Hudečka, Kavána, Panušky, Kalvody, 
Šimona či Váchala a plastik od Suchar-
dy, Mařatky, Štursy a dalších.

I když bude mít listopadový Antique 
své silné téma, na své si přijdou milov-
níci všech starožitností. Chybět nebu-
dou šperky, starožitné bytové doplňky, 
obrazy ani starožitné zbraně. Veletrh 
tak bude nejen příležitostí prohlédnout 

 Do radostných a „krásných“ časů 
na přelomu 19. a 20. století zavede své 
návštěvníky již 34. ročník veletrhu sta-
rožitností Antique. Pořádající Asociace 
starožitníků ČR ho tentokrát naplánovala 
na 20.–23. listopadu. Na své si přijdou 
nejen milovníci umění a sběratelé. Ze-
jména v předvánoční době veletrh láká 
zájemce z řad široké veřejnosti, protože 
je dobrou příležitostí k nákupu originál-
ního vánočního dárku.

„Období Belle époque bylo charak-
teristické technickým pokrokem, ekono-
mickým rozkvětem a bohatým kulturním 
životem, který se poprvé otevřel všem 
vrstvám společnosti. Umění v té době 
doslova vtrhlo do všedního života. Pro 
mě osobně je to možná nejvíce fascinu-
jící období v historii umění vůbec,“ říká 
k tématu podzimního veletrhu prezident 
Asociace starožitníků ČR Jan Neumann.

Jak také připomíná, technický po-
krok na přelomu století se výrazně pro-
mítnul i do jednotlivých oblastí umělecké 
tvorby. „Právě v této době zažívá rozkvět 
fotografie, rodí se nový fenomén kine-
matografie a zdokonaluje se například 
sklářská výroba. Období Belle époque 
nám ale zanechalo výrazně více dobo-

Veletrh se ponese v duchu Belle époque

1 v e l k á fa ja n s ová 
vá z a s u c h y v e 
t va r u h a d ů, 
m a l ova n á 
r e n e s a n č n í m i 
v ýj e v y, itálie, styl 
istoriato, přelom 
19. a 20. století, 
tzv. hadí váza

2 secesní hodiny 
s postavou dívky 
a vážkami , Francie, 
počátek 20. století

 Na listopadovém veletrhu Antique 
se díky vstřícnosti Asociace starožitníků 
ČR představí kromě jiného také jedineč-
ný projekt adopce významných hrobů, 
který spustila Správa pražských hřbi-
tovů. Se vzájemnou spoluprací počítají 
obě organizace i do budoucna.

V období Belle époque, které je hlav-
ním tématem blížícího se veletrhu, tvoři-
lo v Čechách mnoho umělců, kteří dnes 
pomalu odcházejí do zapomnění. „A to 
je chyba. Asociace starožitníků se dlou-
hodobě snaží připomínat odkaz českých 
umělců, věnujeme se vzdělávání a pod-
porujeme aktivity, které přispívají k lep-
šímu povědomí o světě umění. Proto 
jsme navázali kontakt se Správou praž-
ských hřbitovů, která rozjela nesmírně 
prospěšný projekt záchrany hrobů vý-
znamných českých osobností. Veletrh 
poskytne prostor pro jeho představení 
a věřím, že třeba některé návštěvníky 
osloví a motivuje k tomu, aby se do něj 
zapojili,“ vysvětluje spojení starožitníků 
s projektem Jan Neumann.

Projekt adopce hrobů významných umělců

kubistický 
náhrobek je 
dílem jana 
kotěry; v jakém 
příbuzenském 
vztahu alois 
kotěra k slavnému 
architektovi byl, 
nevíme

V současnosti je do projektu zařa-
zeno více než 160 hrobů, a více než pa-
desátku se jich už podařilo prostřednic-
tvím adopce zachránit. Desítky hrobů 
ale stále čekají na své zachránce, kteří 
budou ochotni uhradit adopční nájem 
a zejména investovat do jejich opravy. 
Jak říká Oldřiška Dvořáčková, koordi-
nátorka projektu, zájem veřejnosti o zá-

chranu významných hrobů je poměrně 
velký: „Projekt běží od července loňské-
ho roku a za tu dobu se nám podařilo 
u více jak třetiny hrobů zařazených do 
projektu najít adopční nájemce. Stále 
ale objevujeme nová a nesmírně zají-
mavá jména a do projektu je průběžně 
zařazujeme. V řadě případů se jedná 
o významné výtvarné umělce. Proto ví-
táme spolupráci s Asociací starožitníků 
a jsme rádi, že budeme moci projekt na 
veletrhu blíže představit.“

Jak Oldřiška Dvořáčková připomíná, 
adopce hrobů je zatím jedinou cestou, 
jak hroby osobností zachránit. V součas-
né chvíli neexistuje legislativa, která by 
péči o významné hroby, nebo dokonce 
pojem významného hrobu a povinnost 
péče o něj jasně definovala. Navíc reál-
né odhady hovoří o tom, že opuštěných 
hrobů významných osobností může být 
na pražských hřbitovech až jeden tisíc. 
„Náklady na opravy náhrobků se samo-
zřejmě liší hrob od hrobu a pohybují se 
většinou v rozmezí od 5 do 50 tisíc korun. 

Oprava umělecky cenných děl a náhrob-
ků pak vyžaduje restaurátorský záměr 
a cena restaurování velkého náhrobku 
může dosáhnout až několika set tisíc 
korun,“ dodává Dvořáčková.

V současnosti jsou do projektu zařa-
zeny například hroby malířů Ferdinan-
da Engenmüllera, který proslul svými 
krajinomalbami, Josefa Matěje Navrá-
tila, po němž byla dokonce pojmenová-
na ulice v centru Prahy, nebo sochaře 
Karla Ptáčka, který studoval u profeso-
rů Suchardy a Štursy. Na záchranu čeká 
i hrob Gustava Sýkory, Františka Urbana 
a hroby mnoha významných architektů, 
herců, spisovatelů, vědců a hudebníků. 
Z umělecky cenných náhrobků Oldřiška 
Dvořáčková upozorňuje například na ná-
hrobek lékaře Jaromíra Nečase od Fran-
tiška Bílka, nebo náhrobky od architek-
ta Jana Kotěry. Více informací včetně 
fotodokumentace zájemci naleznou na 
webu www.hrbitovy.cz a samozřejmě 
i na speciálním stánku umístěném na 
veletrhu.  Kateřina Jurigová

vá až do nedělního odpoledne. Hostit 
ho bude tradičně Novoměstská radnice 
v Praze. Stejně jako v minulých ročnících 
budou moci v jeho průběhu návštěvníci 
využít poradnu na stánku Asociace sta-
rožitníků.   Simona Šustková

si zajímavé a hodnotné umělecké před-
měty, ale také šancí rozšířit své sbírky, 
nebo si jen udělat radost koupí vánoč-
ního dárku.

Veletrh se otevře návštěvníkům ve 
čtvrtek 20. listopadu v 10 hodin a potr-

1 2

i n z e r c e

Stejně jako 
v posledních 
ročnících starožitníci 
uspořádají sbírku na 
dobročinné účely. 
Její výtěžek půjde 
tentokrát organizaci 
Debra, která pomáhá 
lidem s onemocnění 
motýlích křídel  
(www.debra-cz.org).

inz_rudolfinska_265x95_osvit.indd   1 24.10.14   19:02



www.artplus.cz 07

i n z e r c e

Nejen pro budoucí starožitníky
rudolFinskÁ akademie nabízí unikÁtní vzdělÁvací kurzY

 Původním posláním Rudolfi nské akademie 
bylo umožnit vzdělání lidem provozujícím obchody 
se st arožitnost mi a přisp ět k prof esionalizaci toho-
to oboru. Po roce 1990 Asociace st arožitníků založila 
Rudolfi nskou akademii jako alternativu odborného 
st udia v oboru. Post upem času se ale tato inst ituce 
st ala uznávaným st udijním míst em, které vyhledá-
vají znalci umění, sběratelé i laikové se zálibou ve 
st arožitnost ech. Potvrzuje to Simona Šust ková, vi-
ceprezidenta Asociace st arožitníků, která u zrodu 
Rudolfi nské akademie na začátku devadesátých let 
byla. „Byla to doba, kdy se začal obchod se st arožit-
nost mi probouzet. Dnes už je trh se st arožitnost mi 
st abilizovaný, ale v minulém režimu živořil na okra-
ji zájmu pod podnikem Klenoty,“ vzpomíná Simona 
Šust ková. „Na akademii se vyučovaly st ěžejní před-
měty jako dějiny umění a jednotlivé okruhy z dějin uži-
tého umění a dále také okruhy z otázek sběratelst ví, 
znalect ví, památkové péče, rest aurování a podobně. 
Já sama jsem absolvovala první cyklus školy.“ Post u-
pem času se ale podle Šust kové skladba posluchačů 
kvalitativně měnila od obchodníků se st arožitnost mi 
k těm, kteří mají st arožitnost i jako koníček.

„Vzhledem k tomu se snažíme každý rok aktualizo-
vat skladbu přednášek a tím reagovat na podněty od 
samotných posluchačů a přizpůsobovat je trendům 
a poptávce. Posluchači  tak vyslechnou i přednášky 
od odborníků z praxe na vysoce sp ecializovaná té-
mata jako například porcelán, sklo, keramika, drahé 
kovy, nábytek či puncovnict ví,“ dodává Šust ková.

„Pro atraktivnost  přednášek se snažíme dělat 
maximum, například tím, že umožňujeme návštěvu 
výtvarných ateliérů a odborných dílen a také pořá-
dáme odborné exkurze v Praze i mimo Prahu (Kutná 
Hora, Litoměřice). Navíc jsou naše přednášky za-
měřeny tak, abychom co nejvíce obsáhli charakter 
praktických problémů,“ doplňuje Eugenie Dokou-
pilová, ředitelka Rudolfi nské akademie.

Složení posluchačů Rudolfi nské akademie je 
velmi pest ré od absolventů st ředních škol s různým 
prof esním zaměřením po absolventy vysokých škol. 
Významnou skupinou jsou soukromí sběratelé, čas-
to z řad právníků nebo lékařů, pro které je st udium 
zajímavým zpest řením a umožňuje jim lépe pečovat 
o své sbírky. Početnou skupinu tvoří také st udenti, 
kteří si při st udiu vysoké školy doplňují své znalost i 
potřebné pro budoucí uplatnění v praxi.

„Občas se do st udia zapíšou i lidé ze zahraničí. 
Vzpomínám si například na dámu z Japonska, kte-
rá pracovala jako asist entka generálního ředitele 
japonské fi rmy,“ říká Simona Šust ková. Zájem o st u-
dium má přitom vzest upnou tendenci, v průměru 
se do něj ročně hlásí kolem 70 zájemců. „Je to pro 
nás důkaz, že zájem o umění se u nás již zažil a rost e 
počet lidí, kteří mu chtějí rozumět. Pokud se člověk 
st ane sběratelem, znalost i v oboru jsou pro něj nut-
nost í i koníčkem,“ dodává Šust ková.  Kateřina Jurigová

měli BYste věDět

 Studium na rudolfi nské akade-
mii trvá dva roky (rekvalifi kační 
studium).

 Akreditace od Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy.

 Přednášky trvají od září do června 
a konají se v centru Prahy.

 Stěžejními předměty jsou dějiny 
umění, dějiny užitého umění, 
znalectví (sklo, porcelán, šperky, 
zbraně, nábytek, textilie, malba, 
grafi ka atd.), sběratelství, marke-
ting a management.

 Součástí studia jsou odborné 
exkurze v Praze i mimo Prahu.

 1. ročník je ukončen individuální 
zkouškou z dějin umění, 2. ročník 
je zakončen komisionální zkouš-
kou ze 70 otázek a obhajobou 
závěrečné písemné práce.

 Více informací na www.asociace.com

jarní veletrh antique 2014 , vítězný stánek galerie Kunstkomora, foto: Ota Palán

Romana Slaninová
 novinářka

1 Od dětství jsem měla ráda historii a vše, co 
s ní souvisí. Jak člověku přibývají roky, tak 
se víc než o „velké historické události“ začne 
zajímat o osudy normálních lidí. A k těm patří 
užitné umění. A s tím je spojena touha poznat 
souvislosti: V jaké době ten krásný porcelán 
vznikal? Proč měli v této době lidi rádi zrovna 
tohle? Když jsem objevila, že existuje rudol-
fi nská akademie, neváhala jsem.

2 nejvíc mě zajímá porcelán a šperky, zejména 
19. století a první polovina 20. století. nicmé-
ně v historii mám nejraději řeckou a římskou 
antiku, české dějiny 13. a 14. století a pak 
francouzské dějiny 16. a počátku 17. století.

3 Mozek by měl čerpat nové informace celý 
život. Tak proč nečerpat ty, které užiju při 
svých koníčcích, ale také ve své novinářské 
profesi.

Anežka Čermáková
odborný asistent

1 Můj otec je restaurátor nábytku a v rodině 
máme několik umělců. Proto mám vztah ke 
starožitnostem i umění od dětství. 

zamířit, na co se soustředit, co je podstatné. 
A je krásné začít se dívat na věci a znát jejich 
uměleckou – i fi nanční – hodnotu. V součas-
né době na uplatnění v praxi moc nemyslím, 
díky rudolfi nské akademii jsem našel novou 
vášeň, lásku.

Vladimír Roubíček
starožitník

1 Ke studiu mě přivedl za prvé zájem o sběra-
telství, který započal již v dětství, kdy jsem 
sbíral, co se sbírat dalo: začalo to obaly od 
žvýkaček, “angličáky“, později známky, min-
ce, zbraně atd. za druhé jsem chtěl otevřít 
obchod se starožitnostmi a pro provozování 
této živnosti je třeba mít patřičné a uznáva-
né vzdělání, které dává právě rudolfi nská 
akademie.

2 z profesního důvodu se zajímám o mnoho 
oblastí, ale stále mě baví staré hračky, tech-
nické věci, historické zbraně, dále i mince 
a vyznamenání.

3 Škola je vždy základ. Otevřel jsem obchod se 
starožitnostmi, a tak se denně se staro-
žitnostmi setkávám a využívám získané 
vědomosti z akademie, které si dál rozšiřuji.

2 Během studia jsem si prohloubila znalosti 
v oblasti dějin umění a architektury. Do-
zvěděla jsem se mnoho nového a objevila 
kouzlo stylů a slohů, které mi byly dosud 
vzdálené. nyní se těším na přednášky pro 
druhý ročník, které mne uvedou hlouběji do 
světa starožitností. nejvíce však na hodiny 
o skle a nábytku. Jako ženu mne jistě za-
ujmou i přednášky o špercích či gemologii 
a velmi vítám hodinu manažerských doved-
ností.

3 V budoucnu bych se ráda stala sběratelem 
starožitností a umění. Považuji to za krásnou 
zálibu a příjemný způsob jak investovat.

Josef Rubeš
šéfredaktor deníku Metro

1 Tatínek je hodinář a vždy jsem byl obklopen 
starými, krásnými věcmi. Čím jsem starší, 
tím si také uvědomuji jejich hodnotu. Jenže 
vyznat se v oboru starožitnictví je nikdy 
nekončící zájem a rudolfi nská akademie pro 
mě byla skvělý začátek. 

2 nejvíc mě fascinuje, co dovedli předci 
v našich zemích. Především sklo, porcelán 
a nábytek, z doby pak art deco.

3 Díky rudolfi nské akademii vím, kterým 
směrem své další objevování starožitností 

Anketa mezi studenty a absolventy
Čtveřici st udentů a absolventů akademie jsme se zeptali, co je ke st udiu přivedlo (1), jaká oblast  
je nejvíce zajímá (2) a jak získané zkušenost i uplatní v praxi (3). Jejich motivy a zájmy se různí, 
shodují se však v tom, že st udium je pro ně insp irativní a obohacující.

+ 420 222 327 845, + 420 603 272 226
starozitnosti.antique@email.cz

Starožitnosti Michal Jankovský

Art deco, kubismus, 
secese, 19. století, 
bezplatné poradenství

Starožitnosti 
Michal Jankovský
Žatecká 14, 110 00, Praha 1 

tel.: 224 812 909
mob.: 724 251 272
www.czechantiques.cz
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Český Kokoschka
řezno – Ostdeutsche Galerie v bavor-
ském Řezně hostí až do 11. ledna výsta-
vu Oskar Kokoschka a pražská kulturní 
scéna 1934–38. Od února by pak měla 
být reprízována v Národní galerii v Pra-
ze. Uspořádání výstavy podpořila také 
soukromá pražská galerie a aukční síň 
Adolf Loos Apartment and Gallery.

Rakouský malíř Oskar Kokoschka 
(1886–1980) je považován za jednu 
z klíčových postav německého umění 
20. století. K České republice, respekti-
ve k Československu jej pojila řada pout: 
Jeho otec, který byl zlatník, pocházel 
z Čech, po nástupu nacistů k moci na-
šel umělec v Praze azyl a poznal zde 
také svou manželku Oldu. Během své-
ho českého pobytu Kokoschka vytvořil 
řadu pohledů na Prahu (na výstavě je 
jich k vidění hned šestnáct), několikrát 
maloval také Ostravu a modelem mu 
seděl i prezident Masaryk. 

 letem světem  knihovnička

Byt sběratele  
na Designbloku
praha – Časopis Art+Antiques spolu se 
společností Arthouse Hejtmánek a dal-
šími pěti obchodníky s uměním připravil 
na letošní Designblok výstavu nazvanou 
Byt sběratele. Expozice v jednom ze sálů 
Colloredo-Mansfeldského paláce byla 
řešena jako byt fiktivního sběratele se 
značně eklektickým vkusem. Vedle ga-
lerie a aukční síně Arthouse Hejtmánek, 
která navrhla a realizovala kompletní 
architektonické řešení, se výstavy zú-
častnily společnosti Starožitnosti Michal 
Jankovský, Kunstkomora, Nový antik ba-
zar, Pro arte a Drdova Gallery.

„Designblok je hojně navštěvován 
mladými lidmi, šlo tak o zajímavou pří-
ležitost představit starožitnosti novému 
publiku,“ říká Michal Jankovský, který na 
výstavu zapůjčil kolekci nádob na bow-
le. Nejstarším vystaveným kusem byl 
manýristický kabinet vykládaný želvovi-
nou (Arthouse Hejtmánek), nejdražším 
dílem pak obraz Mikuláše Medka s ce-
nou 6 milionů korun (Pro arte). Velké po-
zornosti návštěvníků se těšila také obří 
hlava posázená 111 hodinovými strojky 
od mladé sochařky Pavly Scerankové 
(Drdova Gallery). 

Konference CINOA
londýn – Zatímco prodej nejdražších 
položek roste, segment levnějších staro-

1 byt sběratele 
podle 
art+antiques 
a arthouse 
hejtmánek  
foto Ota Palán

2 logo cinoa

3 oskar 
kokoschka:  
t. g. masaryk  
olej na plátně 
97 × 131 cm 
carnegie Museum 
of Art, Pittsburgh

Ročenka ART+ vychází pravidelně od roku 2009. Vždy v únoru se ohlíží za 
uplynulým rokem na trhu s uměním. Vedle kapitol, které se věnují vybra-
ným autorům a jednotlivým segmentům aukčního trhu, jsou její součástí 
také studie o obchodu se starožitnostmi nebo o dění na mezinárodním trhu. 
Statistiky a analýzy ART+ jsou základním informačním zdrojem o českém 
trhu s uměním. Od letošního roku je v Ročence ART+ premiérově publiko-
ván také J&T Banka Art Index a žebříček stovky nejúspěšnějších českých 
umělců narozených po roce 1950. Platící uživatelé ART+ a předplatitelé 
 Art+Antiques dostanou letošní Ročenku ART+ bezplatně poštou. Noví 
předplatitelé mohou aktuálně jako bonus získat také ročenku za rok 2013.  

Vše o trhu s uměním 

roční předplatné Art+Antiques stojí xxxx kč  / Objednat si je lze prostřednictvím stránek časopisu 
www.artcasopis.cz  / Pro využití bonusu stačí při registraci zadat uživatelský kód xxxx

i n z e r c e

1

3

žitností stále čelí krizi. Velmi silně je za-
sažen antikvariátní trh. Oslabily i prode-
je do Ruska, zatímco čínský trh vykazuje 
stálý nárůst. Tak nějak by se daly shr-
nout závěry poslední konference  CINOA 
(Confédération Internationale des Négo-
ciants en Oeuvres d‘Art), mezinárodní 
organizace obchodníků s uměním, kte-
rá proběhla letos v létě v Londýně. Své 
zastoupení má v CINOA i česká Asoci-
ace starožitníků.

Jako hlavní téma rezonovala na kon-
ferenci ochrana autorských práv. Právě 
v této oblasti byla CINOA v posledním 
roce velmi aktivní. Její zástupci jednali 
i v pracovní skupině, která se daným té-
matem zabývá na úrovni Evropské unie 
a má možnost ovlivnit podobu budoucí 
směrnice s významným dopadem i na 
český trh. Za českou stranu se účastnila 
Ing. Petra Young, viceprezidentka Aso-
ciace. CINOA se snaží reagovat na prak-
tické problémy spojené s fungováním 
autorských odměn v jednotlivých stá-
tech a přispět ke sjednocení této praxe.

Kromě autorských práv zaujala na 
konferenci zpráva Američanů o nových 
předpisech na prodej starožitností s ob-
sahem slonoviny. V Evropě se jeví jako 
absurdní, protože se týkají předmětů 
vyrobených v dávné době a na ochranu 
slonů dnes nemají prakticky žádný vliv. 
Další novinkou je snížení hranice plateb 
v hotovosti z 15 na 7 tisíc eur přijaté na 
evropské úrovni.  Simona Šustková

2

V aukci budou nabídnuty obrazy z privátní sbírky Karla Čapka a Olgy Scheinpflugové, 
z pozůstalosti malíře Emila Filly, expředsedy vlády Československa a dalších významných sbírek.

Adolf Loos Apartment and Gallery
U Starého hřbitova 40/6 | 110 00 Praha 1 
www.aloos.cz

European Arts Investments s. r. o.
Senovážné náměstí 8 | 110 00 Praha 1
www.europeanarts.cz

Neděle 23. listopad 2014 od 14:00 HodiN
výstavní síň Mánes | Masarykovo nábřeží 250 | Praha 1

dovolujeme si vás pozvat Na společNou aukci 
vybraNýcH děl výtvarNéHo uměNí a desigNu

alfoNs mucHa
PANO Z PAVILONU BOSNY A HERCEGOVINY 
NA SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ V PAŘÍŽI 1900 

václav Špála
HARLEkýN A kOLOmBíNA 


