
KOMORNÁ AUKCIA PRESTÍŽNEHO UMENIA

AUKČNÉ NOVINY

VÝBER DIEL DO AUKCIE 

ZOSTAVILA GALERISTKA

LUCIA BREZOVSKÁ
info@groma.sk

21. 10. 2021 (štvrtok) o 18.00 hod.
Slovenský dom v Prahe 
Soukenická 3, 110 00 Praha

Ž IVÁ 
AUKCIA

91
PRESTÍŽNYCH 

DIEL

71
RENOMOVANÝCH 

AUTOROV

1MILIÓN €  
HODNOTA 

DIEL

21. 
AUKCIA



32

AHARON Haute Joaillerie 123
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PREDAUKČNÉ PRIHADZOVANIE
Auction House GROMA: www.groma.sk

LiveBid:  www.livebid.cz 

Invaluable: www.invaluable.com

ŽIVÁ AUKCIA
Slovenský dom v Prahe, Soukenická 3, 110 00 Praha, Česko

21. 10. 2021 (štvrtok) o 18.00 hod.

Osobná registrácia od 16.00 hod.

ZOZNAM AUTOROV

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

O NÁS
Auction House Groma je československá aukčná spoločnosť 

so sídlom v Prahe a slovenskou pobočkou v Žiline. Ide o jedinú 

aukčnú spoločnosť na území Českej a Slovenskej republiky, 

ktorá celý zisk z predaja umenia smeruje na zmysluplné 

projekty zamerané na podporu hendikepovaných detí, mladých 

výtvarníkov a športovcov. Známa je aj podporou ekologických 

aktivít, historického výskumu, vydávaním kníh a prevádzkuje 

príjemnú galériu a osvetové stredisko.

PRIORITY
Naším záväzkom je ponúkať klientom čo najlepšie služby v oblasti 
umenia, zberateľstva a budovať vzájomné vzťahy i dôveru. 

PARTNERSTVO
Ak nás chcete podporiť, ponúknite nám do aukcie alebo kúpte 
si u nás umelecké dielo a budete mať z neho dvakrát radosť 
– raz z dobrého predaja alebo kúpy a druhý raz, že prispejete 
na dobrú vec.

VERNOSTNÝ SYSTÉM
Poskytujeme odmenu za objem zrealizovaného predaja 
dostupných diel v aukciách.

PREDAUKČNÁ VÝSTAVA
Streda 20. 10. 2021 od 10.00 do 16.00 hod.

Štvrtok 21. 10. 2021 od 10.00 do 18.00 hod.

INFORMÁCIE
Email: groma@groma.sk

Tel.: +421/ 903 846 800

Tel.: +421/ 948 364 187

POZVÁNKA
Počas registrácie a samotnej aukcie vás pozývame na čašu vína 
a ochutnávku drobných špecialít.

AUKCIE

KONČIA VŽDY

VO ŠTVRTOK 

OD 18.00 

DOPRAVA 

V ČR A SR 

BEZPLATNE

PRIJÍMAME

PLATBY

V EURÁCH

REKLAMA

ZISK Z AUKCIE 
POSKYTNEME 

NA ZMYSLUPLNÉ 
PROJEKTY



54

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
smyslu zákona č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty anebo omezením obdobným. Dražebník negarantuje, že povolení 
k vývozu nebo jiný obdobný správní akt bude příslušným správním orgánem udělen, což bere (vy)dražitel svou účastí na aukci na vědomí.

20. Vzhledem k charakteru a povaze dražených předmětů se vydražitel učiněním příhozu, kterému je následně udělen příklep, vzdává svých 
práv z vadného plnění, vč. případných práv ve smyslu § 1916 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 

21.  Aukce je zahajována zástupcem dražebníka, který může oznámit změny oproti katalogu, změny a upřesnění aukčního řádu a oznámit z toho 
vyplývající pokyny k organizaci aukce.

22.  Aukci jednotlivých předmětů provádí licitátor. Vždy musí být nezaměnitelně označen předmět aukce, zpravidla alespoň odkazem 
na katalog. Licitátor oznámí tzv. nejnižší podání, což je cena (částka), za kterou je možno věc koupit v případě, že nebyla stanovena rezervní cena, 
t. j. minimální požadovaná cena majitele předmětu. Pokud rezervní cena stanovena byla a příhozy učiněné na sále nedosáhly její výše, prohlásí 
licitátor předmět za neprodaný. Neprojeví-li žádný z klientů aukční síně o koupi zájem, licitátor aukci předmětu ukončí slovy „neprodáno“. 
Věc může být zařazena do aukce opakovaně podle rozhodnutí dražebníka.

23.  Zájemci o koupi věci činí licitátorovi nabídky po jeho sdělení částky (vyvolání) zvednutím dražebního čísla, případně zvednutím čísla současně 
s nabídnutou cenou, která musí být vždy větší než poslední částka vyvolaná licitátorem.

24. Dražené předměty jsou vyvolávány číslem a v pořadí dle katalogu. Dražebník si vyhrazuje změnu pořadí dle katalogu, takovou změnu však 
v předstihu účastníkům aukce sdělí. 

25. O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.

26. Dražitel může dražit i v nepřítomnosti, udělí-li ověřenou písemnou plnou moc dražebníkovi k zastoupení na aukci, určí-li věci, které 
má dražebník za něho dražit a určí-li limit, do jehož výše má dražebník přihazovat, a to pro každou věc zvlášť. Dražit po telefonu lze 
po předchozí písemné dohodě s dražebníkem. Plné moci k zastoupení v dražbě jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách www.groma.sk 
a jsou nedílnou součástí tohoto katalogu jako vložený list.

27. Pevný limit/dražba po telefonu:

a) Účastník aukce nemusí být na aukci osobně přítomen. Múže pověřit plnou mocí zástupce dražebníka nebo jinou osobu. Účastník aukce 
si může podat tzv. pevný limit, ve kterém jasně určí, do jaké výše chce dané dílo dražit. Tento úkon pak za něj během aukce provede zástupce 
dražebníka. Zájemce je informován o svém úspěchu či neúspěchu v dražbě, a to telefonicky ještě v den aukce.

b) Dražit je rovněž možné osobně po telefonu prostřednictvím některého ze zástupců dražebníka. Zástupce dražebníka se spojí se zájemcem 
během aukce a zprostředkovává mu dění na sále. Dle jeho instrukcí za něj dané dílo draží.

Plné moci zájemci odevzdávají osobně nebo je zasílají emailem: groma@groma.sk. Nejpozdější termín odevzdání je do 24 hodin před konáním. 
Ve výjimečných případech je možné přijímat plné moci i později.

28. Dražebník odpovídá za škody pouze v rozsahu krytí uvedeného v pojistné smlouvě zveřejněné na www.groma.sk. Dražebník neposkytuje 
na vydražené předměty žádnou záruku a všechny záruky jsou tímto vyloučeny. Veškeré případné vady jsou zohledněny ve vyvolávací, 
resp. příklepové ceně, s čímž vydražitel výslovně souhlasí a stvrzuje učiněním příhozu, kterému je následně udělen příklep. Reklamace předmětů 
vydražených osobně v aukční síni dražebník nepřijímá. Předměty vydražené na základě plné moci udělené dražebníku lze vydražitelem 
reklamovat nejpozději při jejich převzetí.

29. Popis dražených předmětů v českém jazyce je uveden: www.livebid.cz a www.groma.sk. Aukční noviny nejsou oficiálním popisem dražených 
předmětů a mají pouze informativní charakter.

Auction House GROMA

Seznam samostatných konaných aukcí

Dražební vyhláška se řídí podmínkami aukce, které jsou uvedeny na str. 4 - 5 tohoto aukčního katalogu a které tvoří nedílnou součást této 
dražební vyhlášky.

Dražebník provádí aukci na žádost vlastníka předmětu aukce, a to ve čtvrtek 21. 10. 2021 v 18.00 na adrese Slovenský dom v Prahe, 
Soukenická 3, 110 00 Praha.

Položka č. 1: AHARON Haute Joaillerie, Diamantové šperky – podle návrhu Milana Dobeše (set), vyvolávací cena: 1 050 000 Kč, položka 
je uvedena na straně č. 6. Předmět aukce je označen a popsán na str. 6 aukčního katalogu. Čas aukce: 18.00 hod.

Položka č. 2: AHARON Haute Joaillerie, Diamantové šperky – podle návrhu Václava Ciglera (set), vyvolávací cena: 1 050 000 Kč, položka 
je uvedena na straně č. 7. Předmět aukce je označen a popsán na str. 7 aukčního katalogu. Čas aukce: 18.05 hod.

Položka č. 16: Andy Warhol, Detail renesanční malby – Paolo Ucello, Sv. Juraj a drak 1460 (portfolio 4 sítotisků) vyvolávací cena: 2 600 000 Kč, 
položka je uvedena na stranách č. 14 - 15. Předmět aukce je označen a popsán na str. 14 - 15 aukčního katalogu. Čas aukce: 18.20 hod.

Položka č. 39: Jan Merta, Dezert, vyvolávací cena: 1 400 000 Kč, položka je uvedena na straně č. 30. Předmět aukce je označen a popsán 
na str. 30 aukčního katalogu. Čas aukce: 18.40 hod.

Položka č. 61: Jan Hála, Uspávanka v poli, vyvolávací cena: 1 800 000 Kč, položka je uvedena na straně č. 46. Předmět aukce je označen a popsán 
na str. 46 aukčního katalogu. Čas aukce: 19.00 hod.

Položka č. 77: Václav Brožík, Tu, Felix Austria, nube!, vyvolávací cena: 4 300 000 Kč, položka je uvedena na straně č. 58. Předmět aukce je označen 
a popsán na str. 58 aukčního katalogu. Čas aukce: 19.10 hod.

Dražební vyhláška – 21. aukce

1. Auction House GROMA, s. r. o., organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby (Auction House GROMA s. r. o. Rybná 716/24, 
110 00 Praha 1, IČ: 09594493) Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina, Slovensko IČ: 53 391 284, DIČ: 2120431258, (dále jen „dražebník“) provádí 
dobrovolnou dražbu na žádost vlastníků dražených předmětů dne 21. 10. 2021 v 18.00 hodin, místo: Slovenský dom v Prahe, Soukenická 3, 
110 00 Praha (dále jen „aukce“).

2. Veškerá právní jednání dle tohoto aukčního řádu se řídí právními normami České republiky.

3. Aukční katalog – seznam předmětů, které jsou zveřejněny na webových stránkách: www.groma.sk, www.livedid.cz, a www.invaluable.com. 
Aukční katalog zveřejněn na stránce www.invaluable.com a v tiskové podobě má jen informativní charakter. Všechny údaje a veškerá prohlášení 
uvedená v katalogu týkající se autorství, přisuzovaných vlastností, pravosti, jakosti, původu, data, stáří, stavu či odhadní vydražovací ceny vyjadřují 
pouze názor dražebníka.

4. Předměty zařazené do aukce budou vystaveny za účelem prohlídky:

- středa 20.10. 2021, od 10.00 do 16.00 hod.

- čtvrtek 21.10. 2021 od 10.00 do 18.00 hod.

místo: Slovenský dom v Prahe, Soukenická 3, 110 00 Praha. 

Za vstup na prohlídku se neplatí. 

5. Výše příhozu, tj. nejmenší možná částka, o níž je zvyšována cena nabídnutá licitátorem, činí:

    500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 10 000 Kč,

    1 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10 000 Kč, ale méně než 50 000 Kč,

    5 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50 000 Kč, ale méně než 100 000 Kč,

    10 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100 000 Kč, ale méně než 500 000 Kč,

    50 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 500 000 Kč, ale méně než 5.000.000 Kč,

    100 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 5 000 000 Kč, ale méně než 10 000 000 Kč,

    250 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 10 000 000 Kč a více.

6. Vydražitel – účastník aukce, který v aukci nabídl nejvyšší cenu, která byla v aukci potvrzena veřejně licitátorem tzv. příklepem. Vydražitel 
je povinen cenu, za kterou věc vydražil, včetně aukční přirážky uhradit nejpozději do 10 dnů po skončení aukce.

 Platbu je možné převést:   

a) v hotovosti na místě dražby nebo v kanceláři Aukčního domu, která je omezená limitem s ohledem na povinnosti dle zákona č. 254/2004 
Sb. o omezení plateb v hotovosti, ve výši 250 000 Kč,

b) na bankovní účet dražebníka – číslo účtu uvedené na faktuře. 

7. Platební karty nejsou akceptovány.

8. Ceny v eurové měně jsou v aukčním katalogu uvedena pouze jako orientační – kurz 25,5 Kč/1 €. 

9. Lhůta pro uhrazení ceny dosažené vydražením přesahující 500 000 Kč činí 14 dnů.

10. Vlastnické právo k vydraženému předmětu přechází zaplacením ceny vydraženého předmětu spolu s aukčním poplatkem ve lhůtách 
dle aukčního řádu.

11. Vydražitelem se stává dražitel, který učinil nejvyšší platný příhoz a jemuž je udělen příklep. O tom, zda je příhoz platný a o udělení příklepu 
rozhoduje osoba pověřená dražebníkem (licitátor). Vydražiteli je k vydražené ceně přičtena aukční provize ve výši 20 % včetně DPH v zákonné 
výši, která se zaokrouhluje na celých 50 Kč nahoru (dále jen „cena“). 

12. Pořadí dražených předmětů jsou uvedena v aukčním katalogu.

13. Účastník aukce má možnost se před aukcí osobně seznámit se stavem každého draženého předmětu a je výhradně na jeho uvážení, 
zda dražený předmět odpovídá popisu a zda se rozhodne uvedený předmět dražit. 

14. Pokud popis draženého předmětu neobsahuje určitý údaj, neznamená to, že je dražený předmět bez vad a nedostatků. Poškození odpovídající 
běžnému opotřebení dražených předmětů s ohledem na jejich stáří nebo charakter se v katalogu zásadně neuvádějí. V případě dotazů účastník 
aukce může kontaktovat dražebníka, kontakty jsou uvedeny v bodě 1 dražební vyhlášky.

15.  Přístup na aukci mají pouze registrovaní klienti (dále jen „účastník aukce“), po ověření dokladu totožnosti a po schválení registrace obdrží 
každý účastník aukce dražební číslo, pod kterým bude činit příhozy na dražené předměty. 

16. Odebráním dražebního čísla účastník aukce bere na vědomí a souhlasí pro účely aukce (doba nezbytná) se zpracováním osobních údajů, 
které účastník aukce dražebníkovi při registraci uvede (jméno a příjmení, kontaktní údaje, obrazový záznam z aukce). 

17. Další informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webové stránce dražebníka (www.groma.sk). 

18. Účastníci aukce jsou povinni dodržovat pokyny organizátorů a nenarušovat žádným způsobem průběh aukce. 

19. Účastník aukce bere na vědomí a souhlasí s tím, že dražené předměty mohou podléhat omezením vyplývajícím z právních předpisů, 
zejména mohou být prohlášeny za kulturní památku ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, mohou podléhat omezením ve 

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
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OVERENÉ
VÝROBCOM
AHARON
HAUTE
JOAILLERIE

OVERENÉ
VÝROBCOM
AHARON
HAUTE
JOAILLERIE

OVERENÉ
VÝROBCOM
AHARON
HAUTE
JOAILLERIE

ŠPECIFIKÁCIA: 
Sada diamantových šperkov, návrh Václav Cigler 2009, 
sada 1/5. Color: Black, Weight: 4,25 ct, Enhancement: N, 
Shape: Round Brilliant cut, Metal type: AU 750, Ring: 0,21 
ct, Earrings: 0,43 ct, Pendant: 2,38 ct, Brooch: 1,23 ct. 
K sade je priložený originálny certifikát s hologramom.
Materiál: diamanty, zlato

VYVOLÁVACIA CENA: 1 050 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

Viac informácií na: www.groma.sk.

ŠPECIFIKÁCIA: 
Sada diamantových šperkov, návrh Milan Dobeš 2007, 
sada 1/25. Color: Champagne-Fancy light brown, Clarity: 
VS 2-SI 1, Weight: 5,09 ct, Enhancement: N, Shape: 
Round Brilliant cut, Metal type: AU 750, Ring: 0,51 ct, 
Earrings: 1,03 ct, Pendant: 2,02 ct, Cufflinks: 1,03 ct. 
K sade je priložený originálny certifikát s hologramom.
Materiál: diamanty, zlato

VYVOLÁVACIA CENA: 1 050 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

Viac informácií na: www.groma.sk

ŠPECIFIKÁCIA: 
prívesok 1: 54,19 g, prívesok 2: 36,20 g,  prívesok 3: 
54,41 g, retiazka 1: 14,44 g, retiazka 2: 14,21 g, retiazka 
3: 14,31 g.
Materiál: 18-karátové zlato

VYVOLÁVACIA CENA: 650 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

Viac informácií na: www.groma.sk.

2 DIAMANTOVÝ SET 
NÁVRH VÁCLAV CIGLER

1 DIAMANTOVÝ SET 
NÁVRH MILAN DOBEŠ

3 ZLATÝ SET 
NÁVRH JÁNOS FAJÓ

ŠPERKY PODĽA NÁVRHOV RENOMOVANÝCH AUTOROV ŠPERKY PODĽA NÁVRHOV RENOMOVANÝCH AUTOROV

JEDINÝ 
EXEMPLÁR 
NA SVETE

1

2

3
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4 CARL FABERGÉ 6 IĽJA PROKOPOVIČ
    PROKOFIEVTABATIERKA
ŠPERKOVNICA

DEDIČSTVO 
PO VOJAKOVI 
PADLOM 
V 1. SVETOVEJ 
VOJNE

DIELO 
ZO ZBIERKY 
VÝZNAMNÉHO 
ZBERATEĽA 
UMENIA

ROK: 1914 – 1915 
ŠPECIFIKÁCIA: 
Striebro – hmotnosť: 124,65 g 
Rozmery: výška 2 cm, šírka 9,5 cm, hĺbka 6 cm
Značené K. Fabergé. 
VYVOLÁVACIA CENA: 150 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

ŠPECIFIKÁCIA:
Strieborná šperkovnica vyrobená pred rokom 1899.
Na miske vyrazené značky:
„ИПП“ – Ilya Prokopovich PROKOFIEV, 
Илья Прокопович ПРОКОФЬЕВ
„84“ – rýdzosť 875 = 87,5 % čistého striebra.
 
Striebro – hmotnosť: 574,20 g 
Rozmery: výška 8,5 cm, šírka 15 cm, hĺbka 9,6 cm 
Dvierka šperkovnice poškodené pretlačením. 
CENA: 50 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

7 NIKOLAJ 
SANTAMARIA
DVA SVIETNIKY

DIELO 
ZO ZBIERKY 
VÝZNAMNÉHO 
ZBERATEĽA 
UMENIA

ŠPECIFIKÁCIA:
Výnimočné nepoškodené dva kusy strieborných 
svietnikov z druhej polovice 19. storočia, vyrobené 
v Odese.
Na svietnikoch sú vyrazené značky:
„ВГ“ – tester Vladimír Galkin (Odesa 1844-1848),
„H. CANT“ – výrobca Nikolay Santamaria (Николай 
сантамария), „84“ – rýdzosť 875 = 87,5 % čistého 
striebra.

STRIEBORNÉ PREDMETY Z CÁRSKEHO RUSKA STRIEBORNÉ PREDMETY Z CÁRSKEHO RUSKA

Striebro – hmotnosť: 844,21 g 
Rozmery: výška 27 cm, šírka 13,6 cm, hĺbka 14 cm 
CENA: 130 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

5 FILIP ABAKUMOVIČ
    ABAKUMOV
TABATIERKA

ROK: 1868-1908 
ŠPECIFIKÁCIA: 
Striebro – hmotnosť: 160 g 
Rozmery: výška 1,5 cm, šírka 11 cm, hĺbka 7 cm
Na miske vyrazené značky: „FA".
VYVOLÁVACIA CENA: 20 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

DIELO 
ZO ZBIERKY 
VÝZNAMNÉHO 
ZBERATEĽA 
UMENIA
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EXKLUZÍVNE PLAGÁTY Z VÝSTAV EXKLUZÍVNE PLAGÁTY Z VÝSTAV

ROK: 1964
TECHNIKA: tlač na papieri
ROZMERY: 100 x 70 cm
VYVOLÁVACIA CENA: 15 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

ROK: 1996
TECHNIKA: tlač na papieri
ROZMERY: 51 x 38 cm
VYVOLÁVACIA CENA: 5 500 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

ROK: 1970
TECHNIKA: tlač na papieri
ROZMERY: 50 x 38 cm
VYVOLÁVACIA CENA: 8 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

ROK: 1981
TECHNIKA: tlač na papieri
ROZMERY: 82 x 50 cm
VYVOLÁVACIA CENA: 7 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

9  MOTÍV 
ADRIENA ŠIMOTOVÁ

8  MOTÍV 
JOAN MIRÓ

q  MOTÍV 
PABLO PICASSO 1

w  MOTÍV 
PABLO PICASSO 2

DIELO ZO ZBIERKY 
VÝZNAMNÉHO 
ZBERATEĽA UMENIA

DIELO ZO ZBIERKY 
VÝZNAMNÉHO 
ZBERATEĽA UMENIA

DIELO ZO ZBIERKY 
VÝZNAMNÉHO 
ZBERATEĽA UMENIA

DIELO ZO ZBIERKY 
VÝZNAMNÉHO 
ZBERATEĽA UMENIA

VÝSTAVA

ZA ŽIVOTA

MALIARA

VÝSTAVA

ZA ŽIVOTA

MALIARKY

VÝSTAVA

ZA ŽIVOTA

MALIARA
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TECHNIKA: fotografia
ROZMERY: 50 x 60 cm
Signované vpravo dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 85 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

Jan Saudek jednoznačne patrí medzi najvýznamnejších českých umeleckých fotografov. Vyštudoval grafickú školu v Prahe a od roku 1950 
pracoval ako produkčný fotograf v miestnych tlačiarňach. Neskôr začal kresliť a keď dostal svoj prvý fotoaparát Kodak Brownie, aj fotografovať. Od 
počiatku sa venuje predovšetkým ateliérovej fotografii so svojím typickým a nezameniteľným autorským rukopisom. Najčastejším „objektom“ 
jeho fotografií je žena, nahé ženské telo a intímne motívy vzťahu ženy a muža. Začiatkom svojej tvorby sa zaoberal aj tematikou detstva 
a vzťahu medzi dospelými a deťmi. Od roku 1977 svoje fotografie už koloruje. Je známym a uznávaným umelcom aj vo svete a získal rad ocenení, 
okrem iného sa stal rytierom Radu čestnej légie. Jeho bratom (dvojčaťom) je výtvarník Karol Saudek. V roku 2014 si na českom veľvyslanectve 
v Pekingu vzal svoju dlhoročnú priateľku a matku svojich detí, novinárku Pavlu Saudkovú.

LOVERS `88

THE SLAVIC GIRL WITH 
HER FATHER

TECHNIKA: fotografia
ROZMERY: 50 x 60 cm
Signované vľavo dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 85 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

DIELO

ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO

ZBERATEĽA 

UMENIA

DIELO

ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO

ZBERATEĽA 

UMENIA

Známy slovenský fotograf Robert Vano sa narodil v Nových Zámkoch na južnom Slovensku. V roku 1967, po maturite, odmietol nastúpiť 
na povinnú vojenskú službu a emigroval do USA. V Československu bol za tento čin odsúdený v neprítomnosti. Podľa amerických zákonov 
však bol neplnoletý, a tak si ho adoptovali manželia z Pensylvánie. V USA postupne vystriedal viacero povolaní a v roku 1970 prijal prácu 
ako asistent módnych fotografov a aj on sa začal fotografii venovať naplno. V roku 1972 získal americké občianstvo. Neskôr sa osamostatnil 
a vybudoval si kariéru špičkového a úspešného fotografa svetoznámych módnych časopisov. Do Európy sa natrvalo vrátil v roku 1995 
a odvtedy žije a tvorí v Prahe.

t PETER NAGY

r JAN SAUDEK

e JAN SAUDEK

y ROBERT VANO

ROK: 2003
TECHNIKA: fotografia
ROZMERY: 29,5 x 42 cm
Signované vpravo dole. 
Výber poškodeného rámu 
je zámer autora. 
VYVOLÁVACIA CENA: 26 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

ROK: 2004
TECHNIKA: fotografia 1/10
ROZMERY: 25 x 29,5 cm
Signované dole uprostred.
VYVOLÁVACIA CENA: 20 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

AKT

IN BED WITH MILAN, 
PRAHA 1999

Peter Nagy sa narodil v roku 1959 v Prešove. Po skončení gymnázia absolvoval štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ. Začínal ako folkový spevák, 
no najväčšie svoje úspechy zaznamenal až počas svojej popovej dráhy. Okrem spevu a hry na gitaru sa dlhodobo venuje aj fotografii. Publikoval  
aj vo viacerých vydaniach časopisu Playboy. Zo svojich umeleckých fotografií vytvára medzinárodné kalendáre. V roku 2008 vyšla kniha aktov 
s jeho čiernobielymi fotografiami s názvom Book 1. Žije a tvorí striedavo v Bratislave a v Prahe.

DIELO
ZO ZBIERKY
VÝZNAMNÉHO
ZBERATEĽA 
UMENIA

DIELO
ZO ZBIERKY
VÝZNAMNÉHO
ZBERATEĽA 
UMENIA

EXKLUZÍVNY VÝBER FOTOGRAFIÍ EXKLUZÍVNY VÝBER FOTOGRAFIÍ
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u ANDY WARHOL

Andy Warhol (1928 - 1987) -  
americký maliar, filmový tvorca, 
vedúca osobnosť v hnutí pop-art. 
Narodil sa ako Andrew Warhola 
Jr. v Pittsburghu v Pensylvánii 
prisťahovalcom rusínskej ná-
rodnosti z dediny Miková 
v Rakúsko-Uhorsku (dnes seve-
rovýchodné Slovensko). Umelec-
ký talent sa prejavil skoro, štu-
doval priemyselné (komerčné) 
umenie na Carnegie Institute 
of Technology (dnes známe ako 
Carnegie Mellon University) 
v Pittsburghu. Po absolvovaní 
školy sa v roku 1949 presťahoval 
do New Yorku a začal úspeš-
nú kariéru ako ilustrátor 
časopisov a v reklame. Stal 
sa známym hlavne   rozmarnými 
atramentovými maľbami topánok 
v charakteristickom štýle. V 60. 
rokoch začal s maľbami slávnych 
amerických produktov, napr. 
série plechoviek Campbellovej 
polievky a Coca-Coly. Prešiel 
na sieťotlač, začína sa zaujímať 
o prácu svojich súpútnikov Jaspera 
Johnsa a Roberta Rauschenberga. 
V roku 1960 sa vracia k maľbe. Prvé 
maľby sú comic-strip figúry a prvé 
reklamy flaše Coca-Coly. Dva roky 
nato tvorí prvé obrazy doláro-

DETAIL RENESANČNEJ MAĽBY – PAOLO UCELLO, SV. JURAJ A DRAK 1460 
(PORTFÓLIO 4 SIEŤOTLAČÍ)

ROK: 1984
TECHNIKA: 
farebná sieťotlač na papieri
ROZMERY: 64 x 94,5 cm
Značené a číslované vľavo dole 
filcovým perom. Oderky na ráme.
VYVOLÁVACIA CENA: 2 600 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

vých bankoviek a dóz Campbell 
super. 1963 natáča svoj prvý film. 
Ako tridsaťšesťročný realizuje 
monumentálnu objednávku 
pre pavilón pri príležitosti Svetovej 
výstavy v New Yorku „Trinásť 
najviac hľadaných mužov”. 
Pretože sa jednalo o známych 
bossov mafie, musel obrazy 
premaľovať. V roku 1965 v Paríži 
sa rozhoduje vzdať sa maľovania 
a v budúcnosti len filmovať.  
V ďalších rokoch sa zjavujú nové 
obrazové témy – lebky, kladivo 
a kosák, torzá, tiene. V roku 1979 
vytvorí retrospektívne obrazy 
Prevraty, vychádza kniha grafií 
Exposures (Odhalenie), stre-
táva sa s nemeckým umelcom 
Jozefom Beuysom v Düsseldorfe. 
V roku 1980 podniká cesty 
po európskych veľkomestách. 
V roku 1982 cesta do Pekingu 
a opätovne do Nemecka. Navrhuje 
plagát k filmu „Querelle” Rainera  
W. Fassbindera. Ako päťdesiatse-
demročný tvorí kamuflážované 
podobizne, vlastné podobizne, 
sériu obrazov áut, veľkú sériu 
Poslednej večere podľa Leonarda. 
V poslednom roku života za-
čal práce na podob zniach 
Beethovena a sérii The History 
of American TV. V 70. a 80. 
rokoch vytváral grafické portréty 
slávnych ľudí ako Marilyn 
Monroe, Mao či Elvis Presley.

ŠPECIFIKÁCIA DIEL
Ide o unikátne portfólio autor-
ských tlačí Andy Warhola, ktoré 
boli vytvorené vo veľmi nízkom 
náklade (5/12). Je z kategórie 
skúšobných nátlačkov, ktoré  
sú značené AP. Každý kus portfó-
lia v jednotnom čísle je jedineč-
ným a neopakovateľným dielom, 
pretože v inej farebnej kompozí-
cii (v inom číslovaní) neexistuje. 
Celá edícia skúšobnej tlače (12 ks)  
je unikátna – vzhľadom na to,  
že sa jedná o dielo z prvej polo-
vice edície, jeho cenová relácia  
je vyššia ako v prípade regulár-
neho (hlavného nákladu) alebo 
iných edícií (existuje 36 TP 
portfólií ako II. 316 – 319).

DIELO

ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO

ZBERATEĽA 

UMENIA

REFERENCIA: SOGA, 122. VEČERNÁ AUKCIA,

21. APRÍL 2015, POLOŽKA Č. 79.

30. VÝROČIE  
ZALOŽENIA MÚZEA 

MODERNÉHO UMENIA 
ANDYHO WARHOLA 

V MEDZILABORCIACH
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o FRANTIŠEK FOLTÝN

TECHNIKA: olej na kartóne
ROZMERY: 50 x 70 cm
Signované vpravo dole.
VYVOLÁVACIA CENA: 150 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

ZNALECKÝ

POSUDOK

MICHAEL

ZACHAŘ

PODKARPATSKÁ RUS

František Foltýn sa narodil v roku 1891 v Kráľovských Stachoch pri Sušici. Najskôr sa vyučil maliarstvu porcelánu a v neskoršom období 
študoval na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Plzni, ale svoje štúdium nedokončil a začal bojovať v prvej svetovej vojne. Po skončení vojny 
sa dostal na Slovensko. V jeho diele sa spočiatku objavovali rysy expresionizmu a kubizmu. Do Košíc prišiel v roku 1921 na pozvanie riaditeľa 
Východoslovenského múzea Dr. J. Poláka. V roku 1922 sa stal spoluzakladateľom brnianskej odnože Skupiny výtvarných umelcov a od roku 
1924 pôsobil vo Francúzsku, kde bol členom skupiny Cercle et Carré a Abstraction – Création a jeho tvorba bola výrazne ovplyvnená kubizmom. 
Súborné výstavy mal v Prahe a v Brne. Jasnosť a jednoduchosť charakterizujú jeho zátišia a krajinárske práce, ktoré sú inšpirované svojráznou 
prírodou východného Slovenska. Vo figurálnych kompozíciách podáva svet košickej periférie a podkarpatského vidieka. 

i LADISLAV ZÁBORSKÝ

ROK: 1970
TECHNIKA: olej na plátne
ROZMERY: 58 x 43 cm
Signované vľavo dole.
VYVOLÁVACIA CENA: 20 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

DIELO
ZO ZBIERKY
VÝZNAMNÉHO
ZBERATEĽA 
UMENIA

DIELO
ZO ZBIERKY
VÝZNAMNÉHO
ZBERATEĽA 
UMENIA

JASNÝ DEŇ

Ladislav Záborský študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a na oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave u profesorov Mudrocha, 
Mallého a Benku. V neskoršom období pôsobil ako profesor kreslenia a deskriptívnej geometrie na gymnáziu v Martine. V roku 1953 bol odsúdený 
a až do roku 1957 bol väznený za náboženskú aktivitu. V rokoch 1968 a 1969 bol na študijnom pobyte vo Francúzsku. Podstatnú časť svojho života 
žil a tvoril v Martine. Základom tvorby Ladislava Záborského sú predovšetkým zážitky z jeho vnútorného života. Takmer každý Záborského obraz 
je objavovaním Boha a dialógom s večnosťou. Nie je náboženským maliarom v pravom zmysle tohto slova, ale je maliarom tzv. duchovného 
svetla. Ladislav Záborský sa musel po dlhé roky zaobísť bez oficiálneho uznania a ocenenia tvorby. V časoch diktatúry komunistickej strany 
jednoducho nebolo možné jeho tvorbu oficiálne oceniť. Okrem obrazov vytvoril aj farebné a leptané vitráže pre kostoly na Slovensku, 
je tiež autorom viacerých krížových ciest v rôznych technikách.

a JOSEF VELČOVSKÝ

Súčasný český akademický maliar Josef Velčovský sa vo svojej tvorbe venuje predovšetkým maľbe, grafike, ilustrácii a pôsobí aj ako výtvarný 
redaktor. Odborné štúdiá začal na SUPŠ v Uherskom Hradišti, odbor dekoratívna maľba. Vo svojom štúdiu pokračoval na Akadémii výtvarných 
umení v Prahe v ateliéri monumentálnej maľby u prof. K. Součka. V rokoch 1970 až 1975 absolvoval viaceré maliarske stáže vo Francúzsku 
(Paríž, Bretagne a Provence). Samostatne vystavuje už od roku 1971 a jeho diela sú zastúpené v mnohých súkromných a verejných zbierkach, 
predovšetkým v Európe, ale i v USA a v Japonsku. Známy je aj originálnymi ilustráciami v časopisoch, ilustroval viac než osemdesiat kníh, 
prevažne poéziu.

VEČERNÝ PRÍLIV

V MONT ST. MICHEL

ROK: 2020
TECHNIKA: akryl na preglejke
ROZMERY: 78,5 x 98,5 cm
Signované vpravo dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 130 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

p JOSEF ULLMANN

TECHNIKA: olej na doske
ROZMERY: 47,5 x 64 cm
Signované vľavo dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 50 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

Josef Ullmann pochádzal z Plzenska a na rozdiel od viacerých českých výtvarníkov nezačal študovať výtvarné umenie v Prahe, ale už od roku 1894 
v nemeckom v Mníchove. Prvé vzdelanie dostal na súkromnej škole profesorov B. Schmiedta a A. Finka, neskôr aj na pražskej akadémii u profesora 
J.  Hertericha. Až v roku 1897 nastúpil na pražskú výtvarnú akadémiu k prof. M. Pirnerovi a na jeseň roku 1898 sa prihlásil na štúdium do krajinárskej 
školy Juliusa Eduarda Mařáka. Jeho obrazy boli vystavované nielen v Prahe, ale i v iných českých mestách. Aj napriek tomu, že veľa vystavoval 
a o jeho diela bol značný záujem, žil poväčšine v ústraní mimo spoločenského života. Ullmannovu tvorbu formovala predovšetkým chittussovská 
krajina a tiež tendencie tzv. krajinárskej secesie, s ktorou mal možnosť zoznámiť sa už na začiatku svojho štúdia v Mníchove.  Vo svojich dielach 
často kombinoval olej a temperu, čím sa mu podarilo docieliť skutočné technické a vizuálne majstrovstvo.

ZNALECKÝ 

POSUDOK

KAREL SRP

JARNÍ TÁNÍ

Referencia: KODL, 82. aukcia, 26. 5. 2019, položka č. 29.
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s VLADIMÍR KOMÁREK

ROK: 1986
TECHNIKA: olej na plátne
ROZMERY: 69 x 54 cm
Signované v strede dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 10 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

DIELO

ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO

ZBERATEĽA 

UMENIA

RUŽOVÉ RÁNO

Vladimír Komárek bol český maliar, ilustrátor 
a grafik. Svoje odborné štúdiá začal na sklárskej 
umeleckej škole v Železnom Brode. V roku 1946 
bol prijatý na Akadémiu výtvarných umení. Po dvoch 
rokoch však prestúpil na Umeleckopriemyselnú 
školu v Prahe a štúdium ukončil v roku 1954. Svoju 
prvú výstavu mal v Českej Lípe v roku 1958. Patril 
k popredným osobnostiam českého výtvarného 
umenia a k českej špičke v oblasti grafiky a exlibris. 

d KAREL CHABA

ROK: 2003
TECHNIKA: olej na plátne
ROZMERY: 70 x 45 cm
Signované vľavo dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 75 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

DIELO 

ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO

ZBERATEĽA 

UMENIA

NÁMĚSTÍČKO

Karel Chaba bol český maliar a grafik. Vo výtvarnom umení bol samouk 
a výrazným spôsobom bol ovplyvnený tvorbou významných maliarov 
Jana Zrzavého a Marca Chagalla. Praha je v jeho prácach najčastejším 
námetom. Na meštianskom gymnáziu absolvoval iba tri triedy 
a bol vyučeným kuchárom. Vytváral svoje obrazy Prahy nie ako opisy 
skutočnosti, ale ako svoje sny o Prahe. Vystavoval doma aj v zahraničí 
a jeho diela sú zastúpené aj v zbierke moderného umenia Národnej 
galérie v Prahe. V roku 1993 vytvoril pre Národné divadlo výpravu k opere 
Antonína Dvořáka Jakobíni. Nikdy sa oficiálne neprihlásil k žiadnemu 
kolektívnemu hnutiu výtvarných umelcov. Jeho neprofesionálne 
výtvarné vzdelanie bolo príčinou zvýraznenej originality jeho obrazov. 
Odvtedy pravidelne vystavoval v Prahe, ako aj v mnohých iných mestách 
Českej republiky, ale aj v zahraničí. Od roku 1962 pracoval ako výtvarník 
v slobodnom povolaní. 

g MILAN PAŠTÉKA

ROK: 1979
TECHNIKA:  
kombinovaná technika na papieri
ROZMERY: 42,5 x 56,5 cm
Signované vpravo dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 39 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

DIELO ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO

ZBERATEĽA

UMENIA

DVOJICA

Milan Paštéka bol slovenský maliar a grafik. Narodil sa v učiteľskej rodine a detstvo prežil v Rajci. Bol zakladajúcim členom Skupiny Mikuláša 
Galandu. V rokoch 1950  až 1955 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Ľ. Fullu a J. Želibského. Po ukončení štúdia 
pôsobil krátky čas na Kysuciach, ale neskôr sa presťahoval do Bratislavy. Osemdesiate a deväťdesiate roky priniesli postupné uvoľňovanie 
umeleckej atmosféry a pre Milana Paštéku to opätovne znamenalo slobodu tvorby a úspech. Paštékova tvorba sa odohráva v intenciách intímnej 
a komornej maľby so snahou uchopiť maliarskymi prostriedkami niečo zo skutočnosti. Táto snaha sa časom redukuje na tichý monológ 
o existenciálnych otázkach bytia, resp. na dialóg s tichom, so smrťou, so životom v jeho čoraz obnaženejšej (maliarskej) realite.

f ŠTEFAN PRUKNER

TECHNIKA: olej na kartóne
ROZMERY: 59 x 79 cm
Signované uprostred obrazu.
VYVOLÁVACIA CENA: 24 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

Akademický maliar Štefan Prukner sa narodil v roku 1931 v Stratenej. V rokoch 1951 až 1956 študoval na Vysokej škole výtvarných umení 
v Bratislave na oddelení krajinárskej maľby u profesora B. Hoffstätera a D. Millyho. Od roku 1961 pracoval ako pedagóg na Katedre výtvarnej 
výchovy Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici, kde taktiež založil Galériu výtvarného umenia.  V roku 1967 sa stal docentom, avšak počas 
normalizácie musel školu opustiť a od roku 1971 pracoval a tvoril už ako slobodný umelec. Venoval sa predovšetkým maľbe, ale aj grafike 
a ilustrácii kníh. Častými námetmi jeho diel boli výjavy z prostredia starých banských miest a obcí z regiónov Pohorelej, Horehronia a Podpoľania. 
Najväčšiu výstavu svojej tvorby mal Štefan Prukner v Národnej galérii umenia v Bukurešti, kde na jednej ploche bolo vystavených až 150 jeho 
veľkorozmerných obrazov.  Pravidelne sa zúčastňoval mnohých výstav doma i v zahraničí. Jeho diela sú zastúpené vo viacerých galériách a stála 
expozícia Pruknerovej tvorby sa nachádza v hoteli Fuggerov dvor blízko Banskej Bystrice.

DIELO

ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO

ZBERATEĽA 

UMENIA

SIRÉNY
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DIELO 

ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO

ZBERATEĽA 

UMENIA

h KAROL ONDREIČKA
MADONA S DIEŤAŤOM
ROK: 1934
TECHNIKA: olej na plátne
ROZMERY: 109 x 113 cm
Signované a datované vpravo dole.
VYVOLÁVACIA CENA: 10 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

Karol Ondreička bol významný slovenský maliar. Obraz Madona s dieťaťom bol 
až do roku 2021 súčasťou rodiny pôvodného majiteľa obrazu. 

Obraz v minulosti osobne obdivoval významný slovenský rímskokatolícky 
kňaz, politik a vedúca osobnosť národného hnutia Andrej Hlinka. Dokonca 
bol osobným priateľom pôvodného majiteľa, ktorého aj zosobášil.

Village Resort
Hanuliak
 

Je ideálny na usporiadanie 

konferencií, kongresov, školení, 

seminárov, recepcií, rautov 

èi banketov. 

K dispozícii sú štýlové, 

moderne vybavené a 

plne klimatizované reprezentaèné 

priestory poèas dòa a 

moderné izby na veèerný oddych.

Konferenèné priestory sú 

vybavené najmodernejšou 

audiovizuálnou a

prezentaènou technikou. 

Kvalitné technické vybavenie, 

prvotriedny catering a 

profesionálne služby 

garantujú jednoduchú prípravu 

a bezstarostný priebeh podujatia. 

V ponuke sú taktiež extra služby, ako

privátne wifi len pre váš event, 

tlmoènícke služby, doprava 

a kopírovacie služby.

250
m2 úžitkovej konferenènej plochy

250
os.maximálna obsadenos 

4 
konferenèné miestnosti

Konferencie na úrovni

Zážitok z Malej Fatry
www.resorthanuliak.sk

REKLAMA
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LUCIA LACHKOVIC JAVORČEKOVÁ

k  THE BRIDGE OF 
ENLIGHTENMENT

ROK: 2019
TECHNIKA: 
kombinovaná technika na plátne
ROZMERY: 119 x 99 cm
Signované a datované vpravo dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 49 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

j TWIN TOWER
ROK: 2019
TECHNIKA: 
kombinovaná technika na plátne
ROZMERY: 119 x 99,5 cm
Signované a datované vpravo dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 49 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

DIELO PRIAMO 
OD AUTORKY

DIELO PRIAMO 
OD AUTORKY

2,1 MILIÓNA 
SLEDOVATEĽOV 

NA INSTAGRAME

l ROMAN FRANTA

ROK: 1996 - 2019
TECHNIKA: akryl na plátne
ROZMERY: 110 x 220 cm
Signované na zadnej strane. 
VYVOLÁVACIA CENA: 150 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

ZÁKON - 1000 Kč

DIELO

PRIAMO 

OD AUTORA

Roman Franta je absolventom AVU v Prahe a Art Institute 
v San Franciscu. Na AVU pôsobí od roku 1997, v súčasnosti 
už ako docent. Ako výtvarník je neprehliadnuteľnou maliarskou 
osobnosťou. Do širšieho diváckeho povedomia vstúpil sériou 
„hmyzích“ obrazov, za ktorú bol v roku 1997 nominovaný 
na Cenu Jindřicha Chalupeckého a v roku 1995 získal 1. cenu 
za maľbu v Európskej súťaži SBC v Londýne. Do svojich obrazov 
preniesol slobodu prejavu, experiment aj klasické postupy. 
Je svojráznym a nezameniteľným autorom súčasnej umeleckej scény. 
Jeho tvorba dospela od spoločenstva chrobákov ku spoločenstvu 
ľudskému, od chrobáka asociujúceho človeka k ľudskému jedincovi.

; AGNESA SIGETOVÁ

ROK: 1996
TECHNIKA: akryl na preglejke
ROZMERY: 125 x 100 cm
Dielo nesignované.
VYVOLÁVACIA CENA: 180 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

JAZDCI

DIELO 

ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO 

ZBERATEĽA UMENIA

Slovenská výtvarníčka Agnesa Sigetová sa narodila v roku 1939 v Behynciach 
pri Topoľčanoch. V rokoch 1958 až 1965 absolvovala štúdium na oddelení 
krajinárskeho a figurálneho maliarstva u prof. Želibského na VŠVU 
v Bratislave. Svoj debut mala na profesionálnej výtvarnej scéne 
po ukončení štúdií prvou samostatnou výstavou v Galérii mladých 
v Bratislave. Po roku 1971 však musela svoju výstavnú činnosť takmer 
úplne zanechať a nasledujúce obdobie sa venovala takmer výhradne 
knižnej ilustrácii. Bola predovšetkým skvelou kresliarkou a je známa 
aj ako „maliarka grotesky“.
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z PASTA ONER
POW

ROK: 2020
TECHNIKA: olej a akryl na plátne
ROZMERY: 120 x 120 cm
Signované na zadnej strane.
VYVOLÁVACIA CENA: 10 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

Pasta Oner je v súčasnosti jedným z najvýraznejších a najžiadanejších 
autorov na českej vizuálnej scéne. Jeho pútavé diela často výrazným 
spôsobom prekračujú medze klasickej žánrovej kategórie pop-artu.

DIELO

ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO

ZBERATEĽA UMENIA

Tvorba Lubomíra Typlta je už od počiatku autorovej umeleckej dráhy delená na dve súbežné, avšak veľmi rozdielne 
polohy. Prvou je abstrakcia s častým využitím rôznych mechanických prvkov a objektov, ktorá často hraničí až s utópiou. 
Druhým zásadným spôsobom jeho vyjadrovania je symbolizovaná figurálna tvorba, ktorá postupne vyústila v jeho súčasný 
nezameniteľný a výrazne špecifický štýl. Typickými sú jeho expresívne pestrofarebné a veľmi pútavé veľkoformátové figurálne 
maľby s výrazným obsahovým odkazom.

Ponúkané veľkolepé dielo Fosforeskujúce žiarenie je charakteristické pre autora, i tým, že sa v ňom opakovane objavuje postava 
chlapca evidentne vychádzajúca z toho istého zdroja, avšak v umelcovom prevedení je fenomenálnym spôsobom obmieňaná 
čo do výrazových prostriedkov, tak aj miernymi farebnými odlišnosťami.

x LUBOMÍR TYPLT

ROK: 2016
TECHNIKA: olej na plátne
ROZMERY: 180 x 240 cm
Signované a datované vpravo hore.
VYVOLÁVACIA CENA: 350 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

FOSKORESKUJÚCE ŽIARENIE

DIELO ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO

ZBERATEĽA

UMENIA
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ROK: 1967
TECHNIKA: 
kombinovaná technika na papieri
ROZMERY: 30,5 x 40,5 cm
Značené a datované vľavo dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 40 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

Vladimír Kompánek bol slovenský sochár a maliar. Svojou tvorbou sa radí ku Skupine Mikuláša Galandu, ktorej bol spoluzakladateľom, a zúčastnil 
sa na všetkých jej výstavách. Činnosť skupiny bola ukončená v roku 1968. V rokoch 1947 až 1949 študoval na Slovenskej vysokej škole technickej 
v Bratislave a svoje výtvarné vzdelanie si rozšíril aj štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení v rokoch 1949 až 1954. Po skončení školy 
a v 60. rokoch sa venoval predovšetkým sochárskej činnosti. Od roku 1960 striedavo žil v Rajci a Bratislave, kde si vytvoril vlastný ateliér. 
V neskoršom období sa dôležitou súčasťou jeho tvorby stala aj kresba a maľba. Tak ako jeho drevené archetypálne sochy s množstvom 
totemových symbolov, tak aj jeho typické maľby vychádzajú z motívov, ktoré autor čerpal z vidieckeho prostredia, často abstrahuje prvky 
ľudovej architektúry a stromu. V podstatnej časti jeho tvorby sa objavuje motív ženy a často stvárňuje, pre neho tak typickým spôsobom, 
aj motívy fašiangových masiek. 

DIELO

ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO

ZBERATEĽA 

UMENIA

ROK: 1982
TECHNIKA: olej na sololite
ROZMERY: 39 x 50,5 cm
Signované vľavo dole.
VYVOLÁVACIA CENA: 260 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

DIELO 
ZO ZBIERKY 
VÝZNAMNÉHO 
ZBERATEĽA 
UMENIA

c ZA HUMNAMI

VLADIMÍR KOMPÁNEK

v DVOJICA b ŠTÍT

TECHNIKA: olej na plátne
ROZMERY: 83 x 98 cm
Signované vľavo dole.
VYVOLÁVACIA CENA: 350 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

DIELO 
ZO ZBIERKY 
VÝZNAMNÉHO 
ZBERATEĽA 
UMENIA
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n AUTOR NEZNÁMY

TECHNIKA: olej na preglejke
ROZMERY: 49 x 39 cm
Dielo nesignované. 
VYVOLÁVACIA CENA: 100 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

DIELO

ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO

ZBERATEĽA 

UMENIA

AKT

Unikátne dielo Hynaisovej školy z pozostalosti po 
významnom slovenskom výtvarníkovi Gustávovi 
Mallom.

m PAVOL HAMMEL

TECHNIKA: olej na plátne
ROZMERY: 99 x 81 cm
Signované vpravo dole.
VYVOLÁVACIA CENA: 26 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

DRAHOKAM I.

Pavol Hammel pochádza z hudobníckej rodiny a okrem 
toho, že je vynikajúcim hudobníkom a spevákom, pôsobí 
aj ako výtvarník. Pôvodne vyštudoval hru na husle 
a v roku 1976 úspešne ukončil štúdium na Právnickej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Výtvarnému 
umeniu sa aktívne venuje od roku 2005 a pre mnohé 
diela čerpá inšpiráciu v textoch svojich piesní.

. JOSEF JÍRA

TECHNIKA: olej na plátne
ROZMERY: 40 x 50,5 cm
Signované vľavo dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 125 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

CINTORÍN V HORNEJ VLTAVICI

NA ZADNEJ

STRANE

AUTORSKÝ

ŠTÍTOK

Josef Jíra bol významný a uznávaný český maliar, grafik a ilustrátor. Pôvodne vyštudoval šperkárstvo na odbornej škole v Turnove a neskôr 
absolvoval aj štúdium na Výtvarnej akadémii v Prahe, najskôr v prípravke u Karla Mináře a po roku bol prijatý do školy u Miloslava Holého. 
V roku 1949 akadémiu nakrátko opustil a neskôr ďalšie dva roky štúdia boli jeho učiteľmi Otakar Nejedlý a Vlastimil Rada. Bol taktiež vynikajúcim 
lyžiarom, avšak dva vážne úrazy ukončili jeho športovú kariéru a od roku 1954 sa už naplno venoval výtvarnému umeniu. Bol členom známeho 
výtvarného spolku SVU Mánes.  Okrem klasickej maľby sa venoval aj tvorbe knižnej ilustrácie, propagačnej grafike, koláži, asambláži, textílii i vitráži.

DIELO

ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO 

ZBERATEĽA

UMENIA

, MILAN LALUHA

TECHNIKA: olej na plátne
ROZMERY: 29,5 x 45 cm
Signované vpravo dole.  
VYVOLÁVACIA CENA: 115 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

TETKY

DIELO 
ZO ZBIERKY  
VÝZNAMNÉHO 
ZBERATEĽA 
UMENIA

Milan Laluha - slovenský maliar a grafik. 
Bol spoluzakladateľom Skupiny Mikuláša 
Galandu. Štúdium absolvoval na VŠVU. 
Od roku 1958 žil a tvoril v Martine a v roku 
1963 sa natrvalo usídlil v Bratislave.  
Rozsiahle maliarske dielo je úzko späté 
s tematikou slovenského vidieka.
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/ JAN MERTA

ROK: 2014 - 2017
TECHNIKA: akryl na plátne
ROZMERY: 230 x 280 cm
Signované vzadu, vpravo dole.
VYVOLÁVACIA CENA: 1 400 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

DEZERT

Jan Merta sám o sebe tvrdí, že jeho maliarsky prejav dostal autentický 
smer niekedy v polovici 80. rokov 20. storočia, kedy študoval 
na Akadémii výtvarných umení a zažil prvé kontroverzie s vtedajším 
profesorským zborom. Za svoj prvý skutočný obraz označuje maľbu, 
v ktorej sa odvrátil od doslovného prepisu vonkajšej reality a striktne 
sa sústredil iba na reprezentáciu vlastnej osobnej výpovede. Telo 
v dielach však zvyčajne nie je prítomné, ostala z neho iba pamäť dotyku, 
iba ikonografická stopa. Ide iba o akési takmer abstraktné „odliatky“ 
telesného priestoru. Na rozdiel od klasického sochárskeho uchopenia 
podobných tém je pre Mertu bytostne dôležitá farba a prevedenie do 
plochy. Plocha tu zdôrazňuje vizuálny charakter intímnej spomienky.

DIELO 

ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO

ZBERATEĽA

UMENIA

Čas naozaj letí. Ubehlo neuveriteľných 
7 rokov, odkedy bol otvorený  
Slovenský dom v Prahe. Ako to 
už býva v rozprávkach, otváral sa 
v podstate trikrát. Najprv poklepaním 
poslednej tehly prezitentmi oboch 
republík, Milošom Zemanom a 
Ivanom Gašparovičom. Po druhý 
raz výstavou sôch Ondreja Zimku. 
Tých veľkých v exteriéri, v pražskom 
Ungelte, tých menších práve už 
v Galérii Slovenského domu v Prahe. 
Mimochodom, i tá posledná tehla bola 
dielom tohto sochára, rovnako tak i 
znovu prezidentmi neskôr odhalená 
pamätná tabuľa.

SLOVENSKÝ DOM V PRAHE

No a od toho trojnásobného štartu sa v Slovenskom dome v Prahe konalo takmer 100 výstav a viac než tisíc ďalśích akcií, navštívilo ho mnoho 
desiatok tisíc záujemcov o slovenskú kultúru, česko-slovenskú vzájomnosť, či mnohoraké presahy ku kultúram iných národov, vždy, samozrejme, 
v súvislosti s tou slovenskou. Napríklad k americkej, austrálskej,  bosnianskej, britskej, chorvátskej, francúzskej, indickej, kanadskej, kazašskej, 
maďarskej, nemeckej, poľskej, portugalskej, rakúskej, rómskej, rumunskej, rusínskej, ruskej, srbskej, talianskej, ukrajinskej či židovskej. Určite 
som ešte na nejaké zabudol. Medzi tými desiatkami tisíc návštevníkov nechýbali súčasní či bývalí českí i slovenskí prezidenti, premiéri, guvernéri 
národných bánk, viac než desiatka ministrov, ale aj desiatky veľvyslancov zmieňovaných i ďalších krajín – napokon, organizovali sme aj priamo 
stretnutie ambasádorov k výročiu konca 1. svetovej vojny.

No a do tretice sme dom uviedli do trvalej prevádzky prvou akciou v jeho hlavnej sále, o čosi neskôr nazvanej Sálou M. R. Štefánika a vyzdobenej 
bustou tohto štátnika, vedca, diplomata, generála. Tým podujatím bola veľká medzinárodná konferencia k výročiu pražskej univerzitnej 
slovakistiky – mimochodom, odvtedy sme tých slovakistických prednášok a seminárov usporiadali niekoľko, dokonca i ich celý cyklus 
k 100. výročiu Československej republiky, vyšiel z neho i zborník. Kontinuita.

Akcie organizuje samotný Slovenský dom v Prahe a jeho vlastník a prevádzkovateľ Slovensko-český klub, ale rovnako tak i rad ďalších 
slovenských spolkov v ČR, medzi nimi Obec Slovákov v ČR so svojimi regionálnymi obcami, samozrejme i regionálne pobočky Slovensko-českého 
klubu, Slovenský literárny klub v ČR, ČeskoSlovenská scéna, Spoločnosť M. R. Štefánika, Spoločnosť Jána Kollára, Svetové združenie Slovákov 
v zahraničí, Slovak World Network, Klub českých a slovenských spisovateľov, Spoločnosť MUDr. Ivana Hálka.

Folklórny súbor Šarvanci, Slováci v Čechách, Združenie Slovákov v Prahe, Slovenské výchovno-vzdelávacie združenie Pro Futuro, CS Institut, 
Analytické centrum slovenskej národnostnej menšiny, ale tiež cirkvi, najmä Slovenský evanjelický cirkevný zbor a. v. v Prahe a Slovenská 
rímskokatolícka farnosť v Prahe, Katedra stredoeurópskych štúdií FF UK, mladí ľudia z inštitúcií #Slovakfolklore, Rusíni v Prahe a ďalší a ďalśí. 
Úzko spolupracujeme aj s Veľvyslanectvom SR v Prahe, Slovenským inštitútom či Domom národnostných menšín. Činnosť domu podporujú 
Ministerstvo kultúry ČR, Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Hlavné mesto Praha, Mestská 
časť Praha 1, jednotlivé programy aj Fond na podporu umenia či Národná banka Slovenska. A, samozrejme, sponzori a reklamní partneri.

Aj po siedmich rokoch sa patrí poďakovať 
za podporu prezidentom Milošovi 
Zemanovi a Ivanovi Gašparovičovi, 
politická dohoda ktorých o potrebe 
podobnej inštitúcie stála na samom 
začiatku všetkého. Napokon, dostali 
za tento počin od Svetového združenia 
Slovákov v zahraničí aj Cenu Milana 
Rastislava Štefánika, ktorú si prevzali 
v Slovenskom dome v Prahe. A tiež 
Ministerstvu kultúry Českej republiky 
a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
za grantovú podporu.

Slovenský dom v Prahe prináša radosť a krásu do tohto nádherného kamenného mesta nad Vltavou, ktoré je nielen metropolou Českej republiky, 
ale so stotisícovou slovenskou komunitou aj tretím najväčším „slovenským" mestom po Bratislave a Košiciach. A napokon, program  je adresovaný 
aj Pražanom a návštevníkom Prahy, vrátane zvyšku celkovo asi štyristotisícovej slovenskej menšiny v Česku.

Vladimír Skalský,
predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí

Vľavo Vladimír Skalský s účinkujúcimi v Slovenskom dome v Prahe.

Zľava Ivan Gašparovič, Vladimír Skalský a Miloš Zeman.
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Q JOSEF JAMBOR

TECHNIKA: olej na plátne
ROZMERY: 33 x 49 cm
Signované vľavo dole.
VYVOLÁVACIA CENA: 26 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

JARNÁ KRAJINA

DIELO 

ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO 

ZBERATEĽA 

UMENIA

Josef Jambor (1887 – 1964) bol český maliar, krajinár. V roku 1914 nastúpil na pražskú Akadémiu výtvarných umení a postupne 
študoval u prof. Loukotu, Bukovaca a Švabinského. Štúdium ukončil v roku 1919. V nasledujúcich rokoch Josef Jambor veľa 
cestoval po Európe. Navštívil Bosnu a Dalmáciu, Nemecko, Holandsko, Taliansko, Belgicko, ale aj ďalšie krajiny. Po svojom 
návrate z ciest žil najprv v Prahe, potom v Novom Meste na Morave a od roku 1931 v Tišnove, kde strávil aj zvyšok života. 
Josef Jambor bol členom Združenia výtvarných umelcov moravských v Hodoníne a pôsobil tiež v Bloku výtvarných umelcov zeme 
Moravskosliezskej v Brne. Pri príležitosti  oslavy jeho 75. narodenín v roku 1962 bol uznaný zaslúžilým umelcom. Podobu Vysočiny dokázal zachytiť 
vo všetkých jej farbách a náladách. Niekedy sa nazýva i „maliar Vysočiny“, pretože inšpiráciu čerpal prevažne okolo svojej chalupy na Vysočine.

E  MILOŠ ALEXANDER 
BAZOVSKÝ

TECHNIKA: gvaš na kartóne
ROZMERY: 26,5 x 38,5 cm
Signované vpravo dole.
VYVOLÁVACIA CENA: 65 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

DIELO

ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO 

ZBERATEĽA 

UMENIA

DEDINA

Miloš Alexander Bazovský patrí k najvýznamnejším a k najznámejším osobnostiam slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Študoval 
v Budapešti, Prahe aj vo Viedni. Počiatky jeho tvorby sú spojené predovšetkým so štúdiom na pražskej AVU. Po skončení štúdia sa vrátil 
do Turian a neskôr sa presťahoval do Martina. Tu odhodlane a neúnavne kreslí a maľuje krajinu, postupne sa odkláňa od realisticko-impresívnych 
postupov v prospech abstrahovaného tvaru od optického povrchu javov ku všeobecnej definícii skutočnosti. A tak sú jeho typické záverečné 
a až surrealisticky vyznievajúce krajinárske, figurálne vízie a zátišia farebne, tvarovo i kompozične privedené do strhujúceho prejavu.

R ROBERT BRUN

ROK: 2015
TECHNIKA: akryl na plátne
ROZMERY: 200 x 190 cm
Nesignované. 
VYVOLÁVACIA CENA: 390 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

DIELO

PRIAMO 

OD AUTORA

SECOND HEAD I.

Uznávaný slovenský výtvarník Robert Brun, 
rodák zo Žiliny, sa venuje nielen grafike 
a maľbe, ale je aj vynikajúcim ilustrátorom 
a tvorcom návrhov na poštové známky. 
Študoval v rokoch 1966 až 1972 na VŠVU 
v Bratislave – oddelenie voľnej grafiky 
u prof. V. Hložníka a prof. A. Brunovského. 
Dlhodobo sa venuje aj výtvarným riešeniam 
v architektúre a pedagogickej činnosti. 

W OTA JANEČEK

ROK: 1984
TECHNIKA: olej na plátne
ROZMERY: 32 x 40 cm
Signované vľavo dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 100 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

CHLAPEC S PÍŠTALKOU

DIELO

ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO 

ZBERATEĽA 

UMENIA

Ota Janeček – zaslúžilý umelec, český maliar, grafik, ilustrátor, ale i sochár, pracoval tiež na návrhoch textílií, keramiky a spolupracoval s filmom. 
Veľmi významnú časť Janečkovho diela tvorí grafika, predovšetkým linoryt, litografie a suchá ihla. V rokoch 1937 – 1939 študoval kreslenie 
na Českom vysokom učení technickom v Prahe u O. Blažíčka a K. Pokorného. Po uzavretí vysokých škôl nacistami pracoval krátky čas v továrni 
na výrobu bicyklov. Neskôr, ešte počas druhej svetovej vojny, študoval na pražskej Umeleckopriemyslovej škole, ktorú však nedokončil. 
Bol členom SVU Mánes a spolku Hollar. Začiatkom normalizácie bol zbavený členstva v SČVU a ŠtB ho dokonca viedla ako nepriateľskú 
osobu. Zostal ale členom Slovenského fondu výtvarných umení.  Janeček realizoval veľký rad knižných ilustrácií a portrétov.
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T RUDOLF KRIVOŠ

ROK: 1972
TECHNIKA: olej na plátne
ROZMERY: 80 x 105 cm
Signované a datované vpravo dole.
VYVOLÁVACIA CENA: 650 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

LAOKON

DIELO

VYSTAVOVANÉ

V GALÉRII

ZA ŽIVOTA 

AUTORA

Rudolf Krivoš – významný slovenský akademický maliar. V rokoch 1951 až 1956 absolvoval štúdium na VŠVU v Bratislave 
na oddelení figurálnej maľby u profesora Jána Mudrocha. Ešte počas svojho vysokoškolského štúdia bol prijatý za člena Zväzu 
slovenských výtvarných umelcov. Prvýkrát na svoj talent výraznejšie upozornil v roku 1957 na bratislavskej výstave mladých, kde 
vystavoval svoje portréty a autoportréty. Stal sa spoluzakladateľom Skupiny Mikuláša Galandu a zúčastnil sa na všetkých jej výstavách. 
Podstatná časť tvorby Rudolfa Krivoša smerovala predovšetkým k intenzívnemu a citlivému hľadaniu a následnému nachádzaniu identity 
človeka. Častými námetmi jeho diel boli postavy, ktoré stvárňoval akoby deformované pod ťarchou života a vydané napospas priestoru a času. 
Rudolf Krivoš bol nositeľom tradícií a zároveň aj poslom pokrokových tendencií v slovenskom výtvarnom umení.

Y   LADISLAV 
GUDERNA

ROK: 1946
TECHNIKA: olej na lepenke
ROZMERY: 42 x 68 cm
Signované a datované vľavo dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 390 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

DIELO 

PUBLIKOVANÉ

A VYSTAVOVANÉ

ŽENY

Ladislav Guderna – významný slovenský surrealistický maliar, grafik a kolážista. V roku 1933 sa rodina Gudernovcov 
presťahovala z Nitry do Bratislavy, kde pokračoval vo svojom štúdiu na obchodnej akadémii. V tomto období súčasne 
navštevoval večerné kurzy kreslenia na Škole umeleckých remesiel, ktoré viedol profesor Ľudovít Fulla. Výtvarné vzdelanie 
získal aj u Maximiliána Schurmanna. Od roku 1938 začal svoje štúdium na oddelení kreslenia a maľovania SVŠT u profesora 
Jána Mudrocha. Štúdium na tejto škole nedokončil, pretože bol po štyroch rokoch vylúčený pre svoje politické názory. Neskôr absolvoval 
Akadémiu výtvarných umení v Belehrade. V roku 1968 emigroval do Kanady, kde aj zomrel.

Anton Jasusch – významný slovenský maliar. Od roku 1904 študoval 
výtvarné vedy v Budapešti, Mníchove a po roku 1907 v Paríži. 
V rokoch 1908 – 1914 žil a tvoril v Košiciach. Obdobie 1914 – 1916 prežil 
na fronte a v rokoch 1916 – 1920 aj v ruskom zajatí. Od roku 1920 sa natrvalo 
usadil v Košiciach. Jeho tvorba patrí medzi vrcholné výtvarné prejavy 
moderného umenia na Slovensku. Vychádzal z postimpresionistických 
premís a charakter jeho tvorby spred 1. svetovej vojny určil maliarov záujem 
o čisto výtvarné problémy, najmä o vzájomný vzťah plochy a línie, 
ako aj o netypickú a neprirodzenú farebnosť. Posledný rozmach jeho tvorby 
nastal po výstave v roku 1958 v Košiciach a v roku 1962 v Bratislave. Svoje 
neodmysliteľné uplatnenie si tu našiel aj jeho cit pre rytmus a kompozíciu, 
ale i zmysel pre výrazný dekorativizmus, farebnosť a monumentalizáciu. 
V poslednej fáze jeho tvorby nájdeme súbor pastelov, ktoré si vyžadovali 
komornejší prejav a zvnútornené poňatie jednotlivých kompozícií a tém.

U  ANTON JASUSCH

ROK: 1920
TECHNIKA: olej na plátne
ROZMERY: 92 x 122 cm
Signované nečitateľne.
VYVOLÁVACIA CENA: 900 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

KRAJINA

ZNALECKÝ POSUDOK

IVAN JANČÁR

A ZSOFIA KISS-SZEMÁN
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ROK: 1960
TECHNIKA: pastel na papieri
ROZMERY: 52 x 64 cm
Signované vpravo dole.
VYVOLÁVACIA CENA: 75 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

JANKO ALEXY
I ŠARLOTA

ROK: okolo 1938 - 1940
TECHNIKA: olej na kartóne
ROZMERY: 65 x 47 cm
VYVOLÁVACIA CENA: 75 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

O BOJOVNÍCI

Janko Alexy bol slovenský maliar, spisovateľ a publicista. Patrí k zakladateľom slovenskej výtvarnej moderny a bol aktívnym organizátorom 
celospoločenského kultúrneho života. Základné vzdelanie získal v rodnom Liptovskom Mikuláši, neskôr na gymnáziu v Lučenci. 
Po skončení štúdia pracoval ako praktikant v lekárni v Prievidzi, od roku 1919 pokračoval vo výtvarnom štúdiu v Prahe. V roku 1920 
absolvoval študijný pobyt v Paríži. Po skončení štúdií pracoval ako profesor kreslenia na gymnáziu v Bratislave a od roku 1927 
sa už venoval iba umeleckej činnosti. V roku 1930 sa usadil v Martine, neskôr pôsobil v Piešťanoch a v roku 1937 sa opäť vrátil 
do Bratislavy. Pre jeho tvorbu je typická bezprostredná improvizácia, množstvo humoru i sebairónie, úprimnosť a v neposlednom rade citová 
spontánnosť. V roku 1964 bol menovaný národným umelcom.

ZNALECKÝ

POSUDOK

JÁN ABELOVSKÝ

DIELO

ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO

ZBERATEĽA 

UMENIA

P JAN ZRZAVÝ 

TECHNIKA: pastel na papieri
ROZMERY: 12,5 x 18,5 cm
Značené vpravo dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 110 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

ZÁTIŠIE S OVOCÍM

PRAVOSŤ

OVERIL

FRANTIŠEK 

DVOŘÁK

Jan Zrzavý, národný umelec, špičkový český maliar, ilustrátor, grafik, scénograf a publicista. Na začiatku 20. storočia jednoznačne patril 
k najvýznamnejším predstaviteľom výtvarného umenia v Československu a nastupujúcej generácie avantgardy. Pokúšal sa o prijatie na pražskú 
akadémiu, avšak neúspešne, preto začal súkromne študovať maľbu u Reisnera, Ženíška a Županského. Od roku 1907 študoval niekoľko rokov 
na pražskej UMPRUM. Následne sa ešte štyrikrát neúspešne pokúsil o prijatie na akadémiu v Prahe, tak bol nútený sa výtvarnému umeniu venovať 
ako samouk. V roku 1910 sa stal členom združenia Sursum a neskôr i Spolku výtvarných umelcov Mánes a od roku 1923 aj členom Umeleckej 
besedy. V roku 1931 realizoval svoju prvú scénickú výpravu pre Národné divadlo v Prahe, s ktorým dlhodobo spolupracoval až do roku 1959. 
V rokoch 1947 až 1950 bol profesorom maľby a kompozície na Katedre výtvarnej výchovy Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

A  ESTER ŠIMEROVÁ–
      -MARTINČEKOVÁ

TECHNIKA: 
kombinovaná technika na papieri
ROZMERY: 14 x 21 cm
Signované vpravo dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 85 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

ZÁTIŠIE S CITRÓNOM

Ester Šimerová-Martinčeková bola svetoznáma slovenská maliarka, výtvarníčka a scénografka. Popri maľbe sa venovala 
aj návrhom divadelných kostýmov. V roku 1927 začala študovať výtvarné umenie v Paríži na Académii Julian a na súkromnej 
umeleckej škole Alexandry Ester. V rokoch 1932 až 1939 žila spolu s manželom MUDr. Františkom Šimerom v Bratislave, 
avšak v roku 1939 sa po vzniku Slovenského štátu museli presťahovať do Plzne. Jej manžel bol počas vojny popravený a ona 
sa v roku 1947 presťahovala naspäť do Bratislavy, kde sa vydala za fotografa Martina Martinčeka. V roku 1948 sa však museli 
z Bratislavy odsťahovať a svoje útočisko si našla v Liptovskom Mikuláši.

DIELO

ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO 

ZBERATEĽA

UMENIA

Dielo publikované: Abelovský J.: 
Janko Alexy, 2008, strana 230.

Referencia: SOGA, 141. letná aukcia, 19. 6. 2018, 
položka č. 86.
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CELÝ VÝŤAŽOK Z PREDAJA PÔJDE PRE ROBA BALUŠÍKA

DIELO ZÍSKANÉ

PRIAMO

OD AUTORKY

ROK: 2021
TECHNIKA: akryl na plátne
ROZMERY: 90 x 70 cm
Signované vpravo dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 20 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

ROK: 2021
TECHNIKA: akryl na plátne
ROZMERY: 90 x 70 cm
Signované vpravo dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 20 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

„TÍ, KTORÍ SI MYSLIA, ŽE ZA NICH

SLOBODU VYBOJUJÚ INÍ, 

SI JU MOŽNO ANI NEZASLÚŽIA.“

„CELÝ ŽIVOT SOM NEŠŤASTNÝ, 

ŽE SOM SA NESTAL 

SLÁVNYM MALIAROM.“

Róbert Balušík od narodenia trpí svalovo-kĺbovým ochorením 
a má za sebou 11 náročných operácií. Ochorenie mu spôsobilo aj to, 
že nezohne kolená, nezdvihne ruky, nechytí lyžicu a nenaje 
sa či nezaviaže si šnúrky na topánkach.

Aj napriek hendikepu Robo pracuje v IT službách a pri svojej práci 
sa často stretáva s ľuďmi, pričom mobilita je pre neho naozaj problém.

Robo hovorí: „Silno vnímať som to začal už na vysokej škole, kedy som 
dochádzal vlakom do Olomouca. Keďže nezohnem kolená, nastúpiť 
bolo pre mňa možné len cez výklopnú plošinu. Po dvoch mesiacoch 
mi však bolo nemenovanou spoločnosťou so žltými vlakmi oznámené, 
že plošinu viac využívať nemôžem, pretože nie som na vozíku. 
Pomocou v tejto chvíli mi boli rodičia, ktorí ma každé dva týždne vozili 
do Olomouca autom. Smútok a zlosť však vo mne objavili myšlienku: 
Dokážem riadiť auto?“

Na Slovensku a v Česku potrebnú prerábku auta nikto nezvládne, 
avšak nemecké firmy navrhli pre neho ovládanie auta joystickom 
a zároveň si mohol auto otestovať – počas 5 dní najazdil 960 km len 
pomocou lakťa.

Nasledovalo 2,5 roka dlhé riešenie zákonov, možnosti absolvovania 
autoškoly či štátnej pomoci. Našla sa jedna česká autoškola, ktorá 
túto výzvu zvládla. Po vyriešení postupu s prerábkou auta delí Roba 
od úspechu 60 000 € na realizáciu.

Poďte sa spolu s Robom posunúť ďalej a podporte ho vydražením 
hodnotného diela, pretože len ak sa vydáme cestou, ktorou pred nami 
nikto nešiel, môžeme zanechať stopu...

S LUCIA RUBELJOVÁ D LUCIA RUBELJOVÁ

M. R. ŠTEFÁNIK KAREL GOTT

Robo Balušík so svojimi priateľmi počas stáže.

VÝŤAŽOK

NA NÁKUP

VOZIDLA

PODPORA

RÔZNYCH

PROJEKTOV

CELÝ VÝŤAŽOK Z PREDAJA PÔJDE PRE INAK OBDARENÉ DETI

Občianske združenie NOBIS PROSPERE organizuje aktivity zamerané na rozvoj zručností 
a myslenia detí tak, aby sa naučili rozumne sa pýtať, pozorne počúvať, pokojne odpovedať 
a dokázali sa meniť a rásť.

Maskoti v podobe rozprávkových postáv pomáhajú s rozvojom inak obdarených detí.

Separácia 
plastových 

vrchnáčikov, 
ktoré zaplatia 
rehabilitáciu 

hendikepovaným 
deťom.

Charitatívne 
hokejové zápasy 

s výťažkom 
pre Ligu proti 

rakovine 
a pre inak 

obdarené deti.

Obývačka 
v meste -  

podpora Týždňa 
nepočujúcich.

Ekologické 
aktivity 

a pravidelné 
čistenie 

verejného 
priestoru.

DIELO ZÍSKANÉ

PRIAMO

OD AUTORKY
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Dvaja šikovní ľudia zo Slovenska, Marián „Lemo“ Lemeš a Miloš 
„Majlo“ Kubík, ktorí doma predali všetok svoj majetok a rozhodli 
sa peniaze investovať na zmysluplné projekty na indonézskom 
ostrove Lombok. Doma to boli šport, eventy, tanečná kultúra či nočný 
život a teraz je to len a len neziskový sektor – občianske združenie 
Enjoy Life. Obaja sa rozhodli venovať svoju energiu druhým, 
a to na rekonštrukcie miestnych škôl, enviromentálne vzdelávanie 
detí, výrobu bambusových slamiek do nápojov, podporu 
mikrobiznisov pre miestnych ľudí, kreatívnu prácu s odpadom 
a inšpirovanie zapálenych lokálnych aktivistov. Chalani veria, 
že zasiate semienka vyrastú, pretože vidia svetlú budúcnosť.

Marián „Lemo“ Lemeš (vľavo): „Doba Instagramu 
ovládla virtuálny svet, ten skutočný však neoklame 
„cool“ filter, 1000 lajkov či našpúlené pery“.

CELÝ VÝŤAŽOK Z PREDAJA PÔJDE NA ZMYSLUPLNÉ 
PROJEKTY NA INDONÉZSKOM OSTROVE LOMBOK

ROK: 2021
TECHNIKA: akryl na plátne
ROZMERY: 90 x 70 cm
Signované vpravo dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 20 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

ROK: 2021
TECHNIKA: akryl na plátne
ROZMERY: 90 x 70 cm
Signované vpravo dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 20 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

„NÁDEJ, TO NIE JE PRESVEDČENIE, 

ŽE NIEČO DOBRE DOPADNE, 

ALE ISTOTA, ŽE MÁ NIEČO ZMYSEL 

– BEZ OHĽADU NA TO, 

AKO TO DOPADNE.“

„KTO MLČÍ, NEMYSLÍ SI NIČ, 

ALEBO SI MYSLÍ SVOJE.“

VÁCLAV HAVEL MILAN LASICA

VÝŤAŽOK

NA OPRAVU

PAMIATKY

Na fotografiách vľavo reštaurátorský výskum 
a vpravo pravidelné čistenie kaplnky. 

CELÝ VÝŤAŽOK Z PREDAJA PÔJDE 
NA REKONŠTRUKCIU KAPLNKY

PREDALI 
MAJETOK, 

ABY POMOHLI
 INÝM

Prícestnú Mariánsku kaplnku postavili asi v 19. storočí v priestore 
medzi žilinskými historickými lokalitami Šibenice a osadou Hruštiny. 
Dnes stojí pri krátkom zachovanom úseku historickej cesty magna 
via zo 16. storočia známej ako veľká cisársko-kráľovská poštová 
spojnica. 

V súčasnosti kaplnka potrebuje urgentne rekonštrukciu. 
Zreštaurovaná kaplnka má akcentovať synergický vzťah 
so zachovaným úsekom historicky dôležitej cesty. Obidve pamiatky sa 
v súčasnosti nachádzajú v blízkosti oddychovej zóny na Vodnom 
diele Žilina, prispeje aj k rozvoju cestovného ruchu v mikroregióne 
a jej rekonštrukcia ju zachová pre ďalšie generácie.

F LUCIA RUBELJOVÁ G LUCIA RUBELJOVÁ

DIELO ZÍSKANÉ

PRIAMO

OD AUTORKY

DIELO ZÍSKANÉ

PRIAMO

OD AUTORKY
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H MILAN CHABERA

ROK: 1987
TECHNIKA: 
olej a kombinácia techník na plátne
ROZMERY: 98,5 x 84,5 cm
Signované a datované vpravo dole.
VYVOLÁVACIA CENA: 75 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

KOMPOZÍCIA

DIELO

ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO 

ZBERATEĽA

UMENIA
Milan Chabera je súčasný český maliar, 
ktorý sa okrem maľby venuje grafike, ilustrácii, 
kresbe, sochárstvu a netradičnej plastike. 
Je absolventom AVU v Prahe v roku 1979 
v ateliéri prof. Jana Smetanu. Od roku 1980 
pôsobí na medzinárodnej scéne  a jeho obrazy 
sú zastúpené v galériách v Európe, Amerike 
a Austrálii. Je známy hlavne svojimi figurálnymi 
obrazmi. Jeho maľba je založená na hľadaní 
novej presnosti zodpovedajúcej súčasnému 
pocitu moderného človeka v zlovestnom, 
ale aj nádejeplnom čase. 

ROK: okolo 1870
TECHNIKA: olej na plátne
ROZMERY: 47,5 x 60,5 cm
Signované vpravo dole.
VYVOLÁVACIA CENA: 260 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

KARHANIE

DIELO

ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO 

ZBERATEĽA UMENIA

J LEMOKH KIRILL

Lemokh Kirill bol ruský žánrový maliar a člen Cisárskej akadémie umenia. V rokoch 1851 až 1856 študoval na Moskovskej škole maliarstva, 
sochárstva a architektúry u Jegora Jakovleviča Vasilieva. V roku 1858 začal štúdium na Cisárskej akadémii umenia, kde študoval maľbu u Petra 
Basina a Alexeja Tarasoviča Markova. Jeho talent mu priniesol označenie „maliar prvej triedy“ a okrem klasickej maľby bolo významným zdrojom 
jeho príjmov poskytovanie lekcií kreslenia príslušníkom šľachtických rodín. Od roku 1893, kedy sa stal členom akadémie, mu bol pridelený 
doživotný dôchodok a stal sa kurátorom umeleckej zbierky v Ruskom múzeu.

SZSZ vyvíja samozrejme aj vlastnú činnosť a prevádzkuje Stály sekretariát v Bratislave so sídlom v paláci Luxor. Dlhodobo plánuje otvoriť 
kultúrne a vzdelávacie centrum slovenského zahraničia v hlavnom meste Slovenska. Organizuje Dni slovenského zahraničia v rôznych 
krajinách – konali sa v Maďarsku, Poľsku, na Ukrajine, v Srbsku, Česku, Rumunsku, ale aj v štáte Izrael či vo Švédsku. SZSZ spoluvydalo aj antológie 
slovenskej literatúry v zahraničí venované poézii, próze a publicistike, pripravené na najvyššej odbornej úrovni s distribúciou aj do škôl 
na Slovensku. Podieľa sa na organizovaní Medzinárodného festivalu slovenského folklóru Jánošíkov dukát v Rožnove pod Radhošťom, 
festivalu slovenského a českého folklóru Jánošík & Ondráš Folk Fest vo Vychylovke, oslavách Pamätného dňa zahraničných Slovákov v Bratislave 
a na ďalších podujatiach.

Koordinuje činnosť vlastných odborných rád a spolu s Ministerstvom zahraničních vecí a európskych záležitostí SR zriadilo Expertnú komisiu 
zahraničných Slovákov a odborníkov zo Slovenska. Po prvý raz v dejinách zriadilo SZSZ aj Ekumenickú duchovnú radu, kde zasadajú najvyšší 
zástupcovia všetkých slovenských cirkví, pôsobiacich v zahraničí. 

Udeľuje Cenu M. R. Štefánika, spolu s partnermi aj Cenu Ondreja Štefanka za kultúrnu a spolkovú činnosť a Tešedíkovu cenu pre slovenských 
učiteľov v zahraničí. Svetové združenie Slovákov v zahraničí je mimoriadne dôležitou súčasťou dialógu, ktorý môžeme nazvať 
slovensko-slovenským.

SVETOVÉ ZDRUŽENIE
SLOVÁKOV V ZAHRANIČÍ

SZSZ je vnímané ako partner orgánov Slovenskej republiky. Za Slovensko je členom inštitúcie Europeans Throughout the World 
(Európania vo svete) so sídlom v Bruseli, predseda SZSZ sa stal v roku 2009 viceprezidentom tejto organizácie, prvým z tzv. 
nových krajín EÚ. Aj vzhľadom na toto všetko sa SZSZ aktívne zúčastňuje na tvorbe legislatívy, či už v minulosti išlo o Zákon 
o Slovákoch žijúcich v zahraničí a s tým súvisiace zriadenie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, o umožnenie volieb zo zahraničia, záchranu 
krajanského vysielania Slovenského rozhlasu či riešenie vízového režimu alebo systému vysokoškolských štipendií pre krajanov. V ostatnom 
čase treba považovať za úspech významné navýšenie grantového systému.

Vladimír Skalský,
predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí

Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ) vzniklo v tejto podobe v roku 2002 z vôle delegátov Stálej konferencie „Slovenská republika 
a Slováci žijúci v zahraničí“ - všetky tam prítomné krajanské spolky, organizácie a inštitúcie sa stali jeho zakladajúcimi členmi, v nasledujúcich 
rokoch vstupovali ďalšie a ďalšie, dnes je ich takmer 120 v 24 krajinách sveta. 

SZSZ samozrejme v nových podmienkach nadviazalo na skoršie integračné pokusy slovenského sveta, napríklad na činnosť Svetového kongresu 
Slovákov. Až SZSZ sa však podarilo združiť všetky významné komunity slovenského zahraničia a všetky ich najväčšie spolky zo všetkých kútov. 
Nie je obmedzené na jeden región, konfesiu či politický názor, nemusí rešpektovať železnú oponu, ako musel Svetový kongres Slovákov,  
a tak môžu v jednej inštitúcii zasadnúť Slováci z USA, Kanady, Austrálie, Južnej Ameriky, západnej Európy, z Dolnej zeme, teda Maďarska, 
Rumunska, Srbska a Chorvátska, ako aj z Česka, Poľska, Ukrajiny. Svetové združenie reprezentuje vyše zhruba 1,5 milióna Slovákov 
v zahraničí, prakticky tretinu slovenského národa - popri tradičných komunitách a rôznych emigračných vlnách aj dnešnú migráciu 
mladých ľudí, ktorí odchádzajú za prácou či štúdiom do Česka, Veľkej Británie, Írska či USA. Prostredníctvom svojich členských 
organizácií má Svetové združenie Slovákov v zahraničí polmiliónovú členskú základňu.

VLADIMÍR 
SKALSKÝ, 
PREDSEDA 
SVETOVÉHO 
ZDRUŽENIA 
SLOVÁKOV 
V ZAHRANIČÍ 
V TRADIČNOM 
SLOVENSKOM 
KROJI.

Dielo publikované: MacDougall´s Russian Art (27. 11. 2013), strana 306, položka 178. Pravosť potvrdil expert V. Petrov.
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MICHAEL RITTSTEIN

ROK: 2020
TECHNIKA: akryl na plátne
ROZMERY: 50 x 60 cm
Signované a datované vpravo dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 75 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

DIELO

ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO

ZBERATEĽA 

UMENIA

K  PODIVUHODNÉ 
VOZÍTKO

ROK: 2018
TECHNIKA: akryl na plátne
ROZMERY: 120 x 140 cm
Signované vpravo dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 260 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

DIELO

ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO

ZBERATEĽA 

UMENIA

L KAMUFLÁŽ 
(MUŽ V LOUŽI)

Český výtvarník Michael Rittstein patrí k najvýznamnejším súčasným predstaviteľom expresívnej figurálnej tvorby. Svoje prvé odborné 
štúdium absolvoval v rokoch 1964 až 1968 na Výtvarnej škole Václava Hollara, ktoré neskôr doplnil v rokoch 1968 až 1974 aj štúdiom 
na Akadémii výtvarných umení v Prahe u Arnošta Paderlíka, kde už od roku 2001 pôsobí ako vedúci maliarskeho ateliéru III. Je členom 
výtvarných skupín SVU Mánes, Voľného združenia 12/15, Nová skupina a zoskupenia známeho pod názvom Pozdě, ale přece. Jeho prvá výstava 
sa uskutočnila už v roku 1976 v Galerii mladých v Prahe.  Jeho unikátne diela sú zastúpené v mnohých súkromných zbierkach a významných 
galériách, ako je napríklad Národní galerie v Prahe, Galerie hlavního města Prahy, České muzeum výtvarních umění v Prahe, Památník národního 
písemníctví Praha, vo viacerých oblastných galériách na celom území Českej republiky, taktiež na Ministerstve kultúry ČR, Centre G. Pompidou 
v Paríži, ale i inde v Európe, USA a Austrálii. Michael Rittstein je vynikajúcim pozorovateľom a pred samotným výsledným dielom zaznamenáva 
svoje postrehy v množstve kresieb. Diela autora sú typické predovšetkým pre svoju grotesknú nadsádzku. 

IGOR CVACHO

ROK: 2021
TECHNIKA: akryl na plátne
ROZMERY: 90 x 120 cm
Signované vpravo dole.
VYVOLÁVACIA CENA: 65 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

: LETNÉ HRY

ROK: 2021
TECHNIKA: akryl na plátne
ROZMERY: 100 x 140 cm
Signované vpravo dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 75 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

Z PRETEKY

Igor Cvacho je súčasný maliar, grafik, ilustrátor, dizajnér, vydavateľ a známy pesničkár. Dominantými sú voľná grafika a maľba, paralelne 
sa venuje ilustrovaniu knižiek, tvorbe exlibris a grafickému dizajnu. Okrem toho vytvára komorné i monumentálne diela do interiéru. V rokoch 
1980 až 1985 úspešne absolvoval štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a následne v rokoch 1986 až 1987 dvojročné štúdium 
grafiky na Vysokej škole výtvarných umení, taktiež v Bratislave. Má za sebou viac než šesťdesiat samostatných autorských výstav v galériách 
nielen na Slovensku, ale aj po celom svete. Vystavoval napríklad v mestách ako Praha, Brusel, Varšava, Rím, Moskva, Šanghaj, Larnaka, Helsinki, 
Ottawa a Viedeň. Za sebou má bohatú účasť na viacerých významných medzinárodných výtvarných sympóziách a tvorivých pobytoch v rôznych 
krajinách sveta - Taliansko, Grécko, Turecko, Čína, Maďarsko, Slovinsko, Poľsko, Litva, Bulharsko, Južná Kórea a iné. Na Slovensku mal veľké 
profilové výstavy predovšetkým v štátnych galériách v Žiline, Nitre a Trenčíne, niekoľkokrát samostatne vystavoval aj v Bratislave. V roku 
2016 mal veľkú výstavu vo Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Za svoju tvorbu dostal niekoľko ocenení, okrem iných dvakrát 
výročnú Cenu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, titul Najkrajšia kniha Slovenska v rokoch 2004 a 2008, čestné uznanie z roku 2010 
v Medzinárodnej súťaži Ex libris v Pekingu, čestné uznanie v medzinárodnej súťaži Ex libris v Šanghaji v roku 2013, ako aj ocenenie 
Prize of excellence v Medzinárodnej súťaži grafiky, ktorá sa konala v roku 2017 v Changhzou v Číne.

DIELO

PRIAMO 

OD AUTORA

DIELO

PRIAMO 

OD AUTORA
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X JAN HÁLA

ROK: 1941
TECHNIKA: olej na plátne
ROZMERY: 66 x 74,5 cm
Signované vľavo dole.
VYVOLÁVACIA CENA: 1 900 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

USPÁVANKA V POLI

DIELO ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO

ZBERATEĽA

UMENIA

C  IMRO WEINER– 
-KRÁĽ

TECHNIKA: olej na kartóne
ROZMERY: 47,5 x 67,5 cm
Nesignované.
VYVOLÁVACIA CENA: 90 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

PANORÁMA TATIER

Slovenský maliar Imro Weiner-Kráľ sa narodil v roku 1901 v Považskej Bystrici. V rokoch 1919 až 1922 absolvoval štúdium na Vysokej škole 
umeleckopriemyslovej v Prahe. V roku 1922 študoval na Akadémii výtvarných umení v Düsseldorfe, o rok neskôr na Akadémii výtvarných umení 
v Berlíne a v roku 1924 odišiel do Francúzska, kde získal výtvarné vzdelanie na École des Beaux-Arts a na Academie de la Chaumiére v Paríži. 
Po štúdiách vystriedal viacero povolaní. V roku 1939 mal autorskú výstavu vo Francúzsku a následne sa tam na dlhší čas presťahoval. Počas 
pobytu v Paríži nadviazal spojenie s československým odbojom a odvtedy používal krycie meno Kráľ, ktoré si neskôr osvojil aj ako súčasť svojho 
oficiálneho priezviska. Po návrate z Francúzska žil a tvoril striedavo v Prahe, Bratislave a v Považskej Bystrici. Vytvoril si jedinečný maliarsky štýl 
imaginatívneho realizmu či vecného surrealizmu, vďaka ktorému sa stal uznávaným a vyhľadávaným autorom. 

Obraz pôvodne obojstranný, rozdelený. Potvrdenie doc. Ivana Galamboša.

V  TEODOR JOZEF 
MOUSSON

ROK: 1921
TECHNIKA: olej na sololite
ROZMERY: 30,5 x 42,5 cm
Nesignované. 
VYVOLÁVACIA CENA: 150 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

VEČER PRI KAŠTIELI

Teodor Jozef Mousson sa narodil v roku 1887 v dedine Högyész, dnešné Maďarsko. Bol špičkovým maliarom a výborným hudobníkom. Od roku 
1902 študoval na Maďarskom kráľovskom štátnom učiteľskom ústave v Baji. Štúdium úspešne ukončil v roku 1906. Podstatnú časť svojho života 
strávil v Michalovciach, kde sa presťahoval v roku 1911 a pôsobil tam aj ako učiteľ kreslenia na michalovskej meštianskej škole. Od roku 1919   
už pôsobil ako slobodný umelec. Inšpiráciu pre svoje skvostné diela čerpal predovšetkým na zemplínskom vidieku.

Dielo publikované:  Vladimír Sekela a kol., Mousson – Svet farieb a svetla, 2018. Overila PhDr. Judita Čechová.

Jan Hála – významný maliar, grafik a ilustrátor sa narodil v juhočeskom meste 
Blatná. V roku 1909 odišiel študovať do Prahy, kde najskôr krátko študoval 
históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej a súkromne navštevoval 
maliarsku školu F. Engelmüllera. V rokoch 1910 – 1916 absolvoval štúdium 
na pražskej výtvarnej akadémii. Neskôr sa natrvalo presťahoval do Važca, kde 
vytvoril unikátne diela z vidieckeho prostredia. 

DIELO

ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO 

ZBERATEĽA

UMENIA

DIELO

PUBLIKOVANÉ,

VYSTAVOVANÉ.

OVERILA 

JUDITA ČECHOVÁ.

Referencia: Koller Zurich, Švajčiarsko, aukcia 4. 12. 2020, položka č. 3241. 
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TECHNIKA: olej na plátne
ROZMERY: 66 x 54 cm
Signované vpravo dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 360 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

DIELO ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO

ZBERATEĽA 

UMENIA

B VOJTECH ERDÉLYI

Vojech Erdélyi bol významný ukrajinský maliar a bol 
jednou z hlavných osobností zakarpatského umenia. 
V rokoch 1911 až 1915 študoval na Akadémii umenia 
v Budapešti. Neskôr si svoje umelecké vzdelanie rozšíril 
o štúdiá v Mukačeve a v Užhorode. 

Dielo overené: Zakarpatské oblastné múzeum umenia 
Jozefa Bokšaya v Užhorode.

KRAJINA S MOSTÍKOM

N  ZOLTAN IVANOVIČ 
ŠOLTES

TECHNIKA: olej na plátne
ROZMERY: 53 x 77 cm
Signované vpravo dole.
VYVOLÁVACIA CENA: 14 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

V ÚDOLÍ

Ukrajinský maliar, kňaz a predstaviteľ mladšej kategórie podkarpatskej maliarskej školy Zoltan Ivanovič Šoltes sa narodil v roku 
1909 v obci Priekopa pri Sobranciach. V roku 1932 ukončil štúdium na Verejnej škole maľovania Jozefa Bokšaya a Vojtecha 
Erdélyiho. Následne študoval aj na Užhorodskej gréckokatolíckej bohosloveckej škole. Po vysvätení za kňaza slúžil v malej horskej 
dedinke Užok. Aktívne sa venoval výtvarnému umeniu a svojím úsilím sa vypracoval na majstra epickej impresionistickej karpatskej 
krajiny. V roku 1946 sa stal členom Národného spolku umelcov Ukrajiny a v roku 1975 získal titul Zaslúžilý umelec Ukrajiny.

TECHNIKA: olej na sololite
ROZMERY: 69,5 x 48,5 cm
Signované vpravo dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 140 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

M JOZEF BOKŠAY

<  ANDREJ ANDREJOVIČ 
KOCKA

Jozef Bokšay sa narodil v Kobyleckej Poľane nachádzajúcej 
sa v rakúsko-uhorskej monarchii, terajšej Ukrajine. V rokoch 
1910 až 1914 absolvoval štúdium na Akadémii výtvarných umení 
v Budapešti. Prvú samostatnú výstavu mal v roku 1926 v Prahe 
v priestoroch Rubešovho salóna. Okrem samotnej maľby realizoval 
nástenné fresky, ikony, ilustrácie.

Dielo overené: Zakarpatské oblastné múzeum umenia Jozefa 
Bokšaya v Užhorode.

HUCULKA

DIELO

ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO

ZBERATEĽA  UMENIA

DIELO ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO

ZBERATEĽA

UMENIA

DIELO

ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO

ZBERATEĽA

 UMENIA

TECHNIKA: olej na plátne
ROZMERY: 45,3 x 34,3 cm
Signované vľavo dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 80 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

Ukrajinský maliar Andrej Andrejovič Kocka sa narodil 
v roku 1911 v Užhorode, kde aj v roku 1987 zomrel. 
Výtvarné vzdelanie získal  na Užhorodskej škole  
maľovania u Vojtecha Erdélyiho a Jozefa Bokšaya. 
Neskôr absolvoval aj Akadémiu výtvarného umenia 
v Ríme. Zaslúžilým umelcom Ukrajiny sa stal v roku 
1971.

HUCULKA

ŠTYRIA ZAKARPATSKÍ MALIARI ŠTYRIA ZAKARPATSKÍ MALIARI
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Jiřího Načeradského jsem poznal jako člověka velkorysého, mimořádně inteligentního, vzdělaného 
a zásadového. Ale také jako výbušného cholerika, který neměl dar odpouštění. Neústupnost 
a nátlaková jednání byly pro Načeradského typické stejně jako spontánní srdečné projevy, velkorysé dary 
a upřímný zájem o starosti druhých. Racionální nadhled i emotivní vzplanutí patřily neoddělitelně k této 
osobnosti plné protikladů.

Načeradský zaujal kritiku svými velkoryse pojatými expresivními malbami hned při své první 
účasti na kolektivní výstavě v Galerii mladých v roce 1965. Zásadně pak na sebe upozornil cyklem 
Běžci, namalovaným zvětšiny v roce 1967 a představeným Jindřichem Chalupeckým začátkem 
roku 1968 ve Špálově galerii. Umělci bylo teprve 28 let, když jeho skvěle započatou kariéru 
zastavil příjezd okupačních vojsk, před kterými spolu s Rudolfem Němcem a Jiřím Sopkem odjeli 
do Francie. Po návratu do vlasti a nevydařeném pokusu využít další francouzské stipendium 
pro emigraci do USA, kdy soudruzi odmítli pustit za Načeradským manželku s dcerou, začalo období 
bojkotu tvorby nejen Načeradského, ale většiny umělců spojených s liberálním prostředím 60. 
let. Načeradský, známý ironickým nadhledem a schopností bavit širokou společnost, vzpomínal, 
že tenkrát mu zcela došel humor a topil se v depresích.

V období normalizace nebylo Načeradskému deset let umožněno vystavit svá díla, proto se snažil uživit sebe a rodinu restaurováním fasád 
historických budov. Tehdy si také vysloužil přezdívku Profesor za zájem o tvorbu mladších kolegů a burcování ostatních umělců k aktivitě. 
Navštěvoval ateliéry Rittsteina, Nováka, Ouhela, Bláhy, Pavlíka, Sozanského a Bukovského. Za podobně izolovanými umělci vycestoval i na 
Slovensko. Počátkem osmdesátých let také soukromě učil malířským dovednostem Jaroslava Rónu. Zřejmě i z těchto důvodů byl v roce 1985 
osloven generací nejmladších umělců k účasti na neoficiálních Konfrontacích a později byl jejich o něco staršími kolegy přizván k zapojení se do 
aktivit Volného seskupení 12/15, Pozdě, ale přece.

Po událostech listopadu 1989 se Jiří Načeradský stal vedoucím Ateliéru figurální a monumentální malby na pražské Akademii výtvarných umění. 
Zde byl přísným pedagogem a neústupným kolegou. Po sporech s rektorem Knížákem byl v roce 1992 donucen k odchodu. Byl však pyšný 
na to, že i proti názoru kolegů Knížáka a Kolíbala prosadil přijetí Josefa Bolfa, Romana Trabury a dalších nadaných adeptů umění ke studiu. Při 
jeho následném pedagogickém působení v Brně prošly jeho ateliérem např. Lubomír Typlt a Zbyněk Sedlecký. Vždy se nadšeně hlásil ke všem 
svým studentům, navštěvoval jejich výstavy a vždy zdůrazňoval, že má všechny rád stejně a nedělá mezi nimi rozdíly.

Když jsme v dubnu 2014 museli z důvodu nečekaného skonu Jiřího Načeradského 
odvolat autorovu výstavu v Městské galerii Blansko, příjemně nás překvapilo, že se 
v rekordním čase dvou týdnů zmobilizovalo dvacet jedna Načeradského bývalých 
studentů z AVU v Praze a FaVU v Brně a výstavou Banzai, Mistře! vzdali v této galerii 
poctu svému profesorovi.

Malíř si nepotrpěl na oficiální uznání. Jediným kritériem kvality, které uznával, bylo, 
zda obraz obstojí vedle děl mistrů. Po roce 1989 trávil každoročně několik dnů 
se skicákem v pařížském Louvru, aby se dále zdokonaloval v kresbě. Skutečnosti, 
že v roce 1979 vybrala nákupní komise pařížského Centre Georges Pompidou 
sedm Načeradského děl do svých sbírek, autor nepřikládal velký význam. Naopak, 
za důležitý počin pro náhled na své dílo považoval možnost mezinárodní 
konfrontace, kterou mu umožnila Meda Mládková zařazením jeho obrazů na výstavy 
Expressiv v roce 1987 ve Vídni a v roce 1988 ve Washingtonu. O tom, že v roce 2002 
visel jeho obraz Červenec - Útěk do hor z roku 1967 (zapůjčený z majetku 
pražské Národní galerie) vedle děl Bacona, Richtera, Baselitze, Hockneye 
a Kleina na významné výstavě Europaweit – Kunst der 60er Jahre, která proběhla 
v Karlsruhe a v Halle, se dozvěděl až z dopisu přítele Nešetřila, který mu poslal 
recenzi výstavy z deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tu doprovázela právě 
reprodukce Načeradského díla.

Jsem přesvědčen o tom, že vrchol Načeradského díla patří mezi těch několik málo 
vzácných výjimek v českém umění, jejichž vystavení v konfrontaci s tzv. západním 
uměním nebudí dojem provinčnosti. O to více mě mrzelo, že od roku 1994 
až do autorova skonu neproběhla žádná výstava Načeradského obrazů v české 
státní či krajské  galerii. Naopak, je třeba připomenout, že díky aktivitě bratislavského 
sběratele Ivana Melicherčíka měl Jiří Načeradský osm samostatných výstav 
na Slovensku. Činí mi velikou radost, že v posledních letech zájem o umělcovo dílo 
mezi historiky umění i sběrateli výrazně roste a dostává se mu konečně důstojných 
výstavních příležitostí.                                                                                     Petr Mach

VZPOMÍNKA 
NA JIŘÍHO NAČERADSKÉHO

Zľava kurátor výstavy Petr Mach 
a maestro Jiří Načeradský.

Jiří Načeradský

> JIŘÍ NAČERADSKÝ

ROK: 2009
TECHNIKA: olej na plátne
ROZMERY: 130 x 130 cm
Signované vľavo dole.
VYVOLÁVACIA CENA: 100 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

Po návrate sa za normalizácie stal nepohodlným a nemohol pôsobiť ako oficiálny umelec, živil sa preto reštaurovaním fasád historických 
stavieb. Načeradského kresby a obrazy poznali len návštevníci jeho ateliéru. Jeho vývoj smeroval viac ku grotesknosti, čo zodpovedalo aj reakcii 
na dobu, v ktorej žil a maľoval. Načeradského plátna priťahujú výbušnosťou, razanciou, skratkou a štylistickou výnimočnosťou. Z obrazov srší 
istota, sebavedomie, symbolika, irónia, až sarkastická erotika, humor a spontánnosť. Jeho diela sú charakteristické najmä zameraním na ľudské 
telo a ľudské postavy, niekedy aj s erotickým a sexuálnym podtextom a kontextom. Jeho diela sú vystavené napr. v Národnej galérii, Galérii hlav-
ného mesta Prahy, Galérii Stredočeského kraja atď. Niekoľko jeho obrazov sa nachádza aj v Centre Georges Pompidou v Paríži. 

DIELO OVERIL 
PETR MACH.

TANEC

? VÁCLAV RABAS

ROK: 1937
TECHNIKA: olej na plátne
ROZMERY: 45,5 x 91 cm
Signované a datované vpravo dole, 
obojstranný obraz.
VYVOLÁVACIA CENA: 100 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

DIELO 
ZO ZBIERKY 
VÝZNAMNÉHO 
ZBERATEĽA  
UMENIA

ZÁTIŠIE

Jiří Načeradský bol významný český maliar, 
grafik, vysokoškolský pedagóg a významný 
predstaviteľ československého moderného 
maliarstva. V rokoch 1957 - 1963 vyštudoval 
Akadémiu výtvarných umení v Prahe u prof. 
Vlastimila Radu. Koncom 60. rokov sa dva roky 
zdržiaval a tvoril v Paríži.

Národný umelec Václav Rabas bol členom Umeleckej besedy, 
Spolku Mánes, spoluzakladateľom Združenia českých umelcov 
a grafikov Hollar a patril medzi tzv. Pátečníkov. Po vojenskej 
službe bol prijatý na Akadémiu výtvarných umení v Prahe. 
Absolvoval síce všeobecnú časť, ale v špeciálnej príliš dlho 
nevydržal a svoje štúdium prerušil. V roku 1909 vstúpil 
do Umeleckej besedy, kde sa pod vplyvom ostatných členov 
zdokonaľoval a zároveň hľadal nový obsah tvorby. Svoje 
štúdiá neskôr dokončil u Maxa Švabinského, pod ktorého 
vedením pracoval od roku 1911. Po vojne pôsobil v Taliansku 
a po návrate si zariadil obytný ateliér v Prahe. Čerpal 
veľa z 19. storočia pre figurálne alegórie aj krajinomaľbu, 
v ktorej nadväzoval na impresionizmus. 
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œ JÁN MUDROCH

∑ PETER
    HORNIAK
    - MABE

ROK: 1937
TECHNIKA: olej na plátne
ROZMERY: 55 x 79,5 cm
Signované a datované vľavo dole.
VYVOLÁVACIA CENA: 390 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

LEŽIACI AKT PRI OKNE

Ján Mudroch – slovenský maliar a pedagóg. Výtvarné umenie študoval 
najskôr u Gustáva Mallého v Bratislave, neskôr v Prahe u Arnošta 
Hofbauera a v rokoch 1931 až 1937 na Akadémii výtvarných umení 
u profesorov Williho Nowaka a Jakuba Obrovského. Bol členom 
Umeleckej besedy. V roku 1937 sa vrátil na Slovensko, najskôr 
do Šurian a o rok neskôr sa presťahoval do Bratislavy. Okrem 
tvorby sa venoval aj pedagogickej činnosti. V roku 1950 sa podieľal 
na vzniku Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde sa stal 
prvým rektorom a kde vyučoval figurálnu maľbu. V roku 1958 
bol menovaný zaslúžilým umelcom.

DIELO

PUBLIKOVANÉ

Peter Horniak - MABE – slovenský výtvarník, vynikajúci figuralista, narodil sa v roku 1965 
v Bojniciach. Súkromné štúdium absolvoval u Milana Pobieckého. Jeho diela vznikajú 
po rozsiahlom a náročnom predchádzajúcom štúdiu výtvarných techník a rôznych 
pracovných postupov ich realizácie. Často ich vytvoreniu predchádza sen. Obrazy autora 
sa nachádzajú v súkromných zbierkach a v zbierkach na Slovensku, ale početne i v zahraničí. 

Žijúci maliar, ktorý nenamaľuje už žiadny obraz z dôvodu vážneho ochorenia.

ROK: 2011
TECHNIKA: olej na plátne
ROZMERY: 149 x 199 cm
Signované a datované vpravo dole.
VYVOLÁVACIA CENA: 130 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

POSLEDNÁ VEČERA

DIELO 
ZO ZBIERKY 
VÝZNAMNÉHO 
ZBERATEĽA  
UMENIA

Dielo publikované: Kostrová Zita, Ján Mudroch, 1974. 
Dielo odborne vyčistené akademickým maliarom 
a reštaurátorom Jozefom Doricom.

REKLAMA
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TECHNIKA: akvarel na papieri
ROZMERY: 27 x 28,5 cm
Nesignované.
VYVOLÁVACIA CENA: 100 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

DIELO 
ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO

ZBERATEĽA 

UMENIA

´ LADISLAV

MEDNYÁNSZKY

Ladislav Medňanský (Mednyánszky László), barón Ladislav Medňanský, príp. Ladislav Mednyánszky bol uhorský maliar maďarského pôvodu, 
stúpenec barbizonskej školy a impresionizmu. Krajinár európskeho významu, ktorý mal ateliér aj na parížskom Montmartri a neskôr 
vo Viedni. Kaštieľ Strážky je jediné miesto na Slovensku, kde je stála expozícia jeho diela.

LA ROCHELLE IV.

ROK: 1965
TECHNIKA: olej na plátne
ROZMERY: 65 x 81 cm
Signované a datované vpravo dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 39 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

DIELO 
ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO

ZBERATEĽA 

UMENIA

® FRANTIŠEK LÍBAL

POHĽAD NA PRAHU

Študoval na pražskej Akadémii u profesorov Bukovaca a Pirnera. V roku 1921 odišiel do Nemecka a pokračoval v štúdiách v Mníchove, 
Drážďanoch a Frankfurte. Cestoval po Nemecku, Francúzsku, Taliansku, kde vytvoril mnoho pohľadov na mestá. Venoval sa veľkým architektúram 
a maľoval katedrály v Kolíne, Paríži, Benátkach, Miláne, Marseille, ktoré pútali jeho pozornosť. Pod jeho rýchlym štetcom vznikol tak celý 
cyklus pohľadov na jednotlivé chrámy pri najrôznejšom osvetlení. Narodil sa 23. 4. 1896 vo Veselí nad Lužnicí a zomrel 20. 6. 1974 v Prahe.

OTVÁRAME
2022

ŽILINA GROMA
ART FACTORY

VÝSTAVY, EVENTY, 
WORKSHOPY, 
CINEMA, KNIŽNICA, 
GALÉRIA, KONCERTY 
A LAPIDÁRIUM.

Referencia: SOGA, 130. jesenná aukcia 11. 10. 2016, položka č. 56.

VÝHERKYŇA 
SÚŤAŽE 

MLADÝCH 
TALENTOV

ROK: 2010
TECHNIKA: olej na plátne
ROZMERY: 50 x 40 cm
Značené vpravo dole: S. Karolina.
VYVOLÁVACIA CENA: 100 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

DIELO

PRIAMO

OD AUTORKY

† KAROLINA SÁVOLT

DIEVČA S RUŽOU

REKLAMA
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¥ LUCIA RUBELJOVÁ

ROK: 2021
TECHNIKA: akryl na plátne
ROZMERY: 150 x 150 cm
Signované vpravo dole.
VYVOLÁVACIA CENA: 50 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

JEŽIŠ

Lucia Rubeljová sa narodila v Starej Ľubovni. Už pri prvej tvorbe 
si umelecký potenciál všimli jej rodičia, ktorí ju s nádejou, že sa z nej  
raz stane sochárka, prihlásili do základnej umeleckej školy. Medzi 
jej najvýraznejšie úspechy patrí ocenenie „Strieborné pásmo" 
v celoeurópskej súťaži v maľbe. 

DIELO PRIAMO

OD AUTORKY

¨ JOZEF KRAKOVSKÝ

TECHNIKA: olej na plátne

ROZMERY: 100 x 130 cm

Nesignované.

VYVOLÁVACIA CENA: 150 000 €

VÝSLEDNÁ CENA: ........................

STRATENÝ SVET

DIELO PRIAMO

OD AUTORA

Akademický maliar Jozef Krakovský sa narodil v roku 1948 v Žiline. 
Výtvarné umenie vyštudoval v rokoch 1970 až 1976 na VŠVU 
 v Bratislave u prof. L. Čemického, J. Želibského, doc. F. Gajdoša 
a doc. P. Baníka. Venuje sa voľnej tvorbe, grafickým technikám 
a kresbe – portréty, krajiny, abstrakcia a figurálne kompozície. 
V minulosti bol autorom aj viacerých návrhov vitráží a venoval 
sa aj mozaikovej tvorbe. Jeho obrazy sa nachádzajú v mnohých 
súkromných zbierkach nielen na Slovensku, ale i v Čechách, 
Nemecku, Francúzsku, Poľsku a Holandsku. Vo svojej výtvarnej 
tvorbe postupne vystriedal množstvo umeleckých štýlov. 
Najdôležitejším prvkom diel je farba, ktorá výstižne odzrkadľuje 
jeho vnútorný svet a pocity. Často a rád experimentuje 
i s kompozíciou. Inšpiráciu hľadal u svojich vzorov a velikánov        
výtvarného umenia, akými sú Vincent Van Gogh a Jackson Pollock. 

KRÁSNA

A ÚSPEŠNÁ

INFLUENCERKA

A MALIARKA
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ˆ VÁCLAV BROŽÍK

ROK: 1896
TECHNIKA: olej na plátne
ROZMERY: 105 x 185 cm
Signované vľavo dole.
VYVOLÁVACIA CENA: 4 500 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

TU, FELIX AUSTRIA, NUBE!

Unikátne majstrovské dielo Václava Brožíka je variantnou figurálnou štúdiou, na základe ktorej bolo vytvorené reprezentatívne plátno 
Tu, Felix Austria, nube! (429 x 728 cm). Objednal si ho cisár František Jozef I. pri príležitosti nadchádzajúceho päťdesiateho výročia svojho 
nástupu na trón v roku 1898. Názov obrazu tvorí časť hexametra „Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube!" („Vojny nech vedú iní, ty, šťastné 
Rakúsko, sa žeň!"). 

Nádherná historická kompozícia znázorňuje významné zásnuby syna českého a uhorského kráľa Vladislava II. Ludvíka Jagellonského s vnučkou 
cisára Maximiliána I. Máriou Habsburgskou, ktoré sa konali 22. 7. 1515 v Chráme sv. Štefana vo Viedni. Za odmenu za nádherné umelecké 
dielo Tu, Felix Austria, nube! bol Václav Brožík v roku 1897 povýšený do šľachtického stavu. Dielo zaradené v aukcii je jedinou štúdiou, 
ktorá je až na rozmery kompozične a svojou farebnosťou takmer totožná s výsledným obrazom, ktorý je vystavený v Österreichische Galerie 
Belvedere vo Viedni.

Obraz bol v rokoch 1950 až 1970 súčasťou zbierok Národnej galérie v Prahe (vedený pod inv. č. O 8723) a je publikovaný v monografii 
„Václav Brožík (1851 – 1901)“ z roku 2003 (editor: Naděžda Blažíčková-Horová), kde bol uvedený ako nezvestný.

DIELO

PUBLIKOVANÉ

REKLAMA

ROK: 2001
TECHNIKA: sieťotlač na papieri
ROZMERY: 94,5 x 66 cm
Signované a datované vpravo dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 15 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

DIELO PRIAMO

OD AUTORA

ø JOSEF DUCHAN

ABATYŠE

Josef Duchan sa profesionálne venuje výtvarnému umeniu 
už štvrť storočia. Aj keď pred svojím prijatím na Akadémiu 
výtvarného umenia v Prahe nemal autor formálne vzdelanie, 
Dalibor Chatrný, jeden z najrešpektovanejších umelcov generácie 
60. rokov rozpoznal jeho špecifický talent, umeleckú 
citlivosť, a na výtvarné štúdiá ho v roku 1991 prijal. Jeho diela 
sa tešili pozornosti významných kurátorov a kritikov, ktorí 
sa primárne venovali a venujú nastupujúcim  generáciám umelcov 
a aktuálnym trendom.

VÝHRADNÉ ZASTÚPENIE PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

PART agency SK, a. s., Jána Milca 6, 010 01 Žilina

PARTagencySK
 

www.pacinekglass.com

Jiří Pačínek patrí k najvýznamnejším európskym umeleckým 
sklárom, ktorý spolupracuje s významnými svetovými umelcami, 
architektmi a dizajnérmi. Výsledkom ich tvorivej činnosti vzniklo 
veľa  unikátnych umeleckých objektov, ktoré sa stali súčasťou 
zbierok svetových galérii, múzeií a súkromných kolekcií.
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å ALEX MLYNARČÍK

ROK: 1967
TECHNIKA: monotyp na papieri
ROZMERY: 100 x 43,5 cm
Signované a datované vpravo dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 45 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

PAGE 20

V roku 1971 založili s architektmi Vierou 
Meckovou a Ľudovítom Kupkovičom 
skupinu prospektívnej architektúry VAL. 
Od roku 1992 striedavo žije a tvorí 
v Paríži a v Žiline. V rokoch 1967, 1969 
a 1971 vystavoval na prestížnom 
Bienále mladých v Paríži, v roku 1972 
aj na Bienále v Benátkach. Diela z jeho 
tvorby sú zastúpené v zbierkach 
galérií: Národní galerie Praha, SNG 
Bratislava, Moderna galerija Ľubľana, 
National Museum of Modern Art 
Tokio, Muzeum umění Olomouc, Galéria 
mesta Bratislavy, Považská galéria umenia 
v Žiline a iných. 

DIELO

ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO

ZBERATEĽA

UMENIA

Uznávaný slovenský umelec  Alex 
Mlynarčík sa narodil v roku 1934 
v Žiline. Spočiatku sa vo výtvarnom  
umení vzdelával súkromne. V štúdiu 
chcel pokračovať v zahraničí a v roku 1951 
sa pokúsil o ilegálne prekročenie 
štátnych hraníc, pričom bol zadržaný 
a následne väznený. V rokoch 1959 
až 1965 študoval na VŠVU v Bratislave 
u prof. Matejku. Súbežne absolvoval 
dvojročné štúdium (1963 - 64) na Akadémii 
výtvarných umení v Prahe. Spolupracoval 
s parížskym hnutím Noví realisti 
a s teoretikom Pierrom Restanym. 

π OLBRAM ZOUBEK

ROK: 1984
TECHNIKA: reliéfna tlač na papieri
ROZMERY: 29,5 x 20,5 cm
Signované vľavo dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 26 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

HLAVA ŽENY, KTERÁ POVSTÁVÁ

CERTIFIKÁT PRAVOSTI:

NADAČNÍ FOND

KMENTOVÁ ZOUBEK

ß ZDENĚK SKLENÁŘ

∂ JIŘÍ ANDERLE

ROK: 1967
TECHNIKA: reliéfna tlač na papieri
ROZMERY: 64 x 94 cm
Signované vľavo dole. 
VYVOLÁVACIA CENA: 39 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

APPASSIONATA

V roku 1961 vyštudoval AVU, maľbu u Antonína Pelca a grafiku u Vladimíra Silovského. Štýl jeho grafiky sa vyhraňoval v čase profesionálneho 
pôsobenia v Čiernom divadle, s ktorým prešiel skoro celý svet ako technik i herec. Známy, najmä v zahraničí, začal byť v polovici 
60. rokov. V rokoch 1969 - 1973 pôsobil na VŠUP ako asistent Zdeňka Sklenářa a Jiřího Trnku. Podľa jeho slov mala na jeho život i tvorbu 
zásadný vplyv skúsenosť s psychedelickou látkou LSD, ktorú podstúpil v 60. rokoch. Počet Anderleho samostatných výstav na celom svete 
sa blíži k stovke, tam získal okolo štyridsať cien. Je zastúpený napríklad v newyorskom Metropolitnom múzeu aj v parížskom Pompidouvom 
centre.

DIELO

ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO

ZBERATEĽA

UMENIA

ROK: 1971
TECHNIKA: farebná litografia na papieri
ROZMERY: 17,2 x 8,6 cm
Signované dole uprostred. 
VYVOLÁVACIA CENA: 3 500 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

EX LIBRIS MUDR. VLADIMÍR TICHÝ

grafike. Veľký vplyv na jeho umelecké 
napredovanie mala návšteva Činy v roku 
1955, kde sa podrobnejšie zoznámil 
s čínskou kaligrafiou. Kaligrafické prvky 
resp. písmo často využíva vo svojich 
prepracovaných grafikách. Okrem maľby 
a grafiky sa Zdeněk Sklenář intenzívne 
venoval aj knižnej ilustrácii, za ktorú 
mu bolo udelených viacero významných 
ocenení doma i v zahraničí.

DIELO ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO

ZBERATEĽA

UMENIA

Zdeněk Sklenář – špičkový český maliar, 
grafik, pedagóg, typograf a ilustrátor.  
Študoval na Umelecko-priemyslovej škole 
v Prahe u profesora Zdeňka Kratochvíla. 
V roku 1943 sa stal členom významného 
Spolku výtvarných umelcov Mánes. Prvú 
samostatnú výstavu mal v roku 1946 
v Topičovom salóne v Prahe a ešte 
v tom istom roku sa zúčastnil na putovnej 
výstave s názvom Mladé československé 
umenie v Paríži. Od roku 1945 pôsobil 
ako pedagóg na pražskej UMPRUM, 
kde sa v roku 1968 stal aj profesorom. 
Podstatnú časť svojej tvorby venoval 

AUTOR

NAJVÄČŠIEHO 

OBRAZU

NA SVETE
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ƒ BLANKA VOLDŘICHOVÁ 

ROK: 1992
MATERIÁL: bronz
VÝŠKA: 50,5 cm
Signované a datované v spodnej časti.
VYVOLÁVACIA CENA: 26 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

NEHA 

Blanka Voldřichová (1934) študovala na Vysokej škole umeleckopriemyslovej 
v Prahe u prof. Kavana a Píchu. Sochárka, venuje sa figurálnej plastike, a to najmä 
ženskému aktu. Voldřichovej plastiky sa pohybujú v hraniciach vnútorného 
územia plastiky - aktu, bez nebezpečenstva opakovania sa, a vyjadrujú 
to najpodstatnejšie, čo sa udialo vo vývoji sochárskeho ženského aktu 
v priebehu 20. storočia. Rozpätie medzi najmenšími a najväčšími formátmi 
ukazuje, že dobrá komorná plastika neznamená len niečo drobné, 
monumentalizujúce cítenie sochárky nie je viazané na absolútnu veľkosť 
sochy. Rovnako tak jej dielo neguje pejoratívne zafarbený mýtus „ženského 
prejavu“, často tradovaný práve v súvislosti s ženským aktom. Plne využíva 
prirodzenú osciláciu medzi individuálnou prítomnosťou, intimitou spomienky 
a vývojom sochárstva kotveného alegorickosťou a symbolickosťou aktu.

© MÁRIA BARTUSZOVÁ

ROK: 1979 - 1980
MATERIÁL: bronz, kameň
VÝŠKA: 25,5 cm
VYVOLÁVACIA CENA: 880 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

KAMEŇ - BRONZ II.

Mária Bartuszová bola vynikajúca slovenská sochárka. V rokoch 1956 
až 1961 študovala na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe 
v ateliéri keramiky a porcelánu (prof. Otto Eckert). V roku 1961 sa vydala 
za  sochára Juraja Bartusza, ukončila školu a narodila sa jej prvá dcéra. Od roku 
1963 žila a tvorila so svojím manželom v Košiciach. V roku 1968 prejavila záujem 
stať sa členkou tvorivej skupiny Klubu konkretistov. V nasledujúcich rokoch 
s touto výtvarnou skupinou, orientujúcou sa na výtvarný smer 
geometrickej abstrakcie, aj pravidelne vystavovala. Prvou výstavou 
venovanou výlučne jej tvorbe bola prehliadka diel Transformácia 
foriem - Sochy Márie Bartuszovej v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne. 
Po dlhodobých zdravotných problémoch zomrela v roku 1996 v Košiciach. 
Mária Bartuszová mala veľkolepú samostatnú prehliadku svojich umeleckých 
diel v prestížnej britskej Tate Gallery. 

∆ JAROSLAV HOREJC

ROK: 1934
MATERIÁL: patinovaný bronz
VÝŠKA: 34 cm
Signované a datované v spodnej časti.
VYVOLÁVACIA CENA: 39 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

Jaroslav Horejc sa vo svojom mladom veku najprv začal učiť rytectvo 
na klenotníckej odbornej škole. Neskôr v rokoch 1906 až 1910 študoval 
na Umelecko-priemyslovej škole v Prahe u J. Drahoňovského a S. Suchardu. 
Pre zaistenie financií pracoval popri štúdiu ako štukatér pri výzdobe 
novostavieb. Od roku 1909 spolupracoval so združením Artěl, 
pre ktoré navrhoval predmety umeleckého remesla. Bol členom 
Spolku výtvarných umelcov Mánes. Významným spôsobom spolupracoval 
s architektmi J. Kotěrom a L. Machoňom. V roku 1925 získal veľkú 
cenu na výstave Arts décoratifs v Paríži za sklenené vázy a v roku 
1937 bol ocenený rádom Orange-Nassau za sochárske stvárnenie 
Komenského pohrebnej kaplnky v Naardene. V rokoch 1918 - 1948 pôsobil 
ako profesor na Umelecko-priemyslovej škole, kde viedol ateliér 
ornamentálneho a figurálneho modelovania. Uplatnil sa aj ako sklársky 
výtvarník, spracovával šperky, navrhoval mince a tvoril plastiky. 
Jeho rané práce štýlom vychádzajú zo secesie, čoskoro sa priklonil 
k novoklasicizmu a vytvoril si rozpoznateľný štýl charakterizujúci pretiahnuté, 
ale pritom zavalité figúry s malou oválnou tvárou, štrbinovými očami 
a úzkym nosom.

TORZO

˙  ESTER ŠIMEROVÁ- 
-MARTINČEKOVÁ

ROK: 1990
MATERIÁL: patinovaný bronz
ROZMERY: 10 x 23 cm
VYVOLÁVACIA CENA: 100 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

DIELO PUBLIKOVANÉ.

PRAVOSŤ OVERIL

AKAD. MALIAR

JÁN HRNČIARIK.

DIELO  ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO

ZBERATEĽA

UMENIA

KAMEA: RYBA

Jednou z najvýznamnejších slovenských výtvarníčok je Ester Šimerová–Martinčeková. 
Ako prvá maliarka zo Slovenska študovala v Paríži v roku 1927 už ako osemnásťročná. 
Mala veľký talent a schopnosti, ktoré ju už od počiatku jej tvorby predurčovali na to, aby 
sa stala slobodnou a úspešnou umelkyňou. V jej osobnosti či v tvorbe sa neobjavil ani 
náznak komplexov. Po obnovení Československa sa v roku 1945 vrátila na Slovensko 
a bola zvolená za predsedníčku Bloku slovenských výtvarníkov. Po návrate z Francúzska bola 
už tak silnou osobnosťou, že sa dokázala presadiť v prostredí vtedajších špičkových mužských 
umelcov, a dokonca sa pre nich stala autoritou. Ester sa v Paríži zoznámila s ruskou divadelnou 
výtvarníčkou Alexandrou Exterovou, ktorá ju doviedla k tomu, aby sa venovala aj návrhom 
divadelných kostýmov. Maľovala aj na taniere a kamene. Špecifickou súčasťou autorkinho diela 
bola tvorba tzv. kameí (oblé útvary), pri realizácii ktorých čerpala inšpiráciu najmä v poézii. 
Uznávalo ju aj pražské  umelecké prostredie. V roku 1966 jej udelili titul zaslúžilej umelkyne.

Dielo publikované: Peterajová Ľudmila - Ester M. Šimerová, rok 2014, číslo obrázku 178. 

ZNALECKÝ 
POSUDOK 
KATARÍNA 
BAJCUROVÁ

DIELO 

ZO ZBIERKY

VÝZNAMNÉHO

ZBERATEĽA

UMENIA
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OLBRAM ZOUBEK
Olbram Zoubek (21. apríla 1926 Praha - 15. júna 2017 Praha) 
bol český sochár, ktorý sa výrazným spôsobom zaslúžil o rozvoj českej 
architektonickej plastiky, jeden z najvýznamnejších českých sochárov 
druhej polovice 20. storočia.

Olbram Zoubek sa narodil v Prahe 21. apríla 1926. Pri výbere krstného 
mena boli rodičia ovplyvnení novelou o biskupovi z pražského rodu 
Olbramov. Všeobecnú školu navštevoval v rokoch 1932 - 1937 na Žižkove 
v Palackého ulici (teraz Vlkova), reálku potom v rokoch 1937 - 1945 
na Sladkovského námestí na Žižkove. V čase 2. svetovej vojny bol 
v rokoch 1944 - 1945 totálne nasadený v podniku Wegena v Prahe 
na Letnej. V dňoch 5. až 11. mája 1945 sa aktívne zúčastnil Pražského 
povstania.

Hlásil sa na AVU v Prahe, ale nebol prijatý, preto absolvoval 
kamenosochársku prax u sochára Otakara Velínského v Prahe. 
V rokoch 1945 - 1952 po úspešnom zložení skúšok študoval na Vysokej 
škole umeleckopriemyslovej u profesora Josefa Wagnera.

V rokoch 1948 - 1950 absolvoval základnú vojenskú službu 
v posádkach miest Košice, Rožňava, Šafárikovo a Frýdek-Místek. 
V roku 1951 sa začal venovať reštaurátorskej praxi, ku ktorej získal 
prípravu u profesora Josefa Wagnera. Špecializoval sa na renesančné 
sgrafito a kamennú plastiku. V roku 1951 uzavrel sobáš so spolužiačkou, 
sochárkou Evou Kmentovou. V roku 1954 sa im narodila dcéra Polana 
a v roku 1956 syn Jasan, ktorý sa stal tiež sochárom.

Vedeli ste?  Olbram Zoubek sňal posmrtnú masku Jánovi Palachovi.

ROK: 1975
MATERIÁL: olovo
VÝŠKA: 69 cm
Signované, autorský odliatok.
VYVOLÁVACIA CENA: 260 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

ROK: 1991
MATERIÁL: patinovaný cín, zlato
VÝŠKA: 70 cm
Signované.
VYVOLÁVACIA CENA: 260 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

˚ PENELOPA ¬ EVA – ŠIPKA

CERTIFIKÁT PRAVOSTI:

NADAČNÍ FOND

KMENTOVÁ ZOUBEK

CERTIFIKÁT PRAVOSTI:

NADAČNÍ FOND

KMENTOVÁ ZOUBEK

ROK: 1996
MATERIÁL: olovo, zlato
ROZMERY: 65 x 15 cm
Signované, autorský odliatok.
VYVOLÁVACIA CENA: 150 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

ROK: 1976
MATERIÁL: olovo
ROZMERY: 35 x 12 cm
Signované, autorský odliatok.
VYVOLÁVACIA CENA: 75 000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

ROK: 1975
MATERIÁL: olovo
ROZMERY: 35 x 35,5 cm
Signované, autorský odliatok.
VYVOLÁVACIA CENA: 1000 Kč
VÝSLEDNÁ CENA: ........................

…  STELA O. – 
S PADAJÍCÍMI 
VLASY

Ω  ŽENA V NICE 
A STÍN

≈ ŽENA V CELE

CERTIFIKÁT PRAVOSTI:

NADAČNÍ FOND

KMENTOVÁ ZOUBEK

CERTIFIKÁT PRAVOSTI:

NADAČNÍ FOND

KMENTOVÁ ZOUBEK

CERTIFIKÁT PRAVOSTI:

NADAČNÍ FOND

KMENTOVÁ ZOUBEK
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Členom aj návštevníkom ponúka výborné 
hracie podmienky – plnohodnotné 
9-jamkové ihrisko, par 35 s dĺžkou 2500m, 
krytý a osvetlený driving range s dĺžkou 
220 m, chipping area a putting green. 
Atraktívnymi doplnkovými aktivitami sú 
takisto footgolf, disc golf a lukostreľba. 

Oddýchnuť si môžete v pohodlí 
nášho clubhouse s kapacitou až 
70 miest a pekným výhľadom 
na golfové ihrisko.

Každú sezónu pripravujeme množstvo 
akcií a kvalitne obsadených golfových 
turnajov, takže teraz je ten najlepší 
čas, aby ste sa pridali k nám. Naším 
cieľom je poskytnúť vám čo najlepší 
golfový zážitok.

AIRPORT GOLF CLUB, člen SKGA
Námestie hrdinov 1
942 01 Šurany

info@airportgolf.sk 
recepcia@airportgolf.sk

Zemepisná šírka: 
N 48.075650°

Zemepisná dĺžka: 
E 18.110912°

 www.airportgolf.sk 0918 555 550

RELAX

VEDELI STE?

UNIKÁTNY BAZOVSKÉHO OBRAZ, 
KTORÝ SKORO PRIŠIEL O „ŽIVOT“
Dielo z najlepšieho obdobia (30. roky) maestra Miloša Alexandra Bazovského 
(1899 – 1968) s názvom Pltníci sa počas „kultúrnej revolúcie” v 50. rokoch 
nezhodlo s vtedajšou ideológiou a obraz mal byť zničený rozstrihnutím. 
Zhodou okolností bol pri tom reštaurátor a akademický maliar Mojmír 
Vlkoláček (1915 – 2007), ktorý sa obrazu ujal, premaľoval červeného anjela 
a doniesol späť na „kultúrnu komisiu”, kde po zhodnotení dielo napokon 
odsúhlasili. Po určitej dobe a priaznivej politickej situácii Mojmír Vlkoláček 
obrazu vrátil pôvodnú podobu. 

Obraz pltníckej rodiny na dravom a nebezpečnom Váhu ukazuje jej ťažký 
život. Nevinné dieťa a rodinu chráni pred živlami a nástrahami okolitého sveta 
dominantný anjel strážny. V pozadí tri hrady – Strečno, Starhrad a Lietava. 

AJ DEJINY UMENIA MAJÚ 
SVOJE PIKOŠKY

Jediné dielo, ktoré predal Vincent van Gogh 
počas svojho života, nieslo názov Červená 
vinica. Tento obraz si kúpila istá Belgičanka 
Anna Boch.

Salvador Dalí sa pri tvorbe svojho 
fenomenálneho obrazu, na ktorom 
sú známe roztápajúce hodiny, inšpiroval 
roztápajúcim sa syrom camembert 
na slnku. 

Leonardo da Vinci bol vegetarián a aktivista 
za slobodu zvierat. Niekedy si vraj kúpil 
na trhu vtáky len preto, aby ich následne 
mohol vypustiť späť na slobodu.

Picassove krstné meno je neuveriteľne 
dlhé – Pablo Diego José Francisco de Paula 
Juan Nepomuceno María de los Remedios 
Cipriano de la Santísima Trinidad Ruíz 
y Picasso. Picasso bolo meno jeho matky, 
ktoré si nakoniec ponechal. 

Andy Warhol na konci každého mesiaca 
vyrobil niečo ako škatuľku spomienok, kde uložil 
nejakú spomienku z daného mesiaca. V týchto 
škatuľkách sa našlo takmer všetko: 
od mumifikovanej nohy až po kúsok 
narodeninovej torty. 

Paul Gauguin, svetoznámy francúzsky 
postimpresionista, sa podieľal na výstavbe 
časti Panamského kanála.

• VYSTAVOVANIE FAKTÚR

• VYSTAVOVANIE OBJEDNÁVOK

• SPRÁVA FAKTÚR

• PREPOJENIE FAKTÚR 

S BANKOVÝMI ÚČTAMI

• INTEGROVANÉ ÚČTOVNÉ 

A PRÁVNE SLUŽBY

BIZNIS APLIKÁCIA PRE SPRÁVU VAŠICH FIANANCIÍ 

Trovi Business Services, s. r. o.

Hlavná 2, 010 07 Žilina-Bytčica Na otázky odpovedáme do 24 hodín.

kontakt@trovi.sk

Airport Golf Club založený v roku 2008 

REKLAMA



VÝBER Z AKTIVÍT, KTORÉ SME PODPORILI

Ekologické aktivity.

Vydávanie odborných publikácií.

Organizovanie charitatívnych športových akcií.

Inštalácia vtáčích búdok.

Patronát nad galériami umenia.

Pomoc ľuďom v núdzi.

Prekonávanie rekordov – 751 porcií guláša.

Prekonávanie rekordov – omeleta zo 750 vajec.

Detské kultúrne a športové podujatia.

Bádateľská činnosť.

Záchrana schátraných kultúrnych pamiatok.

Bezplatné zdravotné prehliadky pre občanov.

Prekonávanie rekordov – šarkaní chvost 420 m.

Olympijské hry pre seniorov.

Pomoc hendikepovaným deťom.


