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 KRÁTCE

Nabitý podzim
praha Na září a říjen je v Praze 
plánován minimálně tucet aukcí. Mezi 
nejsledovanější tradičně patří aukce 
společností Dorotheum (19. 9.), Euro-
pean Arts (4. 10.), 1. Art Consulting 
(11. 10.) a Sýpka (18. 10.). Mimořádnou 
událostí bude specializovaná 
aukce ateliérového skla, kterou na 
15. 10. chystá Dorotheum. 
www.artplus.cz 

 

Balkon sběratele
praha Letošní Designblok se uskuteč-
ní v Průmyslovém paláci na pražském 
Výstavišti v termínu od 22. do 27. října. 
Art+Antiques ve spolupráci s Arthouse 
Hejtmánek připravuje výstavu propo-
jující starožitnosti a současný design, 
staré a nové umění. Po loňském Bytu 
sběratele se letošní výstava bude 
jmenovat Balkon sběratele.  
www.designblok.cz

 

Chalupeckého cena
brno Výstava letošních finalistů Ceny 
Jindřicha Chalupeckého se bude 
konat od 25. září v Moravské galerii 
v Brně. Jméno laureáta bude slavnost-
ně vyhlášeno 20. listopadu. O cenu, 
která se letos uděluje již po šestadva-
cáte, se ucházejí Vojtěch Fröhlich, 
Lukáš Karbus, Barbora Kleinhamplová, 
Pavla Sceranková a Pavel Sterec. 
www.cjch.cz

 

Botticelli navždy
berlín Gemäldegalerie bude od 
24. září do 24. ledna příštího roku 
hostit reprezentativní výstavu věnova-
nou dílu Sandra Botticelliho. Výstava 
připravená ve spolupráci s Victoria 
& Albert Museem v Londýně, kde 
bude příští rok reprízována, nabídne 
několik desítek Botticelliho obrazů 
v konfrontaci s díly moderních malířů 
a fotografů.  
www.botticelli-renaissance.de

 

Dvacet let v pohybu
praha Festival divadla a výtvarného 
umění 4+4 dny v pohybu letos slaví 
dvacet let své existence. Pokaždé se 
koná v jiném nepoužívaném objektu 
v centru Prahy, jubilejní ročník se 
uskuteční v Desfourském paláci na 
pražském Florenci. Motto letošního 
festivalu, který bude probíhat od 2. do 
10. října, zní Jak nic nechtít? 
www.ctyridny.cz

 

Zbyněk Sekal 
olomouc Muzeum umění Olomouc 
na závěr roku připravilo retrospektivu 
sochaře Zbyňka Sekala (1923–98), 
který část svého života prožil v exilu 
v Rakousku. Výstava je podle organi-
zátorů sestavena jako koláž, ve které 
dochází k průnikům času a média, ke 
konfrontaci díla s autorovými úvahami 
o tvůrčím procesu.  
www.olmuart.cz
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Návrat českých Němců
ceny dlouho přehlížených autorů stoupají

Tvorbě českých a moravských 
Němců před rokem 1945 
byla v posledních dvou třech 
letech věnována mimořádná 
publikační a výstavní 
pozornost. Spolu s tím, jak 
byl tento opomíjený fenomén 
v našem umění objevován 
historiky umění, vzrostl také 
jeho význam z pohledu 
aukčního trhu.

 Svědčí pro to také skutečnost, že jen v této 
oblasti padla loni tři nová autorská maxima a řada 
děl se prodala s významnými nárůsty. Autoři jako 
Emil Orlik, Jiří Kars, Willi Novak, Bedřich Feigl, Al-
fréd Justitz, kteří jsou již běžně obchodováni, mo-
hou být díky tomuto posunu vnímáni v přesnějším 
kontextu. Jiní, jako Ernst Neuschul, Riko Mikeska 
nebo Fritz Gärtner, se loni vůbec poprvé nebo po 
letech stali předmětem zájmu trhu.

V prvním pololetí letošního roku tento trend po-
kračoval a své předchozí cenové rekordy několika-
násobně překonali Jiří Kars a Maxim Kopf. V Karso-
vě případě byl přitom předchozí rekord sotva čtyři 
měsíce starý. Na aukci společnosti 1. Art Consulting 
začátkem letošního roku jeho raný obraz Z Lisa-
bonu vystoupal z minimálního podání 456 tisíc na 
senzačních 3,74 milionu korun. Předchozí rekord 
z loňského listopadu měl hodnotu 1,07 milionu ko-
run – šlo tehdy o vůbec první Karsův prodej nad 
milion – a postaralo se o něj dvoumetrové plátno 
Obrazoborectví z roku 1936. Národní galerie si ob-
raz vzápětí vyžádala na výstavu Oskar Kokoschka 
a Praha, která se konala od února do konce června. 

V případě Maxe Kopfa se o rekord postaral obraz 
Zimní Praha, který se na dubnové aukci společnosti 
Adolf Loos Apartment and Gallery dostal z 900 tisíc 
na 1,74 milionu korun. Na autorský rekord by  stačil 
i  jen prodej za vyvolávací cenu. Dosažený výsle-
dek je o to překvapivější, že obraz se na trh vrátil 
po třech a půl letech – v listopadu 2011 se prodal 
za vyvolávací cenu 240 tisíc korun.

Z loni dražených děl je třeba na prvním místě 
zmínit plátno Emila Orlika Tanečnice Macara z roku 
1909. Práce pochází z té části Orlikovy pozůstalosti, 
kterou ve 30. letech v Berlíně koupil pražský sběra-
tel, majitel továrny na zpracování kaučuku Antonín 
Doležal. Na aukci Adolf Loos Apartment and Gallery 

byla tato malba loni vydražena za 1,14 milionu ko-
run, což je i nový autorův cenový rekord. Pravidel-
ně Orlikovy práce nabízí Galerie Pictura, kterou od 
roku 2010 již prošly dvě desítky obrazů z původní 
Doležalovy sbírky. Zatím naposled to byla krajina 
Svítání v Alpách, která se letos v červnu prodala 
za vyvolávací cenu 192 tisíc korun.

Nejvýraznější prací malíře Osmy Bedřicha Fei-
gla, o kterou měli loni kupci možnost bojovat, byla 
Krajina s domem, datovaná ještě do období kolem 
roku 1910. Na podzimní aukci Pictury se prodala 
s důstojným nárůstem za 300 tisíc korun. Obdobně 
si získal zájemce již v lednu za 169 tisíc korun obraz 
Při skleničce s toutéž ranou datací.

Z prací dalšího ze členů Osmy, Williho Novaka, 
vzbudily u dražitelů již tradičně největší pozornost 
pozdní, bukolické, expresivně barevné krajiny z Po-
labí. Poměrně rozměrnou variantu z roku 1935 pro-
dala v loni květnu za částku 310 tisíc korun síň Art-
house Hejtmánek, o 10 tisíc korun méně vyšla jiné-
ho majitele v tentýž den menší, barevně výraznější 
varianta u 1. Art Consulting. Z figurálních prací stojí 
za pozornost pozdní Dívka, která prošla jarní aukcí 
Galerie Art Praha s cenou 144 tisíc korun. 

Zajímavá byla loni nabídka trhem dosud neobjeve-
ného malíře a tanečníka židovského původu Ernesta 
Neuschula z Ústí nad Labem. Nad hranicí 300 tisíc ko-
run se s nárůsty prodaly hned dvě jeho práce. Roz-
měrnější obraz Senoseč, typická ukázka stylu nové 
věcnosti, skončil na částce 360 tisíc korun, výrazná 
dvojice javánských tanečníků, Muž a žena, pak do-
konce na 528 tisících korunách. Obě práce se dra-
žily u European Arts. Částka zaplacená v listopadu 
za Neuschulovu malbu Muž a žena představuje do-
konce celosvětový autorský rekord. Pro srovnání, jde 
o plátno, které ještě před pěti lety prošlo aukcí v Ber-
líně za méně než poloviční částku.  Marcela Chmelařová

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

kars v národní galerii , z výstavy Oskar Kokoschka a Praha, Jiří Kars: Obrazoborectví, 1936, olej na plátně, 149 × 200 cm, cena: 1 068 000 Kč, European Arts 23. 11. 2014, foto: Archiv NG

emil orlik: tanečnice macara ,  
1909, olej na plátně, 102 × 73 cm,  
cena: 1 140 000 Kč,  
Adolf Loos Apartment  
and Gallery 22. 1. 2014
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 EDITORIAL

Moc peněz

Sběratelé a investoři během ne-
celých dvou květnových týdnu 
utratili na aukcích v New Yorku 
více než 2,5 miliardy dolarů a Pi-
cassův obraz Alžírské ženy O se 
s cenou blížící se 180 milionům 
dolarů stal historicky nejdraž-
ším dílem prodaným kdy v aukci. 
Český trh se s takovýmito výsled-
ky samozřejmě nemůže srovná-
vat, ale i u nás byl letošní květen 
rekordní. Na desítce aukcí kupu-
jící utratili kolem 300 milionů ko-
run, což je víc než v kterémkoliv 
jednotlivém měsíci v minulosti.

Média o aukční prodejích, ze-
jména o podobných rekordech 
povětšinou informují v notně bul-
várním stylu. Nevysvětlují, nea-
nalyzují, nedávají do kontextu, 
pouze žasnou. Tu s úšklebkem 
nad hloupostí kupujících, kteří 
„za takovou patlaninu“ vyhazu-
jí miliony, tu v posvátném údivu 
nad mocí umění generovat pení-
ze „z ničeho“. Picassovy Alžírské 
ženy jsou v tomto směru ideál-
ním příkladem, neboť se na trh 
vrátily po relativně krátkém čase. 
V roce 1997 stály „jen“ 32 milio-
nů dolarů, takže, zjednodušeně 
řečeno, prodávající nyní vydělal 
více než pětinásobek. Srovnejme 
to ale s jinými investicemi: Cena 
zlata i ropy se ve stejném období 
zhruba zčtyřnásobila, akcie spo-
lečnosti Apple se dnes obcho-
dují za sedmiapůlnásobek ceny, 
kterou měly před osmnácti lety.

O to, zda či nakolik se umění 
„investičně“ vyplatí, ale nakonec 
nejde. Smutnější je, že všechny 
ty miliony, které se točí na čes-
kém trhu s uměním, nemají žád-
ný vliv na to, kolik peněz investu-
jeme do umění coby kulturního 
statku. Chtěl bych věřit, že trh 
s uměním má kultivační poten-
ciál i směrem k širší veřejnos-
ti, zatím však není příliš vidět. 
Otázkou je, zda je to proto, že 
sběratelé pořád ještě neutráce-
jí dost, aby se to promítlo i jinde 
než v pár senzačních titulcích, 
nebo je problém někde jinde. 
Obávám se, že jen v množství 
utracených peněz, to není.  

Jan Skřivánek,  
šéfredaktor Art+Antiques

Pro arte, investiční fond 
Tržiště 13 (Vratislavský palác)
118 00 Praha 1, Malá Strana
www.proarte.cz

G A PA  P Ř I C H Á Z Í

První český investiční fond specializovaný na umění 
se po dvou letech otevírá nejen investorům, ale také 
sběratelům a milovníkům umění. Nová galerie GAPA 
(neboli Galerie Pro arte) nabídne od 23. 10. ve 
Vratislavském paláci v Praze rozsáhlé akvizice fondu 
z oboru moderního a současného umění. Do nové 
galerie bude možné nahlédnout virtuálně i osobně; 
současně je možné již nyní kontaktovat experty Pro 
arte a domluvit si schůzku na téma nákupu, prodeje 
či investic do uměleckých děl.

Pro       arte

Jan Křížek (1919–1985): Bez názvu, 1957

Zastihla je noc v Brně
čeští umělci za války v exilu ve francii

Moravská galerie v Brně 
hostí do začátku ledna 
výstava Zastihla je noc: 
Čeští umělci ve Francii 
1938–1945. Po šesti letech 
se tak podařilo uskutečnit 
přehlídku tvorby českých 
umělců působících během 
druhé světové války ve 
Francii na motivy úspěšné 
stejnojmenné knihy.

 Výstava se zabývá společenskými a umělec-
kými souvislostmi pobytu českých  umělců ve Fran-
cii v době druhé světové války. Toto téma doposud 
nebylo hlouběji zpracované. Kurátorka Anna Prav-
dová proto udělala pečlivý osobní výzkum širokého 
rozsahu, založený na archivních materiálech i vzpo-
mínkách jednotlivých osobností. Výstava tak před-
stavuje nikoli výzkum ucelené umělecké produkce, 
definovaný formálně, ale dějiny umělců samotných, 
jejich osud a kontext jejich tvorby.

Kulturní elita československého národa pobý-
vající v Paříži se scházela v Domě československé 
kultury, který vznikl z okruhu přátel kolem Adolfa 
Hoffmeistera brzy po jeho příjezdu. Dlouhé trvá-
ní ovšem tento Dům neměl. Kvůli podezření z ko-
munistické činnosti a špionáže byli jeho obyvatelé 
18. září 1939 zatčeni a na šest měsíců internováni 
v tvrdém pařížském vězení La Santé. Mezi takový-
mi byli výtvarníci Adolf Hoffmeister, Antonín Pelc, 
Maxim Kopf, ale i Alén Diviš, který šel v osudný 
den pouze své přátele a obyvatele Domu navštívit.

Drsná vězeňská zkušenost je na výstavě doku-
mentována ponurými díly Aléna Diviše, který se poz-
ději ve své tvorbě přímo kresbami na vězeňských 
zdech inspiroval. „Zdi v cele jsou špinavé a zašlé, 
oprýskané, pokryté skvrnami a plísní. Díval jsem se 
na ně celé hodiny, celé dny a noci. Když se na ně 
hledí dlouho, oživnou, mění se v postavy, mračna, 
krajiny, skály a vodopády, zápasící obry, plující ne-
stvůry, tančící skřítky. Skvrny tvoří celé obrazy, kte-

ré jsem dělal srozumitelnější kouskem omítky, ka-
ménkem vylomeným ze zdi, vyrýval a drápal jsem 
tvary a obrysy, aby skvrny dostaly pevnější formy 
lidí, zvířat a krajin,“ napsal ve vzpomínkách.

Věznění v La Santé si krátil uměleckou a inte-
lektuální činností i Adolf Hoffmeister. Na výstavě je 
prezentován jeho sešit, který měl s sebou, i originál 
rukopisu Vězení z roku 1940. Dále jsou zde uveřej-
něny jeho karikující ilustrace vytvořené tuší na kar-
ton ke knize Turistou proti své vůli. Hoffmeister tuto 
publikaci sestavil a vydal hned po příjezdu do Spo-
jených států jako vzpomínku na svůj nucený pobyt 
v zahraničí a na cestu za svobodou. 

Přestože čeští umělci byli z vězení pro nedo-
statek důkazů nakonec propuštěni, zůstali v očích 
většiny francouzské veřejnosti podezřelými cizinci, 
a proto byli záhy internováni v několika sběrných 
táborech, než se jim podařilo Francii definitivně 
opustit a odplout do Maroka.

Expozice dále představuje málo známé česko-
slovenské umělce, jakým byl Fédor Löwenstein, Edi-
ta Hirschová, Rudolf Kundera či Jiří Kars. Všichni 
tvůrci byli nějakým způsobem účastni tehdejšího 
dění a bojovali proti stávající politické situaci ve 
Francii. Fédor Löwenstein se po vstupu Francie do 
války uchýlil z Paříže do střední Francie, městečka 
Mirmande. Jeho kubizující obrazy byly z velké části 
zabaveny gestapem, některé z nich se po válce do-
staly do sbírek Centre Georges Pompidou a jejich 
identita byla odhalena teprve nedávno. 

Česká malířka židovského původu Edita Hirscho-
vá, zvaná Tita, která patřila mimo okruh české ko-
munity, byla členkou ilegální surrealistické skupiny 
v Paříži. Toto uskupení mladých tvůrců se rozhodlo 
i přes nepříznivé okolnosti zůstat v okupované Paří-
ži a pokračovat v kolektivní činnosti. Tita ilustrovala 
skupinové časopisy a dvě autorské sbírky poezie. 
Její tvorba se ale bohužel prakticky nedochovala. 
V roce 1942 byla Hirschová zatčena a transporto-
vána do Osvětimi, odkud se již nevrátila. Gestapo 
následně zřejmě zničilo veškeré její dílo včetně ob-
razů, které měla v ateliéru.

Jiří Kars se po okupaci Paříže uchýlil do Lyonu 
a v roce 1942 se ilegálně za dramatických okolností 
dostal do Švýcarska. Tíhu válečných let ale nakonec 
neunesl a v únoru 1945 spáchal v Ženevě sebevraždu.

Anna Pravdová zpravidla příliš nehodnotí ani 
neinterpretuje umělecké projevy jednotlivých tvůr-
ců, ale věcně informuje prostřednictvím exponátů, 
historických dokumentů i popisků o dějinné situaci 
českých výtvarníků za války ve Francii. Jen ojediněle 
díla vykládá, a to na základě prodělaných válečných 
zkušeností jejich autorů. Poutavou vizuální podobu 
expozici dodává výstavní grafika Adély Součkové, 
zejména její mapy dokumentující cesty jednotlivých 
tvůrců po Francii i zahraničí, jakož i architektura vý-
stavy od Tomáše Svobody.  Mariana Dufková

alén diviš: pod střechami paříže , 1942, olej na plátně, 65 × 85 cm, Národní galerie v Praze

zastihla je noc.  
čeští umělci ve francii 
1938–1945

pořadatel
Moravská galerie v Brně
kurátorka
Anna Pravdová
termín
11. 9. 2015–14. 6. 2015
web
www.moravska-galerie.cz
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České umění se má srovnávat se světem
rozhovor s albertem trnkou

Aukční síň European Arts je jedním z tradičních hráčů na českém 
trhu s uměním. V poslední době na sebe upoutala pozornost 
řadou zajímavých prodejů a širokou nabídkou děl zahraničního 
umění. Do budoucna se chce ředitel společnosti Albert Trnka víc 
soustředit také na poválečné umění.

Máme za sebou první polovinu aukční sezóny, jak 
jste zatím s letošními výsledky spokojen?
První půl rok byl pro nás velmi úspěšný. Mám ra-
dost, že se nám daří držet trend, který jsme na-
stolili v minulém roce, a postupně víc profilujeme 
naši aukční síň důrazem na kvalitu. Myslím, že se 
obecně zvedá chuť nakupovat. Přibývají noví klienti 
i se vracejí kupci, které si pamatuji z let 2006, 2007 
a kteří řadu let nenakupovali. Ekonomická krize po 
roce 2009 se projevila i na trhu s uměním, protože 
řada průmyslníků a továrníků měla potíže. Dneska 
je výrazně lepší nálada. Začínají víc nakupovat jak 
klasičtí sběratelé, tak přibývají investoři.

Mění se sortiment? V posledním době přibývá 
cenových rekordů autorů, kteří rozhodně nepatří 
mezi ty nejslavnější. 
To je právě to, že klasičtí sběratelé dostali větší chuť 
nakupovat. Řada lidí nakupuje srdcem a když je ob-
raz opravdu pěkný, tak jsou ochotní zaplatit za něj 
hodně peněz, i když není zrovna podepsaný Fillou. 
Příkladem budiž Pařížská opera od Jana Šafaříka, 
kterou jsme loni prodali za 2,22 milionu korun. Když 
jsme tenhle obraz v roce 2008 nabízeli poprvé, tak 
se vyvolával za 80 tisíc korun. Už tehdy udělal přes 
milion a teď to bylo ještě jednou tolik. Šafařík je prak-
ticky neznámý autor, u kterého nám chybí i základní 
životopisná data. Takový obraz si musí koupit ně-
kdo, komu se opravdu líbí. Někteří lidé jsou ochotní 
nakupovat pro radost a nejenom všechno přepočí-
távat a hlídat si „správnou“ cenu. I o tom je aukce, 
tím je lákavá. Ale platí to také opačně – některé věci 
vylétnou, ale často jsou aukce také příležitostí k vý-
hodným koupím. Sám jsem si to jako dražitel mno-
hokrát vyzkoušel. Je ale potřeba si to odsedět, být 
přímo v sále a moci bezprostředně reagovat.

Co byste našim čtenářům poradil, co mají 
nakupovat a pro co je vhodná doba k prodeji?
To záleží, co mají rádi, co je zajímá, co chtějí... Když 
si vezmete třeba barokní obrazy, tak vidíte sám, že 
se moc neprodávají. Ale nemyslím si, že tomu tak 
bude navždy. Prodávat kvalitní barokní obrazy mi 
ale dneska nedává moc finanční smysl. Když pro-
dávající kupovali třeba před deseti lety, tak se ma-
ximálně dostanou na stejnou cenu. Velkou budouc-
nost naopak vidím v umění druhé půlky 20. století 
a současném umění. To je segment, kde ve střed-
nědobém až dlouhodobém horizontu ceny poros-
tou v násobcích.

 CV

Albert Trnka je ředitelem 
aukčního domu European 
Arts od září 2012. Ve firmě, 
která dříve fungovala 
pod názvem Meissner-
-Neumann, předtím řadu 
let působil jako znalec. 
Pod Trnkovým vedením se 
společnost European Arts 
více zaměřuje na špičkové 
obrazy a omezila naopak 
nabídku starožitností. 
Letošní březnová aukce, na 
které sběratelé a investoři 
za jediné odpoledne utratili 
bezmála 52 milionů korun, 
byla pro společnost z hle-
diska obratu historicky 
nejúspěšnější. Od začátku 
loňského roku společnost 
provozuje reprezentativní 
galerii na Senovážném 
náměstí a své aukce letos 
nově přesouvá do Obecní-
ho domu. Nejbližší aukční 
den European Arts se 
uskuteční v neděli 4. října, 
předaukční výstavu bude 
možné navštívit od 21. září. 
www.europeanarts.cz

příklad o krajinomalbě přelomu 19. a 20. století, tak 
když člověk sbírá třeba symbolistní krajiny Antoní-
na Hudečky, tak mít vedle něj nějakého špičkového 
Francouze dává smysl. V tom se také ukáže kvalita 
kolekce, když ty obrazy v takovémto srovnání obstojí. 

Říká se, že mezi doktory je tradičně hodně 
sběratelů. Máte také tu zkušenost?
To platí. Sám jsem o tom už několikrát přemýšlel, 
čím to je. Asi tím, že jsem ještě nepotkal hloupého 
doktora. Sem když někdo přijde a je to lékař, tak je to 
vždycky inteligentní člověk. Mají často cit pro krásu 
a jsou sběrateli tradičního typu. Nejde jen o staré 
lékaři, kteří mají velké sbírky ještě z dob, kdy tady 
žádný skutečný trh s uměním nebyl. Chodí k nám 
i mladí doktoři, kteří si rádi občas něco koupí. Ne-
kupují věci za miliony, ale třeba dvakrát do roka si 
koupí hezký obraz a pověsí si ho doma. Je to oprav-
du zajímavý fenomén. Je jich větší procento než tře-
ba právníků. Právníci jsou také důležitou skupinou 
našich klientů, ale lékařů je víc.

Na co se máme těšit v říjnové aukci?
Řada věcí je ještě v jednání, ale jeden mimořádný 
kousek už můžu představit. Budeme nabízet fan-
tastického Zrzavého, Neděli v Camaret z roku 1930. 
Taková věc tu ještě nebyla, navíc je to do značné 
míry objev. Je známa menší tempera téhož námě-
tu a všude se uvádí, že existuje i velký olej, který je 
ve sbírce ing. Holuba, ale ten obraz nebyl dosud 
nikdy vystaven, ani publikován. Vyvolávací cenu 
jsme stanovili na 6,8 milionu korun.  Jan Skřivánek

Když se podívám na aukční výsledky, tak 
s výjimkou Boštíka, Sýkory, Medka a možná ještě 
pár dalších autorů jsou ceny pořád relativně 
nízko.
Já říkám, že je to budoucnost, ne současnost. Věci 
od řady autorů poválečného umění se dneska pořád 
prodávají za lepší částky privátně. A hlavně jich za-
tím na trhu ani moc není. Ta díla totiž většinou vlast-
ní dost poučení lidé – lidé, kteří byli v nějakém bliž-
ším či širším okruhu těch umělců, a proto je sbírali. 
A moc dobře vědí, co mají, a jakou to má cenu. Ale 
abychom o tom jen neteoretizovali, chceme začít 
dělat specializované aukce poválečného a součas-
ného umění. Stěhujeme se s aukcemi do Obecního 
domu, do Grégrova sálu. Na podzim chystáme dvě 
aukce, respektive aukční dny, na 4. října a 22. listo-
padu. V obou těch termínech proběhne v Obecním 
domě aukční den, během kterého budeme mít od 
jedné hodiny aukci klasického umění – tím mys-
lím starší umění až po meziválečnou avantgardu – 
a později odpoledne pak aukci poválečného a sou-
časného umění. Na každé bude nabízeno cirka sto 
padesát položek.

Z českých aukčních síní máte v nabídce nejvíce 
děl zahraničních autorů. Můžete tuhle strategii 
trochu vysvětlit?
Zahraniční umění je další oblastí, ve které vidíme 
budoucnost a které se chceme věnovat. Trvám na 
tom, že aby se české umění zvedalo, musí být v kon-
textu se zahraničním uměním, ať už jde o Německo, 
Rakousko nebo Francii. Když se budeme bavit na-

Velkou budoucnost 
vidím v umění dru-
hé půlky 20. století 
a současném umění. 
To je segment, kde 
ve střednědobém až 
dlouhodobém hori-
zontu ceny porostou 
v násobcích.

albert trnka před obrazem bohumíra matala , foto: Jan Rasch

Předplaťte si AM Review a získejte  
půlroční předplatné Art+Antiques zdarma. 

Objednávejte s kódem AMR15AA  
na www.amreview.cz  

nebo e-mailem na  
predplatne@ambitmedia.cz.

Nabídka platí do 30. 9. 2015, pouze pro nové předplatitele  
k tištěné verzi ročního předplatného.  

Dárky jsou rozesílány do 5 týdnů od obdržení prvního čísla AM Review.
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ných pro tento účel. Zdroje mají na la-
ser mimořádně vysoký výkon (6 wattů), 
ovšem nejsou nebezpečné ani stavbě, 
ani komukoli jinému. Složitá optika je 
rozkládá tak, aby byly viditelné naše-
mu zraku jako prostorové válce. Dojem 
je jistě nejlepší ve tmě; aby byly vidi-
telné i za přímého slunečního svitu, je 
třeba do prostoru vpustit zvláštním pří-
strojem neviditelnou mlhu, rovněž zcela 
neškodnou. Paprsky by ovšemže mohly 
prostupovat skleněnými okny i do okolí, 
dokonce mnoho kilometrů vzdáleného, 
nicméně v tom jim, alespoň prozatím, 
brání zvláštní zábrany...

Vše začalo před třemi lety na vý-
tvarném festivalu Smetanova výtvar-
ná Litomyšl, kde Václav Cigler a Mi-
chal Motyčka představili svůj světelný 
projekt pro rekonstruovaný piaristic-
kých chrám. Projekt (složený tehdy ze 
sedmi prvků) vzbudil nadšení a téměř 
jednomyslnou duchovní podporu. Do-
konce i ty hlasy, které připodobňovaly 
světelný kříž k diskotékovým laserovým 
show, umlkly poté, co si uvědomily, že 
světelné zdroje a samo světlo jsou pri-
mární, tou nejpůvodnější duchovní pod-
statou i fyzikálním gruntem všehomíra, 
a že to je konec konců jeden z mála fak-

 Piaristický chrám Nalezení svaté-
ho Kříže v Litomyšli jako by už svým ná-
zvem předurčil technický zázrak, který 
se v něm v červnu letošního roku ode-
hrál. Laserový Světelný kříž, dílo Václa-
va Ciglera a Michala Motyčky, tu ve výš-
ce 18 metrů nad hlavami návštěvníků 
přesně vymezuje podélnou a příčnou 
dimenzi tohoto jedinečného barokní-
ho kostela, opraveného po mnohale-
tém chátrání v rámci velkorysé rekon-
strukce litomyšlského Zámeckého ná-
vrší. Ležící více než šedesátimetrový 
kříž je dílem unikátním v několika smě-
rech. Prvním je jeho horizontální polo-
ha, nezvyklá, jedinečně ovšem zdůraz-
ňující velkorysou konstrukci jednolod-
ních barokních chrámů s příčnou lodí, 
jejichž půdorysný tvar kříže si málokdy 
uvědomujeme. Druhým je jeho velikost. 
Třiašedesátimetrový kříž je možná nej-
větší na světě. 

Jistěže tu však nejde o rekordy, ale 
o fantastický dojem, který vyvolává jeho 
subtilní fyzikální tělo (o průměru něko-
lika centimetrů) v prostoru monumen-
tální stavby. Třetím je jeho (nesprávně 
řečeno) nehmotnost. Jde koneckonců 
pouze o projekci zelených laserových 
paprsků ze zdrojů speciálně vyrobe-

Ciglerův kříž v Litomyšli

 Ročenka české architektury nikdy 
není konsenzuálním, natož objektivním 
výběrem staveb z daného období. Její 
editor se každoročně mění a ve výběru 
má zcela volnou ruku. Navíc jde vždy 
o praktikující architekty, kterým jsou ur-
čité autorské přístupy bližší a jiné zcela 
cizí. Málokdy však subjektivní pohled 
na architekturu vystoupí tak jasně na-
povrch, jako je tomu v letošní edici, kte-
rou připravil brněnský architekt Zde-
něk Fránek.

Výběr staveb je podobně provoka-
tivní jako jeho vlastní projekty. Je to 
však provokace nikoli prvoplánová, vy-
chází z podstaty Fránkova pojetí ar-
chitektury. Naráží na to i Adam Geb-
rian v první otázce rozhovoru, který 
je v  letošní ročence namísto úvodní 
eseje. Fránkovy stavby často vycházejí 
z „iracionálních prožitků, zážitků z dět-
ství“, jsou velmi osobní, což je způsob, 
„který na naší scéně není obecně pří-
liš oceňován“. Architekt přiznává, že to 

Ročenka architektury plná výzev
budí vztek, averzi, ale na druhé straně 
i vřelé přijetí. 

Hlavním kritériem výběru staveb do 
knihy pro něj byla „i jen třeba intuitivně 
tušená neobyčejná kvalita“. Uvádí také, 
že se snažil zařadit hodně realizací žen, 
neboť jsou „k prostředí daleko citlivější“. 
Vybíral i stavby, které „představují oje-
dinělý typ, fenomén“. Nechal se rovněž 
s radostí strhnout svéhlavostí některých 
architektů: „Naopak jsem vynechal ně-
které stavby kvalitních architektů, které 
opakovaly rukopisné schéma nebo rea-
govaly na nějaký populární trend. Takové 
příklady musely udělat místo stavbám, je-
jichž autoři si jdou svou cestou, hlava ne-
hlava, a zpočátku třeba i do slepé uličky.“

Při pozorném čtení je jasné, že v pří-
padě některých zařazených staveb musí 
nutně dojít ke vzájemné kolizi jednot-
livých kritérií. Nejvíce kontroverzní 
je zřejmě zařazení obchodního domu 
Letmo u brněnského Hlavního nádraží. 
Zde skutečně nejde ani „intuitivně tušit 

kvalitu“. Fránek je však fascinován dů-
sledným naplněním stavebního typu 
komerční stavby: „Proto, jako fenomén 
instantní architektury (nebo snad letmé 
architektury?), nesmí v ročence chybět.“ 

Pro celek knihy je autorův zájem 
o různé stavební typy přínosem – díky 
tomu je různorodější, než bývá zvykem. 
Najdeme tu efemérní konstrukci z na-
lezených klacků, studentskou realizaci 
malé pouliční galerie, expresivně de-
signované jeviště v parku… a stoupá-
me výš přes lesní útulnu, rekonstrukce 
půdy, rodinné domy, veřejné budovy 
až k opravdu velkým realizacím, jako je 
nová budova technické univerzity v Li-
berci. Přesto však převažuje drobnější 
měřítko, snad proto, že v menší stavbě 
pro soukromého (nejlépe názorově blíz-
kého) klienta má architekt více prostoru 
k osobitému projevu.

Jako „nevídanou věc“ pak editor vy-
zdvihuje konverzi tovární haly v areá-
lu Zbrojovky Brno, kterou architekt Jiří 

Zhoř proměnil ve vzorkovnu zpracování 
skla. „Skrývá brutalitu a jemnost v synté-
ze s nebývalou silou výrazu. Je surová, 
pravdivá, ryzí, tektonická,“ píše Fránek. 
Je radost číst takto vášnivé komentáře. 
Autor nicméně v úvodním rozhovoru 
konstatuje, že česká architektura nedo-
sahuje kvalit, které by obstály v meziná-
rodním kontextu. Hodně mluví o špatné 
propagaci české architektury v zahraničí, 
rozhádanosti české architektonické obce, 
o tom, že nemáme chuť dělat nové věci… 
Problém vidí také v tom, že nejsme dost 
výrazně čeští, neumíme využít specifi-
ka českého stavění, a nejde jen o tradici 
omítek: „Já za typicky český dům považuji 
třeba Ještěd. Klidně to může být i monto-
vaný, futuristický dům, chytře osazený do 
krajiny. Češi jsou koumáci, pouštějí se do 
naprosto kuriózních věcí. Proč se znovu 
nepokusit o typový domek, jako byl šum-
perák? Nemusíme lovit hned v baroku.“ 
Máme zkrátka před sebou ročenku plnou 
výzev.  Karolina Jirkalová

zdeněk fránek: 
česká architektura 
2013–14

Prostor – architektura,  
interiér, design 2015
stran 212
cena 650 Kč

tů, na kterém se téměř shodnou farář 
s fyzikem. Václav Cigler k tomu tehdy 
řekl: „Myslím si, že kdyby ve středověku 
uměli vyrobit laser, náš kříž by zdaleka 
nebyl první...“  

Realizaci kříže umožnil investiční 
fond Pro arte. Fond přijal nehmotný 
objekt do svého portfolia s nadšením 
a vědomím, že není sice držitelem prv-
ního zcela virtuálního uměleckého díla 
v dějinách, rozhodně je však držitelem 

prvního laserového kříže, primárního 
symbolu v dějinách výtvarného umění. 
Současně jsou experti Pro arte zajedno 
v tom, že vypouštění duchovní a ma-
teriální energie do prostoru prostřed-
nictvím laserových paprsků může být 
dobrý základ k tomu, aby si bylo možné 
v našem zdánlivě potemnělém a mate-
riálním věku posvítit do budoucnosti 
paprskem nějaké, třebas laserové na-
děje.  Pavel Chalupa

 vác l av c i g l e r , 
m i c h a l m o t yč k a :   
sv ě t e l n ý k ří ž , 2015,  
2 zelené laserové 
zdroje, 36 × 63 metrů, 
kostel Nalezení svatého 
Kříže v Litomyšli

AUKCE OBRAZŮ  

září 2015

eSTAROŽITNOSTI.cz



www.artplus.cz 05

I N Z E R C E

Jan ZRZAVÝ – Neděle v Camaret, vyvolávací cena: 6 800 000 CZK

VÝBĚR VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
neděle 4. října 2015, 13.00 hodin

OBECNÍ DŮM PRAHA – GRÉGRŮV SÁL

Předaukční výstava od 21. září 
v prostorách galerie
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Stará továrna proměněná v muzeum
nové muzeum současného umění v miláně

V květnu otevřela v Miláně nové výstavní prostory Fondazione 
Prada, kterou v roce 1993 založila se svým manželem módní 
návrhářka Miuccia Prada. Nová galerie sídlí v bývalém lihovaru 
z počátku 20. století, který pro výstavní účely rekonstruoval 
architekt Rem Koolhaas a jeho ateliér OMA.

 Koolhaas sedm původních budov doplnil o tři 
novostavby, z nichž dominantní nárožní Věž, kte-
rá je ještě ve výstavbě, bude sloužit zároveň jako 
depozitář. Do téměř prázdného obdélného dvora, 
který ze všech stran uzavírají na sebe navazující 
budovy, navrhl Koolhaas dvě stavby pojmenované 
Cinema a Podium.

Budova Podia je určená k dočasným výstavám 
a autor ji propojil s již stávajícími objekty. Podium 
pozitivně narušuje všudypřítomnou industriální at-
mosféru odlišným vzhledem, ke kterému přispívají 
prosklené zdi, podlaha z travertinu a stěny z perfo-
rovaných desek z hliníkové pěny. Skromnou indu-
striální tvář čtyřpatrové historické budovy nazva-
né Dům duchů, ve které kromě stálé expozice sídlí 
také nadace, Koolhaas neváhal kompletně pokrýt 
výraznou zlatou fólií. Architektovým cílem totiž bylo, 
aby prostory nevytvářely obraz definitivního celku, 
ale navozovaly pocit variabilnosti, byly různorodé 
a interaktivní.

Záměrem Fondazione Prada je propojit stálou 
expozici s krátkodobými i dlouhodobými výstavami, 
a prezentovat tak kromě hostujících výstavních pro-
jektů především vlastní sbírku. Ve svém programu 
se nadace nezaměřuje jen na výtvarné umění, ale 
i na kinematografii, a proto vyhradila samostatnou 
budovu (Cinema) filmovým projekcím. První filmo-
vá „přehlídka“ je věnována Romanu Polanskému.

Působení v nových prostorách nadace zahájila 
čtveřicí výstav, mezi nimiž na sebe upoutává pozor-
nost zejména Serial Classic, výstava, kterou bychom 
tu možná ani nečekali. Kurátor, archeolog Salvatore 
Settis, nás vtahuje do světa antických soch, řeckých 
originálů a jejich římských kopií. Poukazuje na to, že 
„skutečnou“ podobu řady ztracených řeckých ori-
ginálů známe jen prostřednictvím kopií, a zabývá 
se nejen ambivalentním vztahem mezi originálem 
a napodobeninou v římské kultuře, ale i šířením 
multiplů jako pocty řeckému umění. 

Pospolu, a poprvé před zraky diváků, se tu opět 
sešly čtyři kopie Satyra nalévajícího víno, zhotove-
né ke konci prvního století podle původního bron-
zového originálu sochaře Praxitela ze 4. století před 
naším letopočtem. Kopie se nacházely v Domici-
ánově vile poblíž Říma a po jejich znovuobjevení 
v roce 1657 vystřídaly více majitelů a nakonec byly 
rozděleny. Kromě práce kopistů nahlížíme i do prá-
ce archeologů, kterým sádrové odlitky fragmentů 
slouží k rekonstrukci možného celku.

Solitérní budova bývalé cisterny, která sestává ze 
tří místností, dostala název Triptych. Z její dispozice 
těží i výstavní projekt, který chce prezentovat vždy 
tři umělecká díla. V první trojici se ocitli Eva Hesse 
(Case II, 1968), Damien Hirst (Lost Love, 2000) a Pino 
Pascali (1 metr krychlový země, 1966). Společným 
prvkem prací je použití základních geometrických 
forem, jako jsou čtverec a obdélník.

Čtyřpatrový zlatý Dům duchů trvale hostí dvě 
díla Louise Bourgeois, instalaci Cell/Clothes (1996) 
a látkovou sochu Single III (1996). Zbylá tři podlaží 
byla věnována Američanu Robertu Goberovi a jsou 
svědky odlišných přístupů v jeho tvorbě. Také Go-
ber ve svých dílech využívá fragmenty lidského těla. 
Pro svá díla však nehledá inspiraci v antickém so-
chařství, ale vytváří hyperrealistické odlitky z vosku 
oděné do skutečných šatů a bot, které navíc kom-
binuje s jinými předměty.

Fondazione Prada se podařilo vytvořit díky ši-
roké výstavní nabídce a neotřelému architekto-
nickému řešení kvalitní komplex, který si začíná 
rychle získávat příznivce nejen současného umě-
ní. „Nemalou předností objektu,“ jak poznamenává 
Rem Koolhaas, „je i fakt, že nevyužívané industri-
ální areály se dnes staly privilegovanými prostory 
pro prezentaci soudobého umění, jelikož nepodro-
bují umělce zatěžkávací zkoušce, zdali jejich práce 
v interiéru obstojí.“ A navíc, podle jeho slov, místo 
získává na atraktivnosti právě proto, že nadace zde 
prezentuje „dvojí sbírku“: uměleckých děl a archi-
tektonických prostorů.  Hana Křenková

Touto metodou například v roce 1927 rekonstru-
oval Walter Amelung fascinující sochu atleta navlé-
kajícího si ochrannou pokrývku hlavy (tzv. Amelun-
gův atlet), a vytvořil tak možnou podobu řeckého 
originálu, od kterého neznáme žádnou kompletní 
dochovanou kopii. Několik drobných fragmentů 
bronzových originálů nalezených v Olympii na vý-
stavě zastupuje ohromnou sochařskou produkci 
antického Řecka. Je-li ve vztahu k antickému umění 
fragment vnímán jako součást celku, pak v soudo-
bém umění funguje zcela samostatně. 

Jižní část a bývalé skladiště hostí výstavu na-
zvanou An Introduction, kterou připravili Miuccia 
Prada a kurátor Germano Celant, který s nadací 
dlouhodobě spolupracuje. Výstava nás uvádí do 
světa sbírky a potažmo i do vkusu majitelky, kte-
rý se orientuje především na známé a osvědčené 
umělce zahraniční scény. Výběr je poměrně pes-
trý a kromě zástupců neodada (Edward a Nancy 
Reddin Kienholz), minimalismu (Barnett New-
mann) či arte povera (Pino Pascali) byly zařaze-
ny i renesanční tapiserie podle předloh Giulia Ro-
mana, aby připomněly, že nadace se zaměřuje na 
umělecká díla počínaje cinquecentem po dnešek. 
Expozice vrcholí v prostorném bývalém skladišti 
objekty, k jejichž vzniku umělci použili různé druhy 
automobilů, od minibusu Volkswagen – Mosquito 
Bus z roku 1996 od Carstena Höllera a Rosemarie 
Trockel – po sugestivní ohořelé vraky automobilů 
polepené cigaretami od Sarah Lucas (Life’s Drag 
Organs, 1998).  

fondazione prada

adresa
Largo Isarco 2, Milano 
web
www.fondazioneprada.org

Výstava nás uvádí 
do světa sbírky 
a potažmo i do 
vkusu majitelky, 
který se orientuje 
především na 
známé a osvědčené 
umělce zahraniční 
scény.

z v ýs tav y s e r i a l c l a s s i c , foto: Attilio Maranzano, Fondazione Prada
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tor tzv. suprematismu, se ve 20. letech 
stal jedním z návrhářů petrohradské 
porcelánky. V roce 1922 se v Berlíně 
uskutečnila oficiální výstava sovětské 
avantgardy, která vzbudila značnou po-
zornost. Jen prodej porcelánu vynesl 
5 milionů marek. Pod dojmem tohoto 
úspěchu byl Malevič, který od roku 1919 
působil na umělecké škole ve Vitebsku, 
vyzván, aby pro porcelánku něco navr-
hl. Malevič, který kolem sebe shromáž-
dil skupinu mladých umělců hlásících 
se k suprematismu, si s sebou do Pet-

 Porcelán je jednou z nejtradičněj-
ších sběratelských kategorií. Zdaleka 
však nemusí jít jen o porcelánové figur-
ky a slavné značky Míšeň či Rosenthal. 
Nejvyšších cen letos naopak dosáhly 
atypické  čajové a kávové soubory od 
Pavla Janáka a Kazimíra Maleviče.

Jednou ze senzací únorové aukce 
společnosti Sýpka se stala dražba artě-
lovského červenobílého kávového servi-
su pro šest osob od Pavla Janáka. Sou-
bor tvořený šesti šálky s podšálky, tře-
mi konvičkami a cukřenkou se z 84 tisíc 
dostal až na částku 408 tisíc korun. Jde 
o nový Janákův aukční rekord, předcho-
zí měl hodnotu 336 tisíc korun a vydržel 
bez tří měsíců devět let. Takto početný 
soubor (většina servisů má jen jednu 
konvičku) a v tomto dekoru se v aukci 
dosud neobjevil. Ceny jednotlivých Ja-
nákových kubistických váz a dóz se po-
hybují od 20 do 200 tisíc korun v závis-
losti na jejich stavu a vzácnosti výskytu.

Aukční síň Sýpka také jako první na 
českém trhu slavila úspěch s porcelá-
nem Kazimíra Maleviče. Tento slavný 
ruský průkopník abstrakce, propagá-

Avantgarda v porcelánu

1 pav e l ja n á k : 
k ávov ý s e r v is , 
Artěl, 1912/19, měkká 
kamenina s červeným 
dekorem, 10 ks, cena: 
408 000 Kč, Sýpka 15. 
2. 2015

2 k a z im í r m a l e v i č: 
ča jová s o u pr ava , 
konvice Lokomotiva 
a dva šálky, návrh 
1923, Státní 
Lomonosova 
porcelánk, porcelán, 
výška konvice 16 cm, 
výška šálků 7 cm 

 Nejprodávanějším autorem čes-
kých aukcí z hlediska obratu nebyl loni 
ani František Kupka, ani Emil Filla, ani 
nikdo jiný z klasiků českého moderního 
umění. Tento titul již podruhé po sobě 
získal čínský malíř Čchi Paj-š’. Čínští 
kupci za jeho díla u nás loni utratili té-
měř 63 milionů a letos už dalších více 
než 14 milionů korun. Za více než mili-
on korun bylo v posledních šesti letech 
na českých aukcích vydraženo pětačty-
řicet Čchiových tušových maleb. Až 
na jedinou je všechny dražila galerie 
Arcimboldo, která se v posledních le-
tech na čínské umění do značné míry 
specializuje.

Čchi Paj-š’ (1864–1957) nepocházel 
z literátské rodiny, ale z prostého ven-
kovského prostředí, z provincie Chunan 
na jihovýchodě Číny. Původně se vyu-
čil řezbářem, malbě se začal věnovat 
až ve svých sedmadvaceti letech. Ni-
kdy se mu nedostalo formálního škole-
ní, učil se sám podle tradiční malířské 
příručky Zahrada hořčičného semínka 
z konce 17. století. Ve své tvorbě doká-
zal absorbovat nejrůznější malířské sty-

Český rekordman z Číny
ly, včetně tehdy populární Šanghajské 
školy vyznačující se výraznou barev-
ností. V roce 1917 se Čchi přestěhoval 
do Pekingu a postupně získal značné re-
nomé. České prostředí se s jeho tvorbou 
díky sběrateli Vojtěchu Chytilovi mohlo 
seznámit již v meziválečném období. 
Sbírka Čchiových maleb v pražské Ná-
rodní galerii, která čítá kolem devade-
sáti svitků a jejímž základem jsou díla 
získaná ve 20. a 30. letech Chytilem, pa-
tří mezi největší v Evropě. V 50. letech 
byl Čchi zvolen prezidentem Asociace 
čínských umělců a krátce před smrtí 
i čestným prezidentem nově založené 
pekingské akademie.

V Číně se Čchi Paj-š’ těší pověsti 
v pravdě národního umělce a jeho díla 
v posledních letech dosahují rekordních 
cen. Před třemi lety se jeho monumen-
tální triptych Orel sedící na borovici vy-
dražený v Pekingu za 65 milionů dolarů 
měl stát vůbec nejdražším dílem proda-
ným toho roku kdekoliv na světě v auk-
ci. Podle informací The New York Times, 
které o čínském trhu s uměním v loň-
ském roce přinesly rozsáhlé expozé, 

však obraz nebyl nikdy zaplacen, neboť 
se vyskytly pochybnosti o jeho pravosti. 
List cituje odhady expertů, že Čchi bě-
hem svého dlouhého života namalovat 
deset až patnáct tisíc svitků. Zhruba tři 
tisíce z nich jsou ve sbírkách renomo-
vaných muzeí a část jich byla zničena 
během japonské okupace a za kulturní 
revoluce. Podle aukčních záznamů nic-
méně mělo čínským trhem v posledních 
dvaceti letech projít víc než osmnáct ti-
síc Čchiových prací, což logicky zname-
ná, že podstatná část z nich byly padělky. 

Právě zamoření čínského trhu fal-
zy částečně vysvětluje zájem čínských 
kupců o Česko. Díky souhře historických 
okolností, kdy v 50. letech po nějakou 
dobu probíhala mezi socialistickým Čes-
koslovenskem a Čínskou lidovou repub-
likou poměrně čilá kulturní výměna, se 
na naše území dostala řada soudobých 
děl čínského umění. Malby nabízené na 
českých aukcích tak zpravidla mají do-
ložitelnou provenienci až do 50. let, což 
zvyšuje jejich atraktivitu v očích čín-
ských kupců, kteří jsou většinou spíše 
investory než sběrateli.   Jan Skřivánek

a veletrhy. Díky Suetinovi, který byl v le-
tech 1930 až 1954 uměleckým ředitelem 
porcelánky, zde nebyla suprematistická 
tradice zapomenuta, ani když se ofici-
ální stylem stal socialistický realismus. 
Na trhu se tak dnes objevují Malevičovy 
čajové sety nejrůznějšího stáří a prove-
nience. Zatímco ceny souprav z 20. let 
se pohybují v deseti tisících eur, sety 
z 80. let se prodávají za částky v řádu 
stovek eur.

Několik historických kousků se již 
objevilo i na českých aukcích. Poprvé se 
tak stalo v roce 2009, když na aukci Sýp-
ky vyletěl soubor konvičky a dvou šálků 
ze 112 na 600 tisíc korun. Bílá konvička 
a dva odlišeně malované šálky pak byly 
draženy loni v prosinci a letos v dubnu 
brněnskou společností Zezula. Konvič-
ka se prodala za 384 tisíc, šálky pak za 
224 a 260 tisíc korun. Celosvětový ceno-
vý rekord za suprematistický porcelán 
drží talíř ozdobený kompozicí černých 
a žlutých čtverců a obdélníků. Na aukci 
Christie’s v Londýně se před deseti lety 
prodal za 114 tisíc liber (4,8 milionu ko-
run).  Jan Skřivánek

rohradu vzal dva své žáky Ilju Čašnika 
a Nikolaje Suetina. 

V roce 1923 navrhl čajový servis tvo-
řený konvicí evokující parní lokomotivu 
a dvěma půlšálky. Ačkoliv umělec sám 
svůj návrh chápal především jako so-
chařskou studii hmot, konvice je plně 
funkční. Čašnik a Suetin současně pro 
porcelánku v duchu suprematismu na-
vrhovali dekorativní schémata. Podle 
jejich návrhů pak tovární výtvarníci vy-
tvářeli kopie, kterými porcelánka obe-
sílala nejrůznější zahraniční výstavy 

2
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1 č c h i pa j -š’: k v e t o u c í s l i vo ň  
a dv ě b r os k v e , 1946, tuš a barvy na papíře,  
66 × 34 cm, cena: 6 200 000 Kč,  
Arcimboldo 31. 5. 2015

2 č c h i - pa j -š‘: š e s t k r e v e t, 1951,  
tuš na papíře, 102,5 × 34 cm,  
cena: 11 532 000 Kč, Arcimboldo 27. 5. 2014
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prvé byl přitom Karsův obraz vydražen 
za více než milion teprve loni v listopa-
du. Fotografie Františka Drtikola The Bow 
z roku 1928, nabízená společností Adolf 
Loos Apartment and Gallery, byla první 
skutečně špičkovou autorovou prací dra-
ženou v Česku. Na dubnové aukci v praž-
ském Mánesu se prodala za 2,22 milionu 
korun, čtyřikrát dráž, než byla předchozí 
nejvyšší cena za fotografii. Radimského 
obraz Kvetoucí sad z roku 1903 vystoupal 
na aukci Galerie Kodl z 1,08 milionu na 
neočekávaných 5,4 milionu korun. Fran-
tišku Vobeckému uspořádala společnost 
Prague Auctions monografickou aukci. 
Její titulní obraz Akt s růží z roku 1934 se 
prodal za 2,5 milionu korun, třiapůlnáso-
bek autorova minulého, šest let starého 
cenového maxima.

Nejzajímavějšími díly starého umění, 
které tradičně nedosahuje takových cen 
jako moderna, byly zátiší od německo-pol-
ského barokního malíře Philippa Sauer-
landa a Madona s Ježíškem od rudolfínce 
Daniela Fröschla. Sauerlandův kabinet-
ní obraz Alegorie pomíjivosti z roku 1709 
zakoupilo za 960 tisíc korun na březnové 
aukci Dorothea polské Muzeum Narodowe 
v malířově rodném Gdaňsku. Fröschlova 

Až do zmiňované výstavy v pražské 
Městské knihovně neexistovala o Ra-
dimském jediná monografie  a v sou-
borných přehledech českého umění byl 
zmiňován jen okrajově. Václav Radim-
ský se narodil v říjnu 1867 v obci Pašinky 
u Kolína. Po studiích ve Vídni odešel do 
Francie, která se na řadu let stala jeho 
druhým domovem. V polovině 90. let se 
usadil v Giverny, kde žil a tvořil Claude 
Monet. Nebyl sice v pravém slova smys-

 Sběratelé a investoři na českých 
aukcích od února do června utratili ko-
lem 480 milionů korun, což je historicky 
třetí nejlepší výsledek za jedno pololetí. 
Index ART+, který vedle obratu sledu-
je i cenové nárůsty a hodnotu neproda-
ných položek, zakončil první pololetí na 
hodnotě 825,1 bodu. Od začátku roku tak 
posílil o 12 procent.

Titul nejdražšího díla prvního pololetí 
patří obrazu Žena s kočárkem od Bohu-
mila Kubišty, který se na květnové aukci 
Galerie Kodl dostal z 10,8 na 13,92 milionu 
korun. Za více než milion korun se proda-
lo ještě dalších 88 děl, mezi nimi dvě so-
chy, jedna fotografie, jedna kniha, jeden 
diamantový diadém a deset děl čínského 
umění. Hranici sta tisíc korun překonalo 
dalších 451 položek. V nových autorských 
rekordech bylo od začátku roku vydraže-
no minimálně 27 děl, někteří autoři svá 
maxima vylepšili dokonce víc než jednou.

Za nejvýraznější úspěchy lze pova-
žovat rekordy Jiřího Karse, Františka Dr-
tikola, Václava Radimského a Františka 
Vobeckého. O Karsovo maximum se po-
staral raný obraz Z Lisabonu, který na 
únorové aukci 1. Art Consulting vystou-
pal z 456 tisíc na 3,74 milionu korun. Po-

 Jedním z největších překvapením 
prvního pololetí byl prodej obrazu Vác-
lava Radimského Kvetoucí sad za 5,4 mi-
lionu korun na květnové aukci Galerie 
Kodl. Sám galerista Martin Kodl říká, 
že cenu, která je násobkem autorova 
předchozího aukčního rekordu, nedo-
káže vysvětlit jinak, než že se obraz ně-
komu opravdu hodně líbil. Nejde však 
o blesk z čistého nebe, Radimský je fe-
noménem českých aukcích již dobrých 
deset, patnáct let.

Širší veřejnost se s dílem tohoto „nej-
francouzštějšího z českých impresionis-
tů“ mohla poprvé seznámit před čtyř-
mi lety, kdy mu Galerie hlavního města 
Prahy uspořádala velkou retrospektivu. 
Sběratelé jej však objevili mnohem dřív. 
Za více než milion korun se jedna z jeho 
krajin v aukci poprvé prodala již v červ-
nu 2003. Radimský tak tuto symbolic-
kou cenovou hranici překonal jako jeden 
z prvních autorů přelomu 19. a 20. stole-
tí, dřív než Julius Mařák, Antonín Chit-
tussi či Václav Brožík.

Obrazy a starožitnosti za půl miliardy

Radimského krajiny nepřestávají překvapovat

1 f r a n t iš e k 
d r t iko l : t h e b ow, 
1928, pigmentový tisk, 
22 × 28,6 cm,  
cena: 2 200 000 Kč, 
Adolf Loos Apartment 
and Gallery 26. 4. 2015

2 n á s t o l ec 
s t r i t o n e m , Holíč, 
1756–70, fajáns, barvy, 
výška 28 cm,  
cena: 248 000 Kč, 
Arthouse Hejtmánek 
28. 5. 2015

 vác l av r a d im s k ý : 
k v e t o u c í s a d , 1903, 
olej na plátně,  
63 × 80 cm,  
cena: 5 400 000 Kč, 
Galerie Kodl 24. 5. 2015

milionů korun (součet vyvolávacích cen 
prodaných i neprodaných položek bez 
aukční provize), což je o pět procent víc 
než za stejné období roku 2014. Bez kup-
ce letos i loni zůstala díla za 172 milionů, 
hodnota cenových nárůstů (součet pří-
hozů na vydražená díla) se zvýšila z 96 na 
127 milionů korun (bez aukční provize). 
Lze tak říct, že navzdory oživení trh dál 
zůstává velmi selektivní. Bez kupce mimo 
jiné zůstalo šestnáct obrazů s vyvolávací 
cenou nad milion korun, mezi nimi hned 
pět pláten Václava Boštíka a čtyři zátiší 
od Emila Filly.  Jan Skřivánek

styl záhy působil anachronicky. Jakkoliv 
dál trvala jeho obliba u veřejnosti, vý-
tvarná kritika se k němu obrátila zády. 
Když v lednu 1946 zemřel, v nekrologu 
v časopisu Umění se bylo možné dočíst: 
„Radimský zůstal po celý život obratným 
virtuosem, jehož hmotný naturalismus 
sice nikdy neklesl pod určitou úroveň – 
stával se však stálým opakováním jed-
notvárným. Snad pro tuto povrchovou 
snadnost projevu měl Radimský hodně 
úspěchů doma i za hranicemi a byl po-
pulární v širokých vrstvách obecenstva.“

Výstava v roce 2011, která ze tří čtvr-
tin stála na dílech ze soukromých sbírek, 
Radimského představila jako významnou 
postavu české krajinomalby, aniž by se 
podobnými odsudky vyrovnala. Divácky 
byla velice populární a podle očekává-
ní pro Radimského obrazy získala nový 
okruh příznivců. Od jejího skončení se za 
více něž milion korun na českých aukcích 
prodalo již třináct jeho krajin a jak ukazu-
je v úvodu zmiňovaný rekord, prostor pro 
další růst cen stále existuje.   Jan Skřivánek

Madona evokující práce Albrechta Düre-
ra a Lucase Cranacha st. se na aukci Art-
house Hejtmánek prodala za necelých 
1,5 milionu korun. Stejné aukční síně si nej-
lépe vedly také v kategorii starožitností – 
Dorotheum za 1,44 milionu vydražilo dia-
dém osázený více než tisícovkou diaman-
tů a Arthouse Hejtmánek slavil úspěch 
s italským rokokovým sekretářem, který 
vystoupal až na 806 tisíc, nebo nástolcem 
v podobě Tritona z Holíče, který odešel za 
rekordních 248 tisíc korun.

V prvním pololetí byla na aukcích na-
bízena umělecká díla dohromady za 440 

lu Monetovým žákem, ale rychle si osvo-
jil jeho techniku. Od ostatních impresi-
onistu se nicméně odlišoval barevným 
pojetím svých obrazů. S oblibou použí-
val neobvyklých jásavých barev – tyr-
kysově zelené, planoucí žluté, ostrých 
růžových a fialových tónů.

Řadu let Radimský bez valného úspě-
chu obesílal výroční přehlídky pražské 
Krasoumné jednoty. Situace se změnila 
až v roce 1899, kdy se v Topičově saló-
nu uskutečnila jeho obsáhlá monogra-
fická výstava. Pražské publikum, stavějící 
se až dosud k impresionismu odmítavě, 
si Radimského rázem zamilovalo. „Kdo 
vysvětlí psychologicky, že titíž lidé, vybu-
chující v aklamace před vervou a sálavostí 
Radimského jiter a večerů, sotva najdou 
u sebe tón blahosklonného uznání před 
jímavou melancholií Slavíčkovou nebo 
šeptavým smutkem jiných,“ ptal se tehdy 
kritik K.B. Mádl. A sám si hned odpověděl, 
že je to podbízivostí Radimského obrazů.

Umělecký vývoj na počátku 20. sto-
letí probíhal tak rychle, že Radimského 
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Hudeček Antonín (1872–1941)
Podzimní nálada, před r. 1900

oboustranná malba, olej,  
lepenka, rám, 66,5 x 80 cm,  
sign. PD tužkou AH 
lit.:  Karlíková Ludmila:  
Antonín Hudeček  
Odeon 1983, viz s. 25    
přiložen odborný znalecký  
posudek PhDr. Michaela Zachaře  
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Gurlittovy restituce 
mnichov/londýn – První dva obrazy ze 
sbírky Cornelia Gurlitta, kterou za války 
vytvořil jeho otec Hildebrand, který byl 
jedním z prominentních galeristů Třetí 
říše, a jejíž objev na podzim 2013 se stal 
světovou senzací, byly německými úřa-
dy vráceny potomkům původních maji-
telů. Jedná se o Sedící ženu od Henriho 
Matisse a Dva jezdce na pláži od Maxe 
Libermanna. 

Prvně jmenovaný obraz byl nacisty 
ukraden galeristovi Paulu Rosenber-
govi v létě 1940 v okupované Francii, 
Liebrmannovi Dva jezdci původně pa-
třili vratislavskému továrníkovi Davidu 
Friedmannovi.

Jeho dědicové se jej nyní rozhod-
li prodat prostřednictvím Sotheby’s. 
24. června byl dražen v rámci londýnské 
večerní aukce impresionistů a moderny. 
Předaukční odhad počítal s částkou do 
550 tisíc, konečná cena se však vyšpl-
hala až na rekordních 1,9 milionu liber.

Cornelius Gurlitt, který zemřel 
v květnu 2014, svým univerzálním dědi-
cem v závěti učinil Kunstmuseum v Ber-
nu. Muzeum dědictví čítající více než 
tisícovku uměleckých děl přijalo, zatím 
však fakticky nepřevzalo. S německými 
úřady se dohodlo na ustavení společné 
expertní komise, která prověřuje prove-
nienci jednotlivých děl. Závěť napadla 
Gurlittova sestřenice, mnichovský soud 
však její žalobu odmítl. 

 LETEM SVĚTEM  POZVÁNKA

Třetí muzeum  
kubismu
praha – Uměleckoprůmyslové museum 
v půlce listopadu otevře v Domě U Čer-
né Matky Boží expozici věnovanou čes-
kému kubismu. Dům od architekta Jose-
fa Gočára z let 1911–12 patří Ministerstvu 
kultury, respektive jím spravovanému 
Státnímu fondu kultury, a UPM bude již 
třetí institucí, která zde má provozovat 
„muzeum kubismu“. 

První expozici, která fungovala 
v letech 1994–2002, připravilo České 
muzeum výtvarných umění. Od konce 
roku 2003 do září 2012 dům spravova-
la Národní galerie. Před třemi lety jej 
tehdejší ředitel galerie Vladimír Rösel 
vrátil ministerstvu. Už tehdy se počí-
talo s tím, že novou expozici připraví 
UPM, z jehož sbírek ostatně hojně čer-
paly i výstavy ČMVU a NG. Museum 
nakonec dům od ministerstva převza-
lo až letos v srpnu, přičemž smlouva 
o užívání výstavních prostor je uzavře-
na na osm let. 

Expozice se podle její autorky Lucie 
Vlčkové soustředí především na před-
stavení výrazných kusů nábytku a de-
signu od předních osobností českého 
kubismu. „Nábytkové tvorbě byla ve své 
době přikládána stejná váha jako vol-
nému umění, což chceme ukázat právě 
prostřednictvím jednotlivých výjimeč-
ných kusů,“ vysvětlila na tiskové konfe-
renci Vlčková. 

1 dům u černé  
matky boží,  
arch: Josef Gočár, 
1911–12,  
foto: UPM v Praze

2 max liebermann: 
dva jezdci na 
pláži , 1901,  
olej na plátně,  
72 × 92 cm,  
cena: 1 865 000 GBP,  
Sotheby’s 24. 6. 2015

3 zářijový 
art+antiques se 
sochou zbyňka 
sekala na obálce

Ačkoliv lze Jaroslava Horejce (1886–1983) bez zaváhání označit za nejvý-
raznějšího sochaře českého art deco, dodnes není jeho dílo souborně zpra-
cováno a poslední větší výstava jeho prací se uskutečnila bezmála před čty-
řiceti lety. Tvorba Jaroslava Horejce, který třicet let působil jako profesor 
na pražské Umprum, je velice pestrá a zasahuje do všech oborů užitého 
umění. Pří své různorodosti však nepostrádá osobitost a vnitřní sevřenost. 
Sběrateli a galeristovi Tomáši Hejtmánkovi, který je předním odborníkem 
na Horejcovo dílo, po letech marných jednání s veřejnými galeriemi došla 
trpělivost a rozhodl se připravit výstavu svého oblíbence privátně. Svou 
rozsáhlou sbírku představí v galerii Arthouse Hejtmánek v pražské Buben-
či od půlky října do 11. prosince.  

Horejc privátně 

Jaroslav Horejc / Arthouse Hejtmánek, Goetheho 2, Praha 6 / 15. 10.–11. 12. 2015 
www.arthousehejtmanek.cz

 jaroslav horejc: pallas athéna , 1925

1
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V nové grafice
praha – Časopis Art+Antiques od září 
rozšiřuje počet stránek a mění grafiku. 
Časopis bude nyní vycházet v rozsahu 
96 stran. „Rozhodnutí posílit obrazovou 
stránku a zároveň nechuť krátit texty 
či eliminovat celé rubriky si vynutilo 
přidání stránek. Aby větší počet obráz-
ků různých formátů neměl za následek 
chaos, bylo třeba grafiku zjednodušit 
a provzdušnit. A snaha o větší čistotu 
nás nakonec přivedla k rozhodnutí zvýšit 
gramáž papíru,“ vysvětluje změny šéfre-
daktor časopisu v editorialu. Hlavními 
materiály zářijového čísla jsou rozhovor 
s historikem umění Eduardem A. Šafaří-
kem, který v létě zemřel v Římě ve věku 
87 let, obsáhlý profil česko-slovenské 
sochařky Marie Bartuszové, která dnes 
patří mezi mezinárodně nejúspěšnější 
osobnosti zdejšího poválečného umění, 
nebo pozvánka na výstavu Zbyňka Se-
kala, která je až do půlky února k vidění 
v Muzeu umění Olomouc. 

99září 2015
99 Kč / 4,70 ¤09
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10 / Zbyněk Sekal v Olomouci
32 / Rozhovor s Eduardem A. Šafaříkem
44 / Marie Bartuszová

Černý koně
—
10/6—
27/9/2015

Jiří Baštýř 
Lenka Černotová 

Michal Drozen 
Filip Dvořák  

Veronika Gabrielová 
Hana Gárová 

Tereza Greschnerová 
Igor Hosnedl 

Tomáš Kofroň 
Monika Kolářová 
David Krňanský 

Martin Lukáč 
Jiří Marek 

Ondřej Petrlík 
Michal Rapant 
Julius Reichel 
Tomáš Roubal 

Michaela Roudnická 
Gabriela Slaninková 

Jakub Sýkora 
Miroslav Šeda  

Jakub Tajovský 
Viktorie Valocká 

Marika Volfová 

Adam Gallery 
Ve Vaňkovce 2, Brno 
Po—Ne 10—18 hod, Čt zavřeno
www.adamgallery.cz

Projekt se uskutečňuje za fi nanční podpory Ministerstva kultury a statutárního města Brna
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AUKČNÍ, PRODEJNÍ  
A V ÝSTAVNÍ GALERIE

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

Dovolujeme si Vám oznámit, že přijímáme obrazy do nadcházející aukce a zároveň Vás srdečně  
zveme na náš tradiční podzimní Aukční den v neděli 29. listopadu od 13 hodin na pražském Žofíně.

Václav Radimský: Kvetoucí sad
vydraženo za 4 500 000 Kč
autorův nový aukční rekord

Václav Brožík: Dívky u studně
vydraženo za 3 300 000 Kč
autorův nový aukční rekord

Jaroslav Róna: Vteřina věčnosti
vydraženo za 550 000 Kč
autorův nový aukční rekord


