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 KRÁTCE

Aukce v plném proudu
praha Na druhou půli dubna a na 
květen si své aukce naplánovala 
většina českých aukčních síní. Mezi 
nejsledovanější tradičně patří aukce 
společností Adolf Loos Apartment 
and Gallery (26. 4.), 1. Art Consulting 
(17. 5.), Arthouse Hejtmánek (21. 5.), 
Dorotheum (23. 5.) a galerií Kodl 
a Vltavín (24. 5.). V loňském roce jen na 
květnových aukcích sběratelé dohro-
mady utratili kolem 270 milionů korun.
www.artplus.cz

 

Volný vstup do NG
praha Národní galerie od začátku 
dubna zavedla volný vstup do stálých 
expozic pro děti a mládež do 18 let 
a pro studenty do 26 let. Dlouhodobý 
záměr bezplatného vstupného pro 
mladou generaci se podařilo naplnit 
díky sponzorovi galerie Komerční 
bance, která vstupenky za tuto část 
návštěvníků uhradí.
www.ngprague.cz

 

Zastihla je noc
cheb Krajská galerie v Chebu do půlky 
června hostí objevnou výstavu Zastihla 
je noc, která mapuje dílo a životní 
osudy českých umělců ve Francii za 
druhé světové války. Výstava vychází ze 
stejnojmenné knihy historičky umění 
Anny Pravdové z roku 2009. Pravdová 
se věnuje nejen známým umělcům, jako 
jsou Josef Šíma či Adolf Hoffmeister, 
ale i řadě neprávem zapomenutých, jako 
jsou Edith Hirschová, přezdívaná Tita, 
František Matoušek nebo Jan Vlach.
www.gavu.cz

 

Modeláři v galerii
praha Již jen do začátku května je 
v Galerii Rudolfinum možné navštívit 
výstavu Model. Kurátor Ladislav Kesner 
představuje desítku současných 
českých i světových tvůrců, kteří ve 
své tvorbě nějakým způsobem pracují 
s modely a maketami. Nejslavnějšími 
zastoupenými autory jsou britští socha-
ři Antony Gormley a Rachel Whiteread.
www.galerierudolfinum.cz

 

Jaro v Itálii
benátky/milán Benátské bienále 
současného umění letos začíná o měsíc 
dřív, než bylo v minulých letech zvykem. 
První návštěvníky přivítá již 9. května 
a potrvá až do 22. listopadu. Autorem 
česko-slovenského pavilonu je letos 
Jiří David. Na hlavní kurátorskou část 
bienále nebyl žádný z českých umělců 
vybrán. Začátkem května své brány 
otevírá také EXPO v Miláně. Součástí 
doprovodného programu je i řada 
výstav, největší událostí bude přehlídka 
díla Leonarda da Vinci, která začíná již 
15. dubna a potrvá do 19. července.
www.labiennale.org 
www.skiragrandimostre.it

 

Dubnový Art+Antiques
Obálka a úvodní článek dubnového čísla 
Art+Antiques zvou k návštěvě výstavy 
videoartu v Národní galerii. Profilovým 
rozhovorem je v časopise představován 
kurátor Karel Císař a hlavní tematický 
článek se věnuje fenoménu společností 
přátel muzeí a galerií. 
www.artcasopis.cz
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Kresby a grafiky za statisíce 
rekordní ceny za práce na papíře

Práce na papíře, tedy nejen 
kresby a grafiky, ale například 
i akvarely, jsou dlouhodobě 
na okraji sběratelského zájmu 
a i vynikající kusy je mnohdy 
možné koupit relativně levně. 
Několik rekordních prodejů 
z poslední doby však možná 
signalizuje změnu trendu.

 Hned dva mimořádné prodeje z konce loň-
ského roku se týkaly děl Josefa Čapka. Na listopa-
dové aukci společnosti Adolf Loos Apartment and 
Gallery se dvojice Čapkových pastelů prodala za 
492 tisíc a 1,2 milionu korun. To je nejen nový rekord 
za umělcovu kresbu, ale současně jedna z nejvyš-
ších cen v této kategorii vůbec. Obě díla startova-
la na částce kolem 300 tisíc korun, což odpovídalo 
předchozímu Čapkovu rekordu za práci na papíře. 
Vysokým cenám jistě pomohla vynikající proveni-
ence obou prací, které pocházely ze sbírky malířo-
va bratra Karla, současně však platí, že i bez ní se 
jednalo o mimořádná umělecká díla. Šlo by dokon-
ce argumentovat, že právě v podobných kresbách 
s námětem dětských her, se Čapkův výtvarný ta-
lent projevoval nejplněji a nejsvobodněji. Dražba 
každého pastelu trvala několik minut a výslednou 
cenu publikum v sále odměnilo krátkým potleskem. 
Kupcem obou se stal jediný dražitel.

Jen o pár týdnů později Čapek překonal další re-
kord, tentokrát v případě grafiky. Na prosincové aukci 
společnosti European Arts se unikátní červeně vytiš-
těný linoryt Dívka prodal za rekordních 252 tisíc ko-
run. Dražba přitom startovala na částce 36 tisíc korun. 
Vysokou cenu vysvětluje vynikající kvalita, atypická 
barevnost i dobrá provenience grafiky. Připomeňme 
ještě, že na obálce soupisu Čapkova grafického díla se 
objevuje právě tento linoryt z roku 1915, byť v černé 
variantě. Cena čtvrt milionu je jednou z nejvyšších 
za grafiku, dráž se podle ART+ prodalo jen několik 
plakátů Alfonse Muchy a serigrafií Zdeňka Sýkory. 
A loni ještě litografie Malé světy IV. od Vasilije Kan-
dinského, která na aukci 1. Art Consulting odešla za 
vyvolávací cenu 300 tisíc korun. Vzhledem k cenám, 
za něž se Kandinského díla prodávají ve světě, však 
nešlo zdaleka o takovou událost.

Vůbec nejvyšších cen v případě prací na papíře 
dosahují akvarelem a kvašem provedené abstraktní 
studie Františka Kupky, které jsou pro mnohé sběra-
tele jistou kompenzací za nedostupné obrazy. Nejdrá-
že se loni prodal Kupkův akvarel Příběh o pestících 
a tyčinkách z roku 1919, který se na stejné aukci jako 
zmiňované Čapkovy pastely Děti mezi stromy a Děti 
a holubi prodal za 1,86 milionu korun. O celosvěto-
vý rekord za Kupkovu práci tohoto typu se nedávno 
v Paříži postarala akvarelová studie k slavné Amorfě – 
Dvoubarevné fuze, jejíž cenu dražitelé letos v březnu 
na aukci Christie’s vyhnali až na 3,34 milionu korun.

Podobným případem jako Kupka – jakkoliv toto 
srovnání může znít nepatřičně – je Josef Lada. Vzhle-
dem k tomu, že maloval téměř výhradně kvašem, jsou 
jeho práce na papíře také brány jako „plnohodnotné“ 
obrazy. Jarní Mlýn s kostelíkem se loni na aukci Ga-
lerie Kodl prodal za 1,14 milionu, přičemž umělcův 
tři roky starý rekord je ještě o 300 tisíc korun vyšší.

Vysokých cen, byť to zdaleka neplatí plošně, 
dosahují také kresby Emila Filly. Stejně jako v pří-
padě malířových obrazů jsou nejvíce ceněné jeho 
kubistické práce z doby první světové války. Ceno-
vý rekord již třetím rokem drží kresba a koláž Zá-
tiší s tabákem z roku 1914, která se na aukci Adolf 
Loos Apartment and Gallery prodala za 1,92 milio-
nu korun. Stejná aukční síň dražila i dvě nejdražší 
loni prodané Fillovy práce na papíře: Zátiší se skle-
nicí, kolorovanou kresbu pohlednicového formátu 
z roku 1914, která se prodala za 852 tisíc, a štětcovou 
kresbu Hlava z roku 1933, která vystoupala z 204 na 
480 tisíc korun. Fillovy grafiky lze na druhou stranu 
stále koupit i za méně než 10 tisíc korun. Nejdražší 
jednotlivý list, linoryt Zátiší s podnosem a sklenicí, 
prodalo v roce 2012 Dorotheum, přičemž na rekord 
stačila částka 84 tisíc korun.  Jan Skřivánek

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

z aukce čapkova pastelu děti mezi stromy. cena na sále činila rovný milion, včetně provize kupec zaplatil 1,2 milionu korun.  foto: Jan Rasch

josef čapek: dívka 
1915, linoryt na papíře, 18 × 15,5 cm,  
cena: 252 000 Kč,  
European Arts 14. 12. 2014 
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Tajemné dálky v Národní galerii
symbolismus v českých zemích 1880–1914

Výstava Tajemné dálky, 
která bude od 22. dubna 
do konce září k vidění 
v pražském Anežském 
klášteře, je pozměněnou 
reprízou úspěšné výstavy, 
kterou na přelomu roku 
hostilo Muzeum umění 
Olomouc. Její tématické 
zaměření vysvětluje podtitul: 
Symbolismus v českých 
zemích 1880–1914.

 Symbolismus musí být chápán spíše jako du-
ševní postoj než specifický umělecký styl. Jde o vý-
raz myšlení, hnutí bez jasně definovaných hranic, 
které nevytvořilo samostatný styl, ale různých stylů 
využívalo. Společnost v 19. století, zvláště na jeho 
konci, procházela turbulentními změnami a pro 
člověka bylo stále obtížnější se ve světě orientovat 
a najít v něm místo. Samotné tempo života se zrych-
lovalo, až se zdálo, že rychleji už žít snad ani nelze. 
Moderní člověk jako by v nastalém chaosu neměl 
čas na svůj duchovní rozvoj.

Na konci 19. století dochází k emancipaci náro-
dů, společenských tříd i žen. Dosavadní jistoty mizí 
a naprosto se mění, včetně jistoty nejvyšší – boží. 
Místo Boha je zaplněno myšlenkou neustálého po-
kroku a vývoje. Pozitivistická filozofie už pro Boha, 
jehož existenci nelze prokázat, nemá místo. Je od-
mítáno vše, co překračuje bezprostřední fakta, a za 
smysluplné považováno to, co je verifikovatelné po-
mocí smyslové zkušenosti. Ve světě, kde není místo 
pro Boha, není místo ani pro fantazii, snění, mytické 
a pohádkové bytosti.

Škatulka racionalismu, empirismu a pragmati-
smu byla ovšem pro umělce příliš těsná. Ostatně 
nejen pro umělce. Není divu, že právě v této době se 
zrodila Freudova psychoanalýza, díky které vyplou-
valy na povrch podvědomá traumata, noční můry 
a nespoutané fantazie, tedy jevy, které neměly mít 
v racionálním vědomí příslušníka buržoazie žádné 
místo. Svět symbolistů byl protireakcí na pozitivi-
stickou filozofii, jejímž vyjádřením ve výtvarném 
umění byl realismus a naturalismus. Vyrůstal ze 

Schopenhauerovy pesimistické a iracionalistické 
filozofie, ovlivnil ho Nietzsche, Wagner, Bergson 
a Freud. V tomto vidění světa potom dochází až k ja-
kési sakralizaci umění. Slovy symbolisty Giovanni 
Segantiniho: „Umění musí vyplnit prázdné místo, 
které po sobě zanechala náboženství.“

Schopenhauer nachází alespoň pomíjivý osvo-
bozující okamžik z neustálého koloběhu utrpení 
v kontemplaci nad uměleckým dílem, umožňujícím 
zahlédnout vůli, základ všech jevů. Umělec je pak 
jakýmsi nástrojem, jehož prostřednictvím se vůle 
zjevuje a který pomocí zobrazeného nevědomí ko-
munikuje s naší podstatou. Právě na tomto principu 
je založeno umění symbolismu, které oslovuje po-
mocí symbolu hlubší struktury divákovy osobnosti. 
Na základě symbolů si divák do díla může projek-
tovat svoje významy vztahující se k jeho prožívání 
a odkrývat významy další. Pomocí umění lze tedy 
uniknout z tvrdé reality, dotknout se božského, pod-
staty světa či absolutní pravdy a nechat se zavést 
do tajemných dálek.

Autorem výstavy je historik umění Otto M. Ur-
ban, který byl v roce 2006 podepsán také pod vý-
stavou V barvách chorobných: Idea dekadence 
a umění v českých zemích 1880–1914, která se ko-
nala v pražském Obecním domě. Tajemné dálky 
představují jakési logické pokračování, respektive 
prezentaci širšího uměleckého proudu, jehož pod-
množinou je právě dekadence. Na nynější výstavě 
jsou prezentována díla jemnějšího, poetičtějšího du-
cha a i na informačních panelech je na tento rozdíl 
poukázáno. I když samozřejmě najdeme mezi obě-
ma výstavami styčné body, kterým se nelze úplně 
vyhnout.

V případě symbolismu je už samotný výběr té-
mat náročný, neboť jde o tak široký pojem, že jich 
nabízí nepočítaně. Symbolistním umělcům je spo-
lečné, že se snaží uniknout před existující vnější 
realitou do reality vnitřní, kterou si vytvářejí. Jaké 
prostředky a ikonografická témata k tomu volí, je už 
ale velmi různé. S ohledem na tuto širokou specifi-
kaci symbolismu je vhodně zvolen centrální motiv 
úniku do „tajemných dálek“. V úvodním Soumraku 
nymf umělec uniká do ztracených mytologických 
světů. Ztracený ráj se ohlíží do dálek ztracené víry 
a inspirací mu je křesťanství. Přízraky noci jsou dál-
kami podivuhodných bytostí z pohádek, snů, ale i al-
koholových přeludů. Květy intimních nálad pouka-
zují na dálky mezi mužem a ženou, na rozmanitost 
jejich vztahu, na vzdálený ženský idol. A nakonec 
Subtilnost smutku odhaluje dálku věčnou, dálku 
smrti a posmrtného života. V každé z částí najdeme 
kromě malířských děl také několik soch. Doplňkem 
k těmto pěti kapitolám je oddíl Libri et Anima, který 
není určen námětem výtvarného díla, ale jeho for-
mou, a poukazuje na těsné sepětí literatury a vý-
tvarného umění.  Kateřina Holečková

 EDITORIAL

Kdy se vdáš?

Začátkem února proběhla médii 
zpráva o rekordním prodeji Gau-
guinova obrazu Kdy se vdáš? 
z roku 1892. Za 300 milionů do-
larů jej koupila katarská králov-
ská rodina, která už v minulosti 
stála za některými rekordními 
cenami obrazů od moderny po 
současnost. Zaplacená suma je 
nejvyšší známou částkou za jaké-
koliv umělecké dílo. Přepočtena 
na koruny vypadá ještě fantastič-
těji než v dolarech – 7,3 miliardy 
korun přibližně odpovídá letoš-
nímu rozpočtu českého minister-
stva kultury (nepočítaje v to pro-
středky na vyrovnání s církvemi).

Co ale 300 milionů dolarů 
znamená pro samotný Katar? 
Jde maximálně o týdenní pro-
dukci zemního plynu tohoto ma-
lého emirátu. Vydat týdenní pří-
jem na koupi uměleckého díla 
rázem nevypadá až tak senzač-
ně. Vztaženo k české průměrné 
mzdě a zdejšímu trhu s uměním, 
jde o ekvivalent koupě nepříliš 
drahého grafického listu. Leckdo 
z nás tak může hrdě říct, že za 
umění vydává víc než celý Katar.

Nejde mi o to zpochybňovat 
význam zmíněného prodeje, ale 
ilustrovat, nakolik relativní ceny 
umění jsou. Jakkoliv se v sou-
vislosti s uměním čím dál tím 
víc mluví o investicích, obrazy si 
nakonec většinou stejně kupuje-
me proto, že je máme rádi a mů-
žeme si je dovolit, spíš než kvůli 
možnému budoucímu zhodno-
cení. Nahlíženo touto optikou, 
jde vlastně jen o to najít, po čem 
člověk touží a co chce mít doma, 
a rozhodnout se, zda je ochoten 
utratit týdenní, měsíční nebo ješ-
tě vyšší část svého příjmu.

V  třetím čísle Sběratel-
ských novin jsme pro vás při-
pravili výběr článků z  měsíč-
níku  Art+Antiques a z portálu 
  artplus. cz, které pokrývají ce-
lou šíři trhu s uměním – od sta-
rožitností po současné umění. 
Z výstav pak chceme upozornit 
na chystanou výstavu symboli-
smu a nedávno otevřené muze-
um sklárny Lötz v Klatovech.  

Jan Skřivánek,  
šéfredaktor Art+Antiques

emil holárek: umělcův sen , kolem 1900, olej na plátně, 114 × 158 cm, soukromá sbírka, foto: Ota Palán
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zemích 1880–1914

místo
Klášter Sv. Anežky České
pořadatel
Národní galerie v Praze
kurátor
Otto M. Urban
termín
22. 4.–27. 9. 2015
web
www.ngprague.cz

  

AUKCI VYBRANÝCH 
OBRAZŮ A UMĚLECKÝCH 
PŘEDMĚTŮ

Adolf Loos Apartment and Gallery 
pořádá

NEDĚLE 26. DUBEN 2015 OD 14.00 HODIN
výstavní síň Mánes | Masarykovo nábřeží 250
Praha 1

Adolf Loos Apartment and Gallery 
U Starého hřbitova 40/6
110 00 Praha 1 – Josefov
T | +420 602 325 990
E | loos@aloos.cz
www.aloos.cz

PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVA EXPONÁTŮ
19. 4. - 25. 4. | 10.00 – 18.00 hodin
26. 4. | 10.00 – 13.30 hodin

MAX KOPF ZIMNÍ PRAHA
inzerce Zravotnické noviny.indd   1 25.03.15   12:53



www.artplus.cz 03

I N Z E R C E

Vše se odvíjí od kvality a odbornosti
rozhovor s vladimírem lekešem

Aukční síň Adolf Loos Apartment and Gallery před lety začala 
s pořádáním exkluzivních večerních aukcí a má na svém kontě 
i prodej nejdražšího obrazu českých aukcí, Tvaru modré od 
Františka Kupky. Před třemi lety jej vydražila za rekordních 
57,4 milionu korun. Začátkem letošního roku společnost otevřela 
nové výstavní prostory v pražském Mánesu.

Na úvodní výstavě si návštěvníci mohli listovat 
katalogem z roku 1935, kde byly původní prodejní 
ceny vystavených obrazů. Štyrského Člověk sépie 
tehdy stál 4 tisíce korun; na kolik by podle vás 
přišel dnes?
Výstava ikonických olejů Toyen a Jindřicha Štyrské-
ho ze soukromé pařížské sbírky Geraldiny a Bernar-
da Galateau byla nekomerční a byla zamýšlena jako 
připomínka osmdesáti let od první výstavy Skupiny 
surrealistů v ČSR, která se uskutečnila prakticky na 
den přesně na tom samém místě. Z bezpečnostních 
důvodů i kvůli výši pojistky výstava trvala pouze je-
denáct dnů, za tu dobu ji však navštívilo na dva tisí-
ce diváků, což je myslím velký úspěch. V případě, že 
by výstava byla prodejní, uměli bychom Štyrského 
prodat v privátním prodeji za částku kolem 35 mili-
onů korun a Magnetovou ženu od Toyen za částku 
okolo 27 milionů.

Čtyři tisíce korun nebyla v roce 1935 vůbec 
malá částka, v dnešních relacích třeba sto tisíc. 
Štyrskému tehdy bylo pětatřicet let a za sto 
tisíc jde dnes určitě koupit řadu zajímavých děl 
současných umělců. Vidíte mezi nimi někoho, jehož 
práce budou za osmdesát let také stát miliony?
Nikoliv až za osmdesát let. Myslím, že během pěti-
-deseti let budou stát oleje Hynka Martince miliony 
a možná i desítky milionů korun. Malíře jsem měl 
možnost navštívit v jeho ateliéru v Londýně. Tento 
relativně mladý umělec je již dnes vyzrálou osob-
ností a má to v hlavě „srovnané“. Nemýlil jsem se 
před mnoha lety s cenami Františka Kupky a dou-
fám, že se nebudu mýlit nyní i s Hynkem Martin-
cem. Uvidíme, stojí před ním ještě mnoho práce…

Co by český stát měl dělat v zájmu větší 
propagace českého umění ve světě?
Podle mého soudu se vše odvíjí od kvality a od-
borných schopností lidí, kteří k tomu mají co říci či 
přímo rozhodují. Národní galerie v Praze má pod 
vedením dvojice Jiří Fajt-Adam Budak velkou šan-
ci stát se mezinárodně respektovanou institucí. Mo-
ravská galerie v Brně díky osobě bývalého ředitele 
Marka Pokorného a jeho nástupce Jana Presse jde 
již dlouhou dobu dobrým směrem. Obě tyto institu-
ce si uvědomují, že bez spolupráce se soukromými 
sběrateli a galeriemi se neobejdou. Naopak katast-
rofální situace je na Ministerstvu kultury – Odboru 
památkové péče, kde někteří předlistopadoví úřed-

 CV

Vladimír Lekeš je znal-
cem a milovníkem díla 
Františka Kupky a Adolfa 
Loose. Název galerie, 
jejímž je jednatelem, 
odkazuje na skutečnost, 
že sídlí v apartmánu od 
tohoto slavného mezivá-
lečného architekta. Interiér 
plzeňského mládeneckého 
bytu, který Loos navrhl 
v roce 1927, Vladimír Lekeš 
zachránil na konci 80. let 
před demolicí. Koupil 
veškeré dochované prvky 
vnitřního vybavení a po 
náročném restaurování 
vytvořil v Praze rekonstruk-
ci původního bytu. Loosův 
apartmán je přístupný po 
předchozí domluvě v ulici 
U Starého hřbitova. Vladi-
mír Lekeš zastupoval dě-
dice Jindřicha Waldese při 
prodeji řady děl z rodinné 
sbírky i při jednáních o re-
stituci Waldesova archivu. 
Jako znalec Kupkova díla 
je zapsán v prestižním 
francouzském katalogu 
Guide international des ex-
perts et spécialiste. Příští 
aukce společnosti Adolf 
Loos Apartment and Galle-
ry se uskuteční v neděli 
26. dubna od 14 hodiny ve 
výstavní síni Mánes.
www.aloos.cz

Na aukci jsem byl osobně přítomen. Jeden sběra-
tel, který měl o obraz zájem, mě požádal o stanovis-
ko a prohlídku obrazu. Bohužel byl obraz ve velmi 
špatném stavu a skutečně neodborně zrestaurován. 
Myslím, že bylo profesionální chybou Christie’s za-
řadit jej v tomto stavu do aukce. Další chybou byl 
extrémně vysoký odhad 1,5 až 2 miliony liber (bez 
aukční provize) a limit, pod který aukční síň nemohla 
obraz prodat. Během aukce byla nabídka po telefo-
nu ve výši 1,3 milionu liber a pravděpodobně aukční 
síň obraz i po aukci za sníženou cenu prodala, neboť 
poaukční nabídku našeho klienta již neakceptovala.

Příští aukce vaší společnosti se uskuteční 
poslední dubnovou neděli v Mánesu. Na co se 
mohou sběratelé těšit?
Aukční katalog je na internetu nebo se čtenáři mo-
hou přijít podívat na předaukční výstavu, která se 
bude konat v Mánesu od 19. dubna. V této naší pres-
tižní aukci, která patří k vrcholům aukční sezony, 
bude nabídnuto 90 položek v rozmezí vyvolávacích 
cen od 10 tisíc do 4 milionů korun. K „bonbónkům“ 
aukce bude dozajista patřit například ikonický olej 
Josefa Šímy Portrét Marguerite Neveaux z roku 
1922, který pochází přímo z rodiny malíře. Dále 
kvalitní oleje a kresby Václava Brožíka, Václava 
Radimského, Antonína Slavíčka, Emila Filly, Fran-
tiška Kupky, Emila Orlika, Toyen, Pravoslava Kotí-
ka, Adrieny Šimotové… Myslím, že černým koněm 
aukce bude šest objektů Jiřího Koláře ze začátku 
60. let či pigmentová originální fotografie The Bow 
Františka Drtikola.  Jan Skřivánek

níci nepochopili vůbec nic a rozhodují na základě 
svých subjektivních dojmů o soukromém majetku 
a osudech cizích lidí. Domnívám se, že tak i svý-
mi rozhodnutími připravili restituenty a majitele 
uměleckých děl o stovky milionů až možná mili-
ard korun. Propagaci českého umění v zahraničí 
by tedy nepochybně prospělo nastavení přesných 
pravidel vývozu, tak jak je tomu ve všech civilizo-
vaných zemích světa, se zachováním předkupní-
ho práva státu.

Připravujete soupis obrazů Františka Kupky, 
můžete jej blíže představit?
Soupis olejomaleb Františka Kupky je připravován 
naší společností Adolf Loos Apartment and Gallery 
na základě smlouvy s Národní galerií v Praze, kte-
rá je i naším partnerem v tomto projektu. Nedáv-
no k projektu přistoupila i rakouská Národní gale-
rie Belvedere Vídeň. Na soupisu pracujeme již pět 
let a je již prakticky hotov. Nyní probíhají jazykové 
korektury. Soupis by měl vyjít v češtině, angličtině 
a francouzštině. Čekají nás však ještě poměrně slo-
žitá jednání s nakladateli a některými držiteli autor-
ských práv, ale doufám, že letos by soupis měl jít do 
distribuce. Do soupisu, který bude mít cca 500 stran, 
bude zařazeno na 360 Kupkových olejů. Z toho je 
v soukromých sbírkách odhadem pětina, což je po-
měrně málo.

V Londýně byl začátkem roku nabízen Kupkův 
obraz Vanoucí modře III., nakonec však zůstal 
nevydražen. Co podle vás bylo důvodem?

Propagaci českého 
umění v zahraničí 
by prospělo nasta-
vení přesných pravi-
del vývozu, tak jak je 
tomu ve všech civi-
lizovaných zemích 
světa, se zachová-
ním předkupního 
práva státu.

vladimír lekeš s kupkovým obrazem tvar modré / foto: aloos.cz

Předplaťte si AM Review a získejte  
půlroční předplatné Art+Antiques zdarma. 
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Nabídka platí do 10. 5. 2015, pouze pro nové předplatitele  
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pouze akce uskutečněné v posledních 
deseti letech.

Podobně jako v loňském roce dělí 
prvního Jiřího Kovandu od druhé Kate-
řiny Šedé více jak 600 bodů, což je cel-
kový počet bodů, jehož dosahují umělci, 
kteří se umístili někde v polovině žebříč-
ku. Kovanda má také skoro dvojnásobek 
bodů co šestý Krištof Kintera, jeho mís-
to je tak pravděpodobně na delší dobu 
neochvějné. Hranice pro vstup do první 
stovky se stejně jako loni pohybuje ko-
lem 400 bodů. Oproti minulému ročníku 
se obměnilo deset jmen.

Za pomyslného „skokana roku“ autoři 
indexu označují Vladimíra Houdka, který 
se posunul ze 100. na 75. místo. Loni třice-
tiletý Vladimír Houdek, který na výtvar-
nou scénu razantně vstoupil před pou-

 V únoru byl zveřejněn druhý roč-
ník žebříčku současných umělců naro-
zených po roce 1950, který připravuje 
J&T Banka ve spolupráci s portálem 
ART+. Složení první desítky nedoznalo 
velkých změn, z jedenácté na desátou 
příčku si polepšil Jiří David.

J&T Banka Art Index je pokusem 
o nezaujatý popis vývoje na součas-
né výtvarné scéně. Vychází z předpo-
kladu, že vlastní hodnotu umění nelze 
objektivně změřit, že však lze posuzo-
vat úspěšnost umělecké kariéry. Index 
zohledňuje účasti na výstavách a bie-
nále, výtvarná ocenění, zastoupení ga-
leriemi a další umělecké počiny (na-
příklad knižní monografie či realizace 
ve veřejném prostoru). Do výsledného 
bodového součtu jsou započítávány 

J&T Banka Art Index 2015

 V obecných přehledech českého 
moderního umění bývá malíř Jaroslav 
Král (1883–1942) většinou zmiňován jen 
okrajově. Jeho jméno sice nese jeden 
z výstavních sálů brněnského Domu 
umění a v Brně-Žabovřeskách je po něm 
pojmenována ulice, ale jeho dílo širší 
veřejnosti – přinejmenším mimo mo-
ravskou metropoli – příliš známé není. 
Příležitostí k nápravě je nedávno vy-
daná výpravná monografie od Marcely 
Macharáčkové.

Jaroslav Král se narodil v Malešově 
u Kutné Hory, dětství prožil na Šumavě 
a studia v Českých Budějovicích a v Pra-
ze. Prakticky celý jeho umělecký život je 
však spjat s Brnem. Po studiích se ně-
kolik let protloukal jako učitel geometrie 
a matematiky a příležitostný portrétista. 
Nezbytné zázemí pro vlastní tvorbu zís-
kal, až když začátkem 20. let dostal místo 
asistenta kreslení na brněnské technice. 

Jaroslav Král: Mezi kubismem a klasicismem 
Ve 30. letech se Jaroslav Král ak-

tivně zapojil do levicového hnutí. Spo-
lupracoval s politicko-kulturním časo-
pisem Index a angažoval se v činnosti 
Výboru pro pomoc demokratickému 
Španělsku. Předchozí politická činnost 
se za okupace stala záminkou pro jeho 
zatčení gestapem. Ačkoliv jej soud for-
málně osvobodil, byl odvlečen do Osvě-
timi, kde na jaře 1942 zemřel v plynové 
komoře. Podle svědectví přátel a pří-
buzných byl Jaroslav Král tiché, skrom-
né, nepříliš průbojné povahy. V Brně 
bydlel v domě s matkou a sestrou a na 
fotografiích vypadá spíše jako poně-
kud zakřiknutý úředník, nežli jako po-
liticky angažovaný příslušník umělec-
ké avantgardy.

Podobně „rozporuplné“ je i  jeho 
umělecké dílo. Královy obrazy jsou na 
jedné straně velice poetické a smysl-
né, na druhé plné smutku a rozhořčení. 

Po formální stránce se v nich snoubí 
dvě zcela protichůdné tendence – ku-
bismus a klasicismus. „Pracuji, pokud 
lze, vždy plošně. O co mně v prvé řadě 
v obraze běží, jest vybudování prosto-
ru, ne plastika zobrazených předmě-
tů: dále chci dosáhnouti kompoziční 
vyrovnanosti. Jest nutno, aby obraz 
tvořil jeden uzavřený celek ve formě 
i barvě,“ vysvětlil Jaroslav Král svůj 
přístup k malbě v novinovém rozhovo-
ru v roce 1931. V raných dílech se za-
jímal zejména o sociální tématiku, od 
konce 20. let se pak intenzivně věno-
val malbě zátiší, přičemž snaha o tva-
rové zjednodušení jej na čas dovedla 
až k abstrakci. Důležitým a častým ná-
mětem jeho obrazů jsou také ženské 
figury a dívčí akty.

Kniha nazvaná jednoduše Jaroslav 
Král je završením mnohaleté badatelské 
práce brněnské historičky umění Mar-

cely Macharáčkové, která Královi při-
pravila řadu výstav. Ta zatím poslední 
se uskutečnila na začátku roku v Domě 
umění města Brna. Knihu, jejíž součástí 
je i soupisový katalog Králova malířské-
ho a sochařského díla, který čítá přes 
pět set položek, vydala Galerie Kodl ve 
spolupráci s Muzeem města Brna. „Po-
malu se vracíme do atmosféry první 
republiky, do života lidí, jejichž morální 
a etické principy byly naprosto přiroze-
né, a také proto pozdějšími okolnostmi 
neotřesitelné (…). Do doby, kdy umě-
ní vznikalo z vnitřní nutnosti, a nikoli 
pro peníze a mecenášství spočívalo ve 
sdílení lidských hodnot a nebylo pouze 
ekonomickým vztahem. Do světa, který 
jsem si kouskem vysnil, ale jenž z velké 
části skutečně existoval,“ píše v před-
mluvě galerista Martin Kodl, který knihu 
dedikuje malířově neteři Mileně Galuš-
kové.  Jan Skřivánek

marcela 
macharáčková: 
jaroslav král

Galerie Kodl,  
Praha 2014
stran 400
cena 1620 Kč

hými pěti lety, je jedním z nejnadanějších 
a nejvyhledávanějších mladých malířů. 
V loňském roce měl samostatné výstavy 
v galerii Plato v Ostravě, v Richard Adam 
Gallery v Brně a v berlínské galerii Schle-
icher/Lange, která jej zastupuje.

Umělci, kteří se umístili v první de-
sítce, pracují s jazykem poučeným kon-
ceptuální zkušeností, kterou promítají 
do různých médií – od videa, fotogra-
fie, sochy, malby a instalace až po často 
nehmotné performance. Dominantním 
médiem v první stovce nicméně zůstává 
malba, s níž pracují čtyři desítky uměl-
ců. Nejvýše umístěným malířem je Josef 
Bolf na 12. příčce. Průměrný věk umělců 
v první stovce vychází na 43,5 let a třem 
nejmladším umělcům bude teprve letos 
třicet.   Johanka Lomová 

 j iří kova n da : pr o t i 
z by t k u sv ě ta 
Dům fotografie, Galerie 
hlavního města Prahy, 
1. 4.–15. 6. 2014,  
foto: archiv GHMP

pořadí jméno body

01 Jiří Kovanda 3399

02 Kateřina Šedá 2722

03 Eva Koťátková 2485

04 Zbyněk Baladrán 2124

05 Ján Mančuška 1820

06 Krištof Kintera 1721

07 Dominik Lang 1338

08 Tomáš Vaněk 1318

09 Markéta Othová 1279

10 Jiří David 1269

11 Jan Nálevka 1198

12 Josef Bolf 1140

13 Hynek Alt, Aleksandra Vajd 1118

14 Ondřej Brody 1095

15 Alena Kotzmannová 1078

16 Filip Cenek 1059

17 Milena Dopitová 1039

18 Daniel Pitín 1021

19 Matěj Smetana 988

20 Jiří Thýn 965

21 Jakub Nepraš 954

22 David Černý 945

23 Jan Merta 906

24 Adam Vačkář 899

25 Jan Šerých 892

26 Jiří Skála 857

27 Alice Nikitinová 823

28 Pavel Mrkus 820

29 Tomáš Svoboda 802

30 Jiří Černický 791

31 Jan Pfeiffer 774

32 Pavla Scerankova 772

33 Petr Nikl 747

34 Vladimír Kokolia 743

35 Václav Stratil 739

36 František Skála 730

37 David Böhm–Jiří Franta 729

38 Michal Pěchouček 725

39 Michaela Thelenová 720

40 Marek Meduna 708

aukční dům

Alma Antique
Valentinská 7, Praha 1
otevřeno denně 10–18

Skleněná váza žlutá
Čechy, Klášterní  
Mlýn – Loetz 
sign Richard 
kamejové sklo 
poč. 20. stol

Porcelánová váza
Čína, 20.–30. léta  
20. stol., styl famille  
rose jemný glazovaný 
porcelán, malba

Šperk
zlato a rubín,  
pozdní secese, Čechy,  
zn. Marie Křivánková

Valentinum VII – aukční dům a Antique Alma je firma s pětadvacetiletou tradicí  
specializovaná na užité umění, české výtvarné umění, starožitné šperky, porcelán, sklo a textilie.  
Nákupy za hotové, komisní i aukční prodej, bezplatné poradenství.

Valentinum VII aukční dům
Valentinská 7, Praha 1
www.valentinum.cz
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Lötz v Klatovech
nové muzeum slavné šumavské sklárny

Secesní sklo z produkce šumavské sklárny Johann Lötz Witwe je 
jedním z vrcholů českého sklářství. V Klatovech, čtyřicet kilometrů 
od Klášterského Mlýna, kde firma sídlila, se loni v létě otevřelo 
nové muzeum lötzovského skla pojmenované PASK – Pavilon 
skla. K vidění je zde na šest set exponátů ze sbírky rakouského 
sběratele Ericha Lichtenwörthera.

 Vystavená kolekce představuje nejvýznam-
nější produkty značky Lötz. Expozice se svým ob-
sahem soustředí na zejména produkci z doby prv-
ního a druhého desetiletí 20. století, kterou doplňují 
příklady meziválečné. Nejedná se tedy o komplet-
ní seznámení s tvorbou firmy založené Johannem 
Lötzem v roce 1836 v Aníně. Výstava představuje 
práce vytvořené v době, kdy firmu vlastnil Max von 
Spaun (1856–1909). Sklárnu v Klášterském Mlýně 
převzal roku 1879 od Susanne Lötz-Gerstnerové, 
která firmu od roku 1844 vedla pod jménem Johan-
na Lötze vdova.

Max von Spaun studoval strojírenství a byl dů-
stojníkem u dělostřelectva a úředníkem lesní sprá-
vy u Schwarzenberků, pro sklárnu tedy angažoval 
odborného ředitele Eduarda Prochasku. Původní 
především broušený sortiment doplnili výrobou 
barevných sklovin. Roku 1897 byla v Liberci před-
stavená produkce značky Louise Comfort Tiffany. 
V Klášterském Mlýně ji začali napodobovat a záhy 
se stali významným výrobcem duhujícího irisového 
skla. K prvním patřil dekor Papillon (motýl) s mno-
ha různými variantami. Pod označením nového de-
koru Phänomen firma Johann Lötz Witwe úspěšně 
prezentovala svou produkci skla na světové výsta-
vě v Paříži v roce 1900 a získala za ni Grand prix.

Max von Spaun čile spolupracoval i s vídeňský-
mi designéry, jako byli Josef Hoffmann, Koloman 
Moser, Otto Prutscher, Hans Bolek, Jutta Sika a dal-
ší. Výjimečné bylo setkání s Leopoldem Bauerem, 
který navrhl pro firmu kolekci skutečně unikátního 
skla a také rekonstruoval Spaunovu vilu v Klášter-
ském Mlýně. Poprvé se setkali v roce 1902 u pří-
ležitosti realizace obložení stěn čajovny pro umě-
leckou výstavu v Düsseldorfu kachlíky z irizujícího 
skla. V roce 1903 Leopold Bauer strávil ve sklárnách 
delší čas a vytvořil jedinečné návrhy asi padesáti 
váz, které podle jeho vlastních slov „je možno se-
stavovat v různých kombinacích“.

Roku 1908 předal Max von Spaun sklárnu synovi 
Maxmiliánu Robertovi. Pravděpodobně ho k tomu 
vedl špatný zdravotní stav, už v následujícím roce 
zemřel. Max von Spaun ml. se hned na počátku po-
týkal s potížemi, které vyvrcholily roku 1911 vyhláše-
ním konkurzu. I přes tuto neblahou situaci nadále 
pokračovala velkorysá spolupráce s předními de-
signéry. Produkce se obracela k výraznějším barev-
ným odstínům, sytým opakním sklům s kontrastní-
mi hutními a malovanými dekory.

oknem, které umožňuje nejenom pohled návštěv-
níků dovnitř do pavilonu, ale i těm, kdo jsou uvnitř, 
jakoby jiný pohled na exteriér. Vytvořili nové umě-
lecké dílo, samostatný obraz. Návštěvníci pavilonu 
skutečně před oknem postávají a stejně upřeně, jako 
sledovali vystavené předměty, zírají na parčík, jímž 
před chvílí sami prošli.

Interiér pavilonu architekti vyřešili jako jeden 
plynulý prostor. Veškeré příčky odstranili. Díky za-
hnutému tvaru je rozdělení do zón vstupní, odpočin-
kové a galerijní přirozené i bez stěn. Prostorově vel-
mi působivá je i samotná instalace. Stupňovité sokly 
kolem zdí nekopírují jejich linii, ale prohýbají se jako 
koryto řeky pod sílou proudu vody. Při procházení 
prostorem to vyvolává příjemný pocit lehké nejisto-
ty a napětí. Interiér je celý bílý. Veškerá pozornost 
návštěvníka se může soustředit na vystavené sklo.

Expozice je koncipovaná přehledně. Předměty 
jsou sestaveny do skupin, teprve ty mají popisky, jež 
jsou zároveň i vysvětlením významu nebo techniky 
jejich vzniku. Některé objekty je možné rozsvítit vy-
pínačem v soklu. Velmi efektně to působí především 
u uranového skla, které je umístěné v malé černé 
nice. Je možné v ní rozsvítit přirozené světlo a UV 
světlo a pozorovat proměny barvy skla. Připravuje 
se i program pro dotekovou obrazovku s podrob-
nými informacemi k vystaveným exponátům. Na 
své si přijde nadšený laik i badatel. V následujících 
letech se počítá s doplněním ústředního prostoru 
pavilonu výstavním fundusem, který umožní dopl-
ňovat stálou expozici příklady sklářské produkce 
z dalších hutí.  Martina Lehmannová

Od roku 1913 se pro ně používal název Tango 
sklo. Jeho návrhy proslul především Michael Powol-
ny či Hans Bolek. Tango sklo bylo oblíbené hlavně 
na počátku 20. let. Vedle toho se ale po válce firma 
nevyhýbala ani opakování námětů starších a ve 
svém sortimentu stále rozvíjela nové motivy irizo-
vaného a leptaného skla. Ve 30. letech přišli s no-
vinkou tzv. pěnového skla (Schaumglas) vyráběné-
ho zatavováním nesklovité hmoty (minerálií), které 
v konečném efektu připomínaly pěnu. Finanční kri-
ze spojená s proměnou politické situace ale firmu 
nakonec v roce 1939 položila. Sklárna sice ještě dál 
vyráběla pro jiné zadavatele, ale v roce 1947 byla 
definitivně uzavřena.

Za pozornost stojí nejen jednotlivé exponáty, ale 
i zdařilá rekonstrukce výstavního pavilonu, který 
byl původně postaven v letech 1959–60 pro slav-
né klatovské karafiáty. Architekti Ateliéru 25 Klato-
vy a jejich okolí důvěrně znají. Mezi jejich pracemi 
se objevuje velké množství projektů a realizací pro 
nedaleké Horažďovice a v roce 2012 se zúčastnili 
workshopu 10 × 10 nápadů pro Klatovy. Když město 
vyhlašovalo soutěž na pavilon skla, ocitli se archi-
tekti Ateliéru 25 mezi vyzvanými účastníky.

Kvality pavilonu vyhodnotili přesně. Nejvíce je 
zaujal samotný tvar. Zcela proměnili jeho výraz. 
Stavba přes svůj půdorys ve tvaru U působila sta-
ticky. Kompozice se odvíjela od centrální osy dané 
hlavním vchodem přes mírně zvýšenou terasu. 
Tuto „otevřenou náruč“ změnili na „zatáčku“, a do-
dali jí tak novou dynamiku. Hlavní vchod přesunuli 
do pravého křídla. Levé křídlo zakončili obrovským 
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lötz – sklo ze šumavy

místo
PASK – Pavilon skla Klatovy
kurátorka
Jitka Lněničková
rekonstrukce
Ateliér 25 
web
www.pask-klatovy.cz

Velmi působivá je 
i samotná instalace. 
Při procházení 
prostorem vyvolává 
příjemný pocit lehké 
nejistoty a napětí. 
Interiér je celý bílý. 
Veškerá pozornost 
návštěvníka se 
může soustředit na 
vystavené sklo.

pořadí jméno body

01 Jiří Kovanda 3399

02 Kateřina Šedá 2722

03 Eva Koťátková 2485

04 Zbyněk Baladrán 2124

05 Ján Mančuška 1820

06 Krištof Kintera 1721

07 Dominik Lang 1338

08 Tomáš Vaněk 1318

09 Markéta Othová 1279

10 Jiří David 1269

11 Jan Nálevka 1198

12 Josef Bolf 1140

13 Hynek Alt, Aleksandra Vajd 1118

14 Ondřej Brody 1095

15 Alena Kotzmannová 1078

16 Filip Cenek 1059

17 Milena Dopitová 1039

18 Daniel Pitín 1021

19 Matěj Smetana 988

20 Jiří Thýn 965

21 Jakub Nepraš 954

22 David Černý 945

23 Jan Merta 906

24 Adam Vačkář 899

25 Jan Šerých 892

26 Jiří Skála 857

27 Alice Nikitinová 823

28 Pavel Mrkus 820

29 Tomáš Svoboda 802

30 Jiří Černický 791

31 Jan Pfeiffer 774

32 Pavla Scerankova 772

33 Petr Nikl 747

34 Vladimír Kokolia 743

35 Václav Stratil 739

36 František Skála 730

37 David Böhm–Jiří Franta 729

38 Michal Pěchouček 725

39 Michaela Thelenová 720

40 Marek Meduna 708

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

AUKČNÍ, PRODEJNÍ  
A V ÝSTAVNÍ GALERIE

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

Srdečně Vás zveme na naší tradiční  
jarní aukci na Žofíně, která se uskuteční  
v neděli 24. května od 13.00.

Toyen: Larva II., 1934
olej na plátně, 56 × 45 cm
Vyvolávací cena: 4 500 000 Kč
Odhadní cena: 6 000 000–7 000 000 Kč

Joža Úprka: Jízda králů, 1897
olej na plátně, 50 × 101 cm, sign. LD
Vyvolávací cena: 1 000 000 Kč
Odhadní cena: 1 500 000–2 000 000 Kč

Emill Filla: Kytarista, 1912
olej na plátně, 80 × 76 cm
Vyvolávací cena: 7 000 000 Kč
Odhadní cena: 10 000 000–12 000 000 Kč

p o h l e d d o e x p oz i c e v pav il o n u s k l a , Architektonické řešení: Ateliér 25, foto: Karel Nováček
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a ceněné sběrateli i laiky. Dobře se pro-
dává i kvalitní stříbro, především svícny 
a dózy v krásném řemeslném provedení 
či krbové a stolní hodiny od zajímavých 
návrhářů první poloviny 20. století.

Stejně jako v  předchozích letech 
stagnoval nábytek, podle obchodníků 
ještě nikdy nebyl cenově na tak nízké 
hladině jako dnes: krásně zrestaurova-
ný secesní a art decový nábytek se dá 
pořídit v řádech tisíců korun. Někteří 
obchodníci pozorují posun zájmu ku-
pujících, především mladších ročníků, 
k nábytku z 50. a 60. let minulého století. 
V kurzu je také novodobý autorský znač-
kový nábytek, mladší zákazníci dávají 
přednost pohodlí, které starožitný se-

 Trh se starožitnostmi má svá spe-
cifika, současně však pro něj platí stejné 
trendy jako pro obchod s volným umě-
ním. Především pokud jde o důraz na 
kvalitu a jméno a rozevírání cenových 
nůžek mezi výjimečnými položkami 
a průměrnou produkcí.

Loňský rok mnoho zásadních změn 
nepřinesl, jeden nový trend se nicméně 
vystopovat dal. Jednalo se o mince, kte-
ré jsou sice nabízeny ve zvláštních auk-
cích a zaměřují se na ně specializované 
obchody, ale zlaté a stříbrné exempláře 
pamětních i běžných mincí na placení 
z druhé poloviny 19. století a z první re-
publiky se pravidelně začínají objevovat 
i v některých kamenných obchodech. 
Podle Simony Šustkové, spolumajitelky 
obchodu Alma Antique, se během něko-
lika dnů bez problémů prodají.

Tradičně dobře se prodávaly šper-
ky. Nejednalo se přitom výhradně o dia-
mantové, které jsou nositelné a zároveň 
představují výhodnou investici. V loň-
ském roce podle Simony Šustkové čas-
těji nakupovali i méně movití zájemci, 
kteří upřednostňovali drobnější zlaté 
secesní šperky. Martin Cinolter, majitel 
obchodu Cinolter Antique, v této souvis-
losti zvlášť upozorňuje na secesní šper-
ky Marie Křivánkové, které jsou pro svůj 
originální a nadčasový design oblíbené 

Od starých mincí po koberce

1 ú m r t n í m e da il e 
a l e x a n d r a i . 
Rusko, 1826, zlato, 
průměr 6,8 cm,  
váha 169,4 g, 
cena: 4 588 000 Kč, 
Arthouse Hejtmánek 
22. 5. 2014 

2 ta pis e r ie 
s m y t o l o g i c k ý m 
m o t i v e m 
Brusel, 1720–30, 
vlna s hedvábnými 
detaily, 520 × 350 cm, 
cena: 1 320 000 Kč, 
Dorotheum 22. 11. 2014

 Celkový obrat světového trhu 
s uměním loni dosáhl rekordních 51 mi-
liard eur. Vyplývá to z ročenky TEFAF 
Art Market Report, kterou u příležitosti 
starožitnického veletrhu v Maastrichtu 
od roku 2008 každoročně zpracovává 
ekonomka Clare McAndrew. Sleduje ne-
jen aukční síně, ale i prodeje realizované 
prostřednictví galerií a starožitnictví. Ve 
své analýze dokonce uvádí, že privátní 
prodeje se na celkovém obratu podílejí 
z 52 procent.

Celosvětově podle Clare McAndrew 
v oblasti obchodu s uměním podniká 
více než 300 tisíc společností, které do-
hromady zaměstnávají 2,8 milionu lidí. 
Obrat služeb navázaných na trh s umě-
ním odhaduje na 12,9 miliardy eur.

V meziročním srovnání obrat trhu 
povyrostl o 7 procent, počet transak-
cí o 6 procent. Zatímco celkový obrat 
překonal dosud rekordní rok 2007, po-

Světový trh s uměním v roce 2014
 a d r i a e n d e v r ie s: 

b a kc h a n t d r ž íc í 
g l ó b , 1626,  
bronz, 109 cm,  
cena: 27 885 000 USD, 
Christie’s 11. 12. 2014

čet transakcí je stále pod úrovní čísel, 
na kterých byl před vypuknutím ekono-
mické krize. Loni uskutečnilo 39 milionů 
prodejů, v roce 2007 jich bylo 50 milio-
nů. Za více než milion eur bylo prodáno 
1530 položek. Půl procenta nejdražších 
prodejů se tak postaralo o téměř polo-
vinu obratu.

„Nadále se jedná o velmi polarizova-
ný trh, kde na relativně malou skupinu 
umělců, kupců a prodávajících připadá 
značná část obratu. Slibným signálem, 
který jde do jisté míry proti tomuto tren-
du, je růst online prodejů, který přispěl 
k velkému objemu prodejů ve spodním 
cenovém segmentu,“ komentuje loňské 
výsledky Clare McAndrew.

Ve světě se loni uskutečnilo na 
180 významnějších veletrhů, na kterých 
kupující utratili na 9,8 miliardy eur. Sku-
tečný dopad veletrhů bude ještě větší, 
neboť řada prodejů je finalizována až 

dodatečně. Na online prodej má při-
padat 3,3 miliardy eur, což představu-
je 6 procent celkového objemu trhu. 
Zpráva také uvádí, že za účast na ve-
letrzích obchodníci v souhrnu utratili 
2,3 miliardy eur.

Největší část obratu, konkrétně 
48 pro cent, byla realizována v segmentu 
poválečného a současného umění (jsou 
sem započítávána díla umělců naroze-
ných po roce 1910), který současně zazna-
menal nejvýraznější meziroční růst. Na 
klasickou modernu připadá 28 procent, 
na staré mistry 8 procent trhu. Čínskému 
umění – nepočítaje v to díla současných 
čínských umělců – připadají 3 procenta 
celkového obratu. Prohlubující se globa-
lizaci trhu s uměním potvrzují rekordní 
údaje týkající se dovozů a vývozů, které 
v roce 2013 (údaje za loňský rok zatím 
nejsou k dispozici) činily 19,3, respektive 
19,8 miliardy eur.   Jan Skřivánek

1826 se ze 620 tisíc dostala až na téměř 
4,6 milionu korun. Několik výjimečných 
prodejů realizovala také aukční síň Do-
rotheum. Rekordem českých aukcí je 
cena 1,3 milionu korun za rozměrnou 
(5,2 × 3,5 metru) bruselskou tapiserii 
z počátku 18. století.

Domácí trh se starožitnostmi – stej-
ně jako tomu je v případě aukcí obra-
zů – je dnes již značně globalizovaný, 
přičemž pohyb zboží probíhá oběma 
směry. „Význam dovozů neustále roste. 
Špičkoví obchodníci mají své stálé kli-
enty a shánějí jim věci přímo podle je-
jich zadání. A je pak jedno, jestli to koupí 
v Praze, Mnichovu nebo Madridu,“ kon-
statuje president Asociace starožitní-
ků Jan Neumann. „Některé věci jsou ve 
světě levnější než tady – do Anglie se 
jezdí pro historické zbraně, do Francie 
pro hodiny, ve Švýcarsku je to numisma-
tika,“ vysvětluje.

Funguje to i opačně. Pro majitele ka-
menných obchodů i pro aukční síně nabí-
zející starožitnosti  představují zahraniční 
kupci důležitou klientelu. Ukrajinská krize 
a propad rublu znamenaly odliv ruských 
zákazníků, což se na prodeji starožitností 
odrazilo v poklesu zájmu o figurální por-
celán včetně tak známých značek, jako 
jsou Rosenthal nebo Míšeň. Poměrně 
dobře si naopak dál vedla vídeňská fir-
ma Goldscheider, i zde však platilo, že se 
prodávaly pouze špičkové a raritní kusy 
a ne běžná produkce.   Lucie Zadražilová

dací nábytek většinou nemůže poskyt-
nout. „Křesla od Jindřicha Halabaly jsou 
dnes už designérskou ikonou. A našlo 
by se ještě pár dalších jmen, u kterých 
jde říct, že jsou teď vysloveně módní,“ 
konstatuje Tomáš Hejtmánek z Arthouse 
Hejtmánek. 

Právě na aukcích Arthouse Hejtmá-
nek byla vydražena většina nejdražších 
starožitností loňského roku. V kategorii 
nábytku to byly metr vysoké figurativní 
empírové párové svícny, za které vítěz 
aukce nabídl 620 tisíc korun. Vůbec nej-
dražší starožitností se však příznačně 
stala pamětní medaile k úmrtí ruské-
ho cara Alexandra I. Sedm centimetrů 
velká mince ze solidního zlata z roku 

1 2
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Sochu rudolfínského 
sochaře Adriaena de 
Vries, který zemřel 
v roce 1626 v Praze 
a je pochován 
v malostranském 
kostele Sv. Tomáše, 
loni za rekordních 
téměř 28 milionů 
dolarů zakoupilo 
amsterodamské 
Rijksmuseum..

inz_130x95_osvit.indd   1 25.03.15   14:52

Dvouleté rekvalifi kační studium pro obor starožitník, 
vhodné též pro sběratele a milovníky umění. 
(Akreditace od MŠMT)

Pro� lové předměty:
ü Dějiny umění

ü Užité umění

ü Základy znalectví

ü Památková péče

ü Sběratelství

ü  Odborné exkurze v Praze i mimo Prahu

Rudolfinská akademie
Asociace starožitníků, z. s.

Veškeré informace včetně přihlášky na webových stránkách

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

Dvouleté rekvalifi kační studium pro obor starožitník, 

  Odborné exkurze v Praze i mimo Prahu

Asociace starožitníků, z. s.

Veškeré informace včetně přihlášky na webových stránkách

inz_rudolfinska_130x95_osvit.indd   1 08.10.14   15:43



www.artplus.cz 07

I N Z E R C E

dosáhl Alois Kalvoda, když se jeho roz-
měrná krajina Léto – obraz má na výšku 
bez pár centimetrů dva metry – prodala 
na jarní aukci za 780 tisíc korun, což je té-
měř o tři sta tisíc víc než bylo umělcovo 
předchozí cenové maximum. Na říjno-
vé aukci společnosti European Arts se 
ještě za 700 tisíc korun prodala Kalvo-
dova Fantastická krajina z let 1900–03. 
Dohromady loni aukcemi prošlo 53 Kal-
vodových obrazů, přičemž nového maji-
tele našlo 31 z nich za souhrnnou cenu 
přesahující 4,5 milionu korun. 

Svůj obchodní rekord loni zvýšil též 
Josef Ullmann, když se jeho dramatická 
krajina Po bouři – šlo opět o rané a mimo-
řádně rozměrné dílo – dostala na listopa-
dové aukci Galerii Kodl z vyvolávací ceny 
192 tisíc na neočekávaných 1,02 milionu 
korun. Z 22 nabízených obrazů tohoto ma-
líře jich loni vyměnila majitele právě po-
lovina. Ceny se v ostatních případech po-
hybovaly od 20 tisíc do půl milionu korun.

Špatně si nevedl ani již zmiňovaný 
František Kaván, za jehož díla zaplatili 
sběratelé přes 2,8 milionu korun. Nejvýše 
dražený obraz Konec zimy z doby před 

Consulting za vyvolávací cenu 1,14 mili-
onu korun. Co do oblíbenosti a významu 
pro domácí sběratelství se k Hartmann-
ovi řadí o několik generací mladší Nor-
bert Grund. Za rokokově laděné drobné 
krajinky tohoto autora jsou běžně sklá-
dány částky ve výši stovek tisíc korun. 
Podmanivá Plachetnice na moři byla 
v listopadu po napínavé licitaci v Doro-
theu vydražena za 336 tisíc korun.

Nejvýše draženým dílem starého 
umění se v loňském roce stala monumen-
tální manýristická kompozice Venuše, 

 Mařákovci, malíři-krajináři, kteří 
na konci 19. století prošli ateliérem Ju-
lia Mařáka, jsou jednou ze stálic českého 
trhu s uměním. Jejich obrazy se prodá-
vají od několika desítek tisíc do milionu 
korun a loni za ně sběratelé dohromady 
utratili více než 20 milionů korun, což je 
částka shodná s výsledky doposud nej-
úspěšnějšího roku 2010.

Nejvíce vyhledávané jsou práce Aloi-
se Kalvody a Františka Kavána, jen jméno 
však o ceně nerozhoduje. Sběratelé ve-
lice přesně rozlišují různá období tvor-
by jednotlivých autorů. Nejvíce ceněné 
jsou zpravidla práce z doby kolem roku 
1900. Poměrně pravidelně jsme také na 
aukcích svědky toho, že vynikající práce 
od málo známého malíře vystoupá na 
mnohonásobek předaukčního odhadu. 
Naposledy se tak stalo před měsícem 
na aukci společnosti Dorotheum, kde se 
půvabná krajina od  Josefa Krále, jedno-
ho z pozapomenutých Mařákových žáků, 
dostala z necelých 50 na 216 tisíc korun. 
Příznačně se jednalo o obraz z roku 1903.

Nového autorského cenového rekor-
du na aukci společnosti Dorotheum loni 

 Oblast starého umění patří na 
českém trhu k  těm nejzajímavějším. 
Opravdu kvalitních děl starých mistrů 
prochází aukční nabídkou ve srovnání 
s ostatními segmenty relativně málo. 
O to překvapivější a pestřejší však tato 
přehlídka bývá. Úspěch v poslední době 
slaví nejčastěji díla vzniklá mimo his-
torické území Českých zemí. Přesto se 
i v domácí produkci loni našly zcela mi-
mořádné práce.

Nejvýznamnějším bohemikem dra-
ženým v roce 2014 v tomto segmentu 
byla desková malba s biblickým námě-
tem vraždění neviňátek přivezená ze 
španělské soukromé sbírky. Jejím au-
torem je tzv. Mistr litoměřického oltáře, 
považovaný za nejvýznamnějšího malíře 
přelomu 15. a 16. století. Dílo bylo vydra-
ženo v aukci společnosti Zezula počát-
kem prosince a dosáhlo po čtyřnásob-
ném nárůstu ceny 3,66 milionu korun.

Ke sběratelsky oblíbeným patří ka-
binetní krajinné scenerie Jana Jakuba 
Hartmanna. Nejdráže se loni prodala 
Krajina s obrácením sv. Pavla, která 
byla vydražena počátkem roku u 1. Art 

Kalvoda, Kaván a nejen oni

Renesance a baroko na prodej 

1 a l o is k a lvo da : l é t o 
olej, plátno fixované na 
kartonu, 196 × 160 cm, 
cena: 780 000 Kč, 
Dorotheum 8. 3. 2014

2 jos e f u l l m a n n:  
p o b o u ř i 
olej na plátně,  
140 × 94 cm,  
cena: 1 020 000 Kč, 
Galerie Kodl  
30. 11. 2014

1 pa r is b o r d o n e : 
v e n uš e , a m o r , 
b a kc h us a d i a n a , 
1550, olej na plátně,  
97 × 142 cm,  
cena: 12 400 000 Kč, 
Arthouse Hejtmánek  
22. 5. 2014

2 ph il ipp s au e r l a n d: 
a l ego r ie p o m í j i vos t i 
1709, olej na plátně,  
38 × 34 cm,  
cena: 960 000 Kč, 
Dorotheum 7. 3. 2015

je Josef Bárta. Jeho krajiny se běžně po-
hybují kolem 50 tisíc korun, na loňské 
jarní aukci Galerie Kodl nicméně dvě 
jeho figurativní malby vystoupaly na 
144 a 216 tisíc korun. Bojovalo se hlavně 
o impresionisticky pojatý dívčí portrét 
V rozjímání. Jakkoliv byl téměř čtyřná-
sobný nárůst překvapením, nejde o bez-
precedentní záležitost. Bártův dvoume-
trový obraz Koupající se hoši byl před 
třemi lety vydražen dokonce za 356 tisíc 
korun.   Robert Mečkovský

Jiným velkým italským mistrem, který 
se objevil v českých aukčních katalozích, 
je žák malířské školy bratří Carracciů Giu-
do Reni. Jeho nově objevené plátno Mod-
lící se Panna Marie bylo draženo v síni 
European Arts až do výše 3,48 milionu 
korun. Jistou spojnicí mezi Itálií a Čes-
kými zeměmi se stalo dílo rakouského 
barokního malíře s benátským školením 
Johanna Michaela Rottmayra. Reprezen-
tativní figurativní malba tohoto autora, 
působícího též na našem území, byla pod 
názvem Alegorie pomíjivosti v jarní aukci 
společnosti Arthouse Hejtmánek prodá-
na za téměř 1,5 milionu korun.

Kabinetní zatíší stejného jména od 
německo-polského barokního malíře 
Philippa Sauerlanda pak na první letoš-
ní aukci společnosti Dorotheum vystou-
palo z 216 na 960 tisíc korun. Za pozor-
nost stojí, že kupcem v tomto případě byl 
polský stát. Obraz z roku 1709 zakoupilo 
Národní muzeum v malířově rodném 
Gdaňsku. „Obraz zásadním způsobem 
obohatí sbírky muzea, zejména jeho stá-
lou expozici gdaňského malířství – a to 
jak po stránce estetické, tak obsahové – 
v tom, jak koresponduje se sbírkou ho-
landského umění,“ uvádí se v tiskové 
zprávě muzea.   Robert Mečkovský

rokem 1910 se s cenou 600 tisíc korun vel-
mi těsně přiblížilo malířovu autorskému 
rekordu z roku 2010. Nutno však dodat, 
že toto plátno bylo v minulosti nabízeno 
k prodeji privátně za ještě o pětinu vyšší 
částku. Ceny většiny dalších obrazů, jichž 
bylo celkem prodáno 27, se pohybovaly 
v řádu desítek tisíc korun. Nad sto tisíc 
korun bylo vedle Konce zimy draženo pět 
dalších Kavánových krajin. 

Příkladem teprve postupně objevo-
vaného a doceňovaného Mařákova žáka 

Amor, Bakchus a Diana severoitalského 
malíře Parise Bordoneho. Tento přímý 
žák Tizianův při svém zaalpském turné 
pracoval například pro francouzský krá-
lovský dvůr ve Fontainebleau nebo pro 
bankéřskou rodinu Fuggerů v Augsburgu. 
Za špičkovou ukázku jeho produkce im-
portovanou ze zahraničí zaplatil po delší 
licitaci nejvytrvalejší zájemce konečných 
12,4 milionu korun. Malba dražená u Art-
house Hejtmánek je současně nejdražším 
dílem starého umění prodaným na našem 
území za posledních pět let.

1 2

1 2
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dokážeme 
ocenit umění

DOROTHEUM spol. s r. o.
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Ovocný trh 2, Praha 1
telefon: +420 224 222 001 
klient.servis@dorotheum.cz
www.dorotheum.com Philipp Sauerland, Alegorie pomíjivosti,

dosažená cena 960 000 Kč, prodáno březen 2015
Jitka Válová, Mimojdoucí,
dosažená cena 480 000 Kč, prodáno březen 2015
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Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá

Baladrán  
Osobností roku
praha – Cenu Osobnost roku 2014, po-
řádanou časopisem Art+Antiques a por-
tálem Artalk.cz, získal jednačtyřicetile-
tý Zbyněk Baladrán. Cena je udělována 
žijícím autorům za nejvýraznější umě-
lecký počin uplynulého roku na základě 
hlasování odborné poroty. Baladrán byl 
oceněn za sérii menších výstav doma 
i v zahraničí. „Baladrán je jednou z nejvý-
raznějších postav současné české výtvar-
né scény, byť širší veřejnost jeho jméno 
možná nezná. Baladránovy instalace a vi-
deoeseje jsou na jedné straně vizuálně 
neokázalé, na druhé velice promyšlené 
a precizně komponované. Pokud si divák 
k jeho dílům nalezne cestu, otevře se mu 
myšlenkově bohatý svět plný nečekaných 
vazeb a asociací a zneklidňujících otá-
zek o naší současnosti,“ charakterizuje 
Baladránovo dílo šéfredaktorka portálu 
Artalk.cz Silvie Šeborová.

Ocenění má formu černého čtverce, 
které pro vítěze vytváří vždy předchozí 
laureát. Dominik Lang tentokráte Zbyň-
kovi Baladránovi předal dokonce čtverce 
dva. Jeden patrně vznikl z blíže neidenti-
fikovaného disfunkčního dílce nábytku – 
do čtverce oříznutá dřevotřísková deska 
z jedné strany černá a z druhé bílá byla 
po jedné hraně opatřena úchyty k zavě-
šení –, druhý pak prostým zalomením 
tabulky čokolády. 

 LETEM SVĚTEM  POZVÁNKA

Vyšla Ročenka ART+
praha – V půlce února vyšla již šestá 
Ročenka ART+, která shrnuje dění na 
trhu s uměním doma i v zahraničí. Sbě-
ratelé a investoři na českých aukcích 
utratili 854 milionů a za více než milion 
korun bylo vydraženo 136 děl. Ke koupi 
deseti nejdražších obrazů loňského roku 
by případný zájemce potřeboval 113 mi-
lionů korun. Českému umění se dařilo 
i na aukcích v zahraničí. Na aukcích od 
Berlína po New York byla vydražena díla 
českých autorů dohromady za více než 
sto milionů korun.  

Nejdražším dílem českých aukcí se 
loni stal kubistický obraz Emila Filly Hla-
va muže s dýmkou z roku 1915, který se 
na aukci Galerie Kodl prodal za 16,8 mi-
lionu korun. Do první desítky se dostaly 
ještě tři další Fillovy obrazy. Titul nejpro-
dávanějšího autora českých aukcí z hle-
diska celkového obratu nicméně Fillovi 
těsně sebral moderní čínský malíř Čchi 
Paj-š’. Za jeho tušové malby loni čín-
ští kupci na aukcích galerie Arcimbol-
do utratili 60 milionů korun. Poprvé za 
posledních deset let se stalo, že žádné 
z loni dražených děl se nedostalo do his-
torického top 10.

Ročenka ART+ vedle úvodních analýz 
zabývajících se aukčními prodeji, trhem 
se starožitnostmi, děním na Slovensku 
a ve světě obsahuje dvě desítky studií 
věnovaných konkrétním autorům nebo 
dílčím segmentům trhu. Úvodní tematic-
ký článek tentokrát přináší ohlédnutí za 

1 zbyněk baladrán 
s černým 
čtvercem od 
dominika langa , 
foto: Matěj Adámek

2 soběslav 
hippolyt pinkas: 
modlitba za 
oběšence , 1861,  
olej na plátně,  
124 × 98 cm, Alšova 
jihočeská galerie

3 ročenka art+ ,  
Trh s uměním  
v roce 2014,  
Ambit Media 2015, 
144 str., 139 Kč

Od čtvrtka 23. do neděle 26. dubna se bude na Novoměstské radnici v Praze 
konat veletrh Antique, který dvakrát do roka pořádá Asociace starožitníků. 
Jarního veletrhu se zúčastní šest desítek vystavovatelů z celé republiky. 
Jeho zastřešující téma zní „se starožitnostmi na cestách“ a součástí expo-
zic by měla být i řada exotických uměleckých artefaktů. Pořadatelé chtějí 
veletrhu využít též k popularizace problematiky dovozů a vývozů umělec-
kých děl a starožitností. „Zatímco za první republiky se k nám starožitnosti 
dovážely, po válce a zejména po roce 1989 se vyvážely. V posledních letech 
se ale tento trend zastavil a opět převažuje dovoz. To je vždy důkazem, že 
ekonomika daného státu sílí,“ komentuje současnou situaci prezident Aso-
ciace starožitníků Jan Neumann.  

Veletrh starožitností

Veletrh Antique / návštěvní hodiny — 23.–25. 4. od 10:00 do 19:00, 26. 4. od 10:00 do 17:00 
vstupné — 90 Kč (70 Kč) / www.asociace.com

 velká váza s víkem , Japonsko, přelom 19. a 20. století, styl kutani, jemná kamenina, 
plasticky zdobeno, zlaceno, Valentinum VII.
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RočenKa 
 trh s uměním v roce 2014

Pinkas na Hlubokou 
České Budějovice – Obraz Modlitba 
za oběšence od Soběslava Hippolyta 
Pinkase, který jsme se podrobněji před-
stavovali v minulém čísle Sběratelských 
novin, zakoupila do svých sbírek Alšova 
jihočeská galerie. Přelomové dílo české-
ho realistického malířství bylo od 60. let 
19. století považováno za ztracené. Loni 
na jaře se objevilo na aukci jedné lokální 
aukční síně ve Francii, kde jej vydražil 
pražský investiční fond Pro arte. Galerie 
za obraz nyní zaplatila 2 miliony korun, 
ředitel galerie pro ČTK uvedl, že jeho 
tržní cenu odhaduje dokonce na 9 mi-
lionů korun. 

čtvrtstoletím fungování novodobého čes-
kého trhu s uměním. Pro platící uživatele 
ART+ a předplatitele časopisu Art+An-
tiques je Ročenka ART+ zdarma, ve vol-
ném prodeji je k dostání za 139 korun. 


