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DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Dražební vyhláška – 29. 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 25. 5. 2022 v 18.00 hodin, 

místo: Multifunkční aula GONG, Ruská 2993, Ostrava–Vítkovice  (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 25. 5. 2022, od 10.00 do 16.00 hod.

– čtvrtek 26. 5. 2022 od 10.00 do 18.00 hod.

místo: Multifunkční aula GONG, Ruská 2993, Ostrava–Vítkovice. 

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 24,50 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 21 % 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 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. Může 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

Samostatná aukce:

Položka Číslo 102: Getulio Alviani, virtuální kruhy II. Vyvolávací cena: 1 350 000 Kč. Předmět aukce 

je označen a popsán v aukčním katalogu. Čas aukce: 19.00 hodin.

Alviani Getulio   23  102 103

Barčík Andrej   10   11   33   64   78

Baron Karol   79  113

Bártfay Tibor   61

Bauch Jan   41

Bazovský Miloš Alexander   90

Benka Martin   54   55   56

Beutler Miloslav  106

Binder Erik   46

Boháček Karel   49

Boštík Václav   12   13   21

Bubeníček Ota   44   45

Costalonga Franco  112

Dalí Salvador   2

Dobeš Milan   22

Filla Emil   18

Foltýn František   34

Fulla Ľudovít   27   66   67

Galanda Mikuláš   71   87

Gažovič Vladimír   48

Groma Alfonz   98

Grygar Milan   88

Hála Jan   77

Horniak MABE Peter   82

Horvai János  107

Chaba Karel   83

Jahoda Bohuš  106

Jakoby Július   91

Jansa Václav   95

Jasusch Anton   62   63

Javorčeková Lachkovic Lucia   51

Jiran Robert   99  101

John Jiří   95

Kolíbal Stanislav   8   38   39   40

Kompánek Vladimír   52

Koudelka Josef   37

Kratina Radoslav   24

Kulhánek Oldřich   28

Kunc Milan   60

Kupka František   26

Lajda Stano   50

Laluha Milan   89

Lhoták Kamil   19

Malich Karel   70   14   15   16

Mednyánszky Ladislav   86

Medvecká Mária   84

Mousson Jozef Teodor   32   92

Načeradský Jiří   72   73

neznámy autor   35   36

Paštéka Milan   80   94

Picasso Pablo   3

Procházka Josef   85   93

Prukner Štefan   74

Púček Ever Alexander   30

Reynek Bohuslav   7

Rittstein Michael   58

Roller Peter  108 109

Ronek Jaroslav  100

Rubeljová Lucia   59

Salay Gejza   57   65

Saudek Jan   4   5

Semian Ervín   69

Sikora Rudolf   17   25

Sklenář Zdeněk   96

Sopko Jiří   76

Studený František   68

Sýkora Jakub   97

Sýkora Zdeněk   1

Szóbel Géza   47

viacerí autori   9

Weiner – Kráľ  Imro   53

Záborský Ladislav   42   43

Zoubek Olbram  105 111

Zrzavý Jan   29

ZOZNAM AUTOROV

Milí dražitelia, z našej aukcie si dovolím 

vyzdvihnúť najmä vzácne diela Františka 

Kupku, Ľudovíta Fullu a Zdeňka Sýkoru. 

Prajem vám, cteným dražiteľom, radosť 

z objavovania nových hodnôt do vašich 

prestížnych zbierok. Teším sa, že sa 

vzájomne potešíme.

Patrik Groma

AUKCIE
KONČIA VŽDY
VO ŠTVRTOK 

OD 18.00

DOPRAVA 
V ČR A SR 

 BEZPLATNE

PRIJÍMAME
PLATBY
V EUR
A CZK

ZISK Z AUKCIE 
POSKYTNEME 

NA ZMYSLUPLNÉ 
PROJEKTY

PREDAUKČNÉ 
A AUKČNÉ 
PRIHADZOVANIE
Auction House GROMA: 
www.groma.sk

LiveBid: 
www.livebid.cz 

Invaluable: 
www.invaluable.com
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Diela dopravíme dražiteľom na Slovensko a do Českej republiky bezplatne. Podrobnejšie informácie a ďalšie fotografie diel sú zverejnené na www.groma.sk.

K A T E G Ó R I A
BIBLIOFÍLIA

1  ZDENĚK
SÝKORA

Vzácna bibliofília s výtvarným doprovodom Zdeňka Sýkoru a Lenky Sýkorovej vydaná v roku 2007. Vydalo Aulos, nakladatelství bibliofilských tisků a grafiky. V knihe 
sa nachádza originálny signovaný grafický list o rozmere 28 x 71 cm  na dvoch miestach signovaný autorom. Zdeněk Sýkora je priekopníkom medzinárodného 
formátu. V roku 1962 zapojil počítač do procesu vzniku umenia a tým vstúpil do svetových dejín. Jeho diela patria k najvyhľadávanejším a jeho realizácie v tejto 
krásnej a hodnotnej knihe je revolučným počinom v knižnej tvorbe. Vydaných bolo 99 číslovaných exemplárov, tento má číslo 73/99.

Karel Hynek Mácha – Máj
Cena: 65 000 Kč
Rok: 2007.
Rozmery: 28,5 x 24,5 cm.
Špecifikácia:  Bibliofília. Signované 
a datované dole v strede Sýkora 1967/2009.

Serigrafiu vydalo Nakladatelství Aulos v Prahe.



Diela dopravíme dražiteľom na Slovensko a do Českej republiky bezplatne. Podrobnejšie informácie a ďalšie fotografie diel sú zverejnené na www.groma.sk. Diela dopravíme dražiteľom na Slovensko a do Českej republiky bezplatne. Podrobnejšie informácie a ďalšie fotografie diel sú zverejnené na www.groma.sk.

KATEGÓRIA
VÝSTAVNÉ PLAGÁTY

POČAS ŽIVOTA AUTORA

2  Salvador Dalí (1904–1989) 
Teatro Museo Figueras
Vyvolávacia cena: 5 000 Kč

Rok: 1974.
Rozmery: 73 x 52 cm.

Originálny výstavný plagát, ktorý vznikol počas života španielskeho 
umelca Salvadora Dalího. Raritný plagát je v zachovalom stave. Majiteľ 
získal plagát priamo z výstavy.

3  Pablo Picasso (1881–1973) 
Sala Gaspar
Vyvolávacia cena: 5 000 Kč

Rok: 1968.
Rozmery: 76,5 x 56 cm.

Originálny výstavný plagát, ktorý vznikol počas života španielskeho 
umelca Pabla Picassa. Raritný plagát je v zachovalom stave s drobnými 
znakmi opotrebenia.

KATEGÓRIA
FOTOGRAFIE

4  Jan Saudek (1935)

Taschen book cover
Vyvolávacia cena: 65 000 Kč

Rozmery: 58 x 49 cm, s rámom: 80 x 71 cm.
Špecifikácia: Signované vpravo dole. Zasklené, pasparta.

Dielo bolo zakúpené počas výstavy Jana Saudeka v Bratislave.

5  Jan Saudek (1935)

Mothers and daughters
Vyvolávacia cena: 65 000 Kč

Rozmery: 49 x 48,5 cm, s rámom: 72,5 x 72,5 cm.
Špecifikácia: Signované vpravo dole. Zasklené, pasparta.

Dielo bolo zakúpené počas výstavy Jana Saudeka v Bratislave.



Diela dopravíme dražiteľom na Slovensko a do Českej republiky bezplatne. Podrobnejšie informácie a ďalšie fotografie diel sú zverejnené na www.groma.sk. Diela dopravíme dražiteľom na Slovensko a do Českej republiky bezplatne. Podrobnejšie informácie a ďalšie fotografie diel sú zverejnené na www.groma.sk.

Grafika Grafika

K A T E G Ó R I A
GRAFIKA
A VÝNIMOČNÁ 

KRESBA

9  viacerí autori
450 AŇOS DE LUCHA HOMENAJE AL PUEBLO MEXICANO
Vyvolávacia cena: 100 000 Kč

Rok: 1960.
Rozmery: 40 x 27 cm.

Portfólio 146 vzácnych grafík bolo vytlačené originálnymi rytinami 
na farebné kancelárske papiere. Kolekcia vznikla v grafických dielňach S. C. 
de P.  E. a  R.  S. Edícia pozostáva z  5 000 kusov, z  toho 200 očíslovaných 
a podpísaných umelcami. Edíciu vydali 31. decembra 1960 v Mexico City, D.  F.

Osobný dar pre ministra školstva ČSR Rudolfa Strechaja od autorov 
Francisco Mora a Elizabeth Catlett de Mora.

6  Zdenek Sýkora (1920–2011) 
Barevná struktura
Vyvolávacia cena: 140 000 Kč

Rok: 1967/2009.
Rozmery: 70 x 70 cm, s rámom: 81 x 81 cm.
Špecifikácia: Serigrafiu vydalo Nakladatelství Aulos v Prahe. Signované 
a datované dole v strede Sýkora 1967/2009, bez číselného označenia.

Grafické dielo Zdeňka Sýkoru tvorí neoddeliteľnú súčasť jeho tvorby, počet 
grafických listov však nie je veľký. Jeho originály v  grafike a  maľbe patria 
k  najvyhľadávanejším. Slávu a  uznanie, tento dnes medzinárodne uznávaný 
maliar, si vydobil už začiatkom 60. rokov 20. storočia, kedy úplne zmenil 
spôsob vnímania obrazov vo svetovom meradle. Predkladáme veľmi atraktívne 
dielo, v  ktorom je jeho celá štruktúra organický celok vybudovaný presne 
podľa zvolených pravidiel. Štruktúry nie sú “mŕtvym obrazom”, ale takmer ako 
organizmus reagujú a  menia sa. Vznikajúce štruktúry fungujú ako organické, 
závislé na východiskových bodoch.

7  Bohuslav Reynek (1892–1971)

Don Quijote v noci
Vyvolávacia cena: 140 000 Kč

Rok: 1954.
Rozmery: 26,5 x 18,5 cm, celkový rozmer: 32,5 x 25 cm.
Špecifikácia: Suchá ihla a lept. Signované vpravo dole.

Vzácne a na trhu s umením žiadané dielo. Geniálny Bohuslav Reynek bol nielen 
vynikajúcim básnikom. Jeho grafické práce patria medzi najvyhľadávanejšie 
skvosty českého umenia. Je nesmrteľným.

8  Stanislav Kolíbal (1925)

Bez názvu
Vyvolávacia cena: 12 000 Kč

Rok: 1962/2017.
Rozmery: 50 x 62 cm.
Špecifikácia: Serigrafia, papier. Signované a  datované v strede dole, 
rukou autora vľavo dole A.T. Pasparta.

Atraktívna ukážka originálu Stanislava Kolíbala, ktorého radíme k najvýznamnejším 
predstaviteľom českého umenia. Stanislav Kolíbal patrí k  zásadným hodnotám 
českej povojnovej výtvarnej kultúry.

Autori:
Ignacio Aguirre, Jesús 
Alvarez Amaya, Luis Arenal, 
Alberto Beltran, Angel 
Bracho, Celia Calderon, 
Fernando Castro-pacheco, 
Elizabeth Catlett de Mora, 
Jesús Escobedo, Arturo 
Garcia Bustos, Elena Huerta, 
Javier Iňiguez, Sarah 
Jimenez, María Luisa Martin, 
Leopoldo Mendez, Francisco 
Mora, Antonio Morales, 
Isidoro Ocampo, Pablo 
O´higgins, Antonio Pujol, 
Adolfo Quinteros, Everardo 
Ramirez, Héctor Ventura, 
Mariana Yampolsky, Alfredo 
Zalce
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Grafika Grafika

10  Andrej Barčík (1928–2004)

Akt (dielo publikované)
Vyvolávacia cena: 5 000 Kč

Rok: 1990.
Rozmery: 24,5 x 33,5 cm, s rámom: 42 x 37 cm.
Špecifikácia: Tlač na papieri. Zasklené. 83/100.

Majiteľ - akademický maliar získal dielo priamo od autora. Pravosť skonzultovaná 
s akademickým maliarom Pavlom Chomom, osobným priateľom Andreja Barčíka.

Originál diela je publikovaný v monografii: Andrej Barčík, 1996, Bratislava, ISBN 
80-88736-07-02, strana 87. 

11  Andrej Barčík (1928–2004)

Sediaca (dielo publikované)
Vyvolávacia cena: 5 000 Kč

Rok: 1967.
Rozmery: 30 x 34 cm, s rámom: 42 x 37 cm.
Špecifikácia: Tlač na papieri. Zasklené. 83/100.

Majiteľ - akademický maliar získal dielo priamo od autora. Pravosť skonzultovaná 
s akademickým maliarom Pavlom Chomom, osobným priateľom Andreja Barčíka.

Originál diela je publikovaný v monografii: Andrej Barčík, 1996, Bratislava, ISBN 
80-88736-07-02, strana 87. 

12  Václav Boštík (1913–2005)

Grafika I.
Vyvolávacia cena: 22 000 Kč

Rok: 1968.
Rozmery: 11 x 14 cm, s rámom:  33,5 x 27 cm.
Špecifikácia: Suchá ihla, ručný papier. Špičková adjustácia. Signované a 
datované vpravo dole, vľavo dole rukou autora A. T. Zasklené, pasparta.

13  Václav Boštík (1913–2005)

Grafika II.
Vyvolávacia cena: 22 000 Kč

Rok: 1965.
Rozmery: 13 x 12,5 cm, s rámom:  33,5 x 27 cm.
Špecifikácia: Suchá ihla, ručný papier. Špičková adjustácia. Signované a 
datované vpravo dole, vľavo dole rukou autora: A. T. Zasklené, pasparta.
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14  Rozhlížím se po světě
Vyvolávacia cena: 40 000 Kč

Rok: 2008.
Rozmery: 51 x 35,5 cm, s rámom: 59 x 43,5 cm.
Špecifikácia: Signované a datované vzadu na stred hore, rukou autora: 
„Rozhlížím se po světě“. 37/40. Zasklené.

Serigrafiu vydala Galerie Zdeněk Sklenář v Prahe.

Jednou zo zásadných osobností českého výtvarného umenia 20. storočia je i  na 
medzinárodnej scéne uznávaný Karel Malich. Dielo “Rozhlížím se po světě” je jeho 
charakteristickou prácou, ktorá je veľmi cenená a atraktívna u zberateľskej verejnosti. 
Tento originálny grafický list vznikol v roku 2008 a reprezentuje záverečné vrcholné 
obdobie Malichovej tvorby, v  ktorom sa zaoberal vzťahom farby a  plochy. Popri 
nástenných a závesných plastík, u ktorých pracoval s priestorom, sa tak stretávame 
s vrcholným dielom z tohto obdobia. Malichove dielo sa oprávnene teší medzinárodnej 
pozornosti, u ktorej grafické listy tak tvoria ucelený obraz o jeho priekopníckej úlohe 
v umení.

16  Světlo
Vyvolávacia cena: 38 000 Kč

Rok: 1993.
Rozmery: 53 x 38 cm, s rámom: 61 x 46 cm.
Špecifikácia: Signované vpravo dole Karel Malich 93. Serigrafia 5/60. 
Zasklené.

Vydala Galerie Zdeněk Sklenář v Prahe.

Grafickým listom Světlo sa Karel Malich v  roku 1993 vracia, po viac než 22 
ročnej odmlke, opäť ku grafickej tvorbe. Do roku 2015 následne vytvoril, znova 
s niekoľkoročnými odmlkami, rad fascinujúcich serigrafií, ktoré v záverečnej fáze 
jeho vývoja predstavujú revolučný vývoj v nepretržitom rade. Dielom prestupuje 
krajná citlivosť k  dejom vonkajšej i vnútornej skutočnosti a  osobitá symbolika 
opierajúca sa o Malichov vzťah k prírode a o intenzívne vnútorné zážitky.

15  Bez názvu
Vyvolávacia cena: 75 000 Kč

Rok: 2014.
Rozmery: 120 x 90 cm.
Špecifikácia: Signované a  značené vpravo dole. Serigrafia na papieri 
18/40.

Serigrafiu vydala Galerie Zdeněk Sklenář v Prahe.

Unikátne veľkorozmerné dielo Karla Malicha.

17  Rudolf Sikora (1946)

Čierna diera XXI.
Vyvolávacia cena: 12 000 Kč

Rok: 1979.
Rozmery: 51 x 39 cm, s rámom: 70,5 x 50 cm.
Špecifikácia: Signované vpravo dole. Ofset na papieri.

Pre Rudolfa Sikoru sú charakteristické pyramídy, ako vizuálny model ľudskej 
spoločnosti, v ktorých neskôr používa ikonografický motív kolobehu života. 
Znamienka šípka, krížik, hviezdička ako znamenia pohybu, zániku a zrodu 
reprezentujú tzv. antropický princíp, ktorý rozpracoval v cykloch Sústredenie 
energie – Čierna diera.
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14    15    16  Karel Malich (1924)
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Grafika Grafika

18  Emil Filla (1882–1953)

Kubistická kompozícia (novotlač)
Vyvolávacia cena: 10 000 Kč

Rozmery: 24 x 16 cm, s rámom:  42 x 30 cm.
Špecifikácia: Novotlač 4/10, drevoryt, papier.

Dielo pochádza zo zbierky významného slovenského umeleckého rámara
obrazov Juraja Schürgera (1924 – 2009).

19  Kamil Lhoták (1912–1990)

Plovatka
Cena: 80 000 Kč
Rok: 1964.
Rozmery: 63 x 49 cm, s rámom:  73 x 62 cm.
Špecifikácia: Farebná litografia. Signované a datované ceruzou vpravo dole. 
Vľavo dole 11/100.

Dielo významného českého maliara, grafika a  ilustrátora, člena Skupiny 42, 
ktoré zachytáva jeden z jeho typických a slávnych motívov: Plovatku. Jeho láska 
k  technickým predmetom sa stala všeobecne známou – zachytával ich od 40. 
rokov, objekt Plovatky konkrétne od roku 1945. Plovatka ho tak veľmi fascinovala, 
že sa jedná o jediný objekt, ktorý kedy Lhoták previedol i do priestorovej formy 
(ide o  jedinú autorovú sochu). Fascinácia technickými predmetmi presne 
korešpondovala s  programom Skupiny 42. Táto litografia patrí ku klasickým 
dielam tohto populárneho maliara. A jej formát 73 x 62 cm patrí k najväčším.

20  Jiří John (1923–1972)

Motýl
Vyvolávacia cena: 32 000 Kč

Rok: 1968.
Rozmery: 23,7 x 27,7 cm, s rámom: 57,5 x 49,5 cm.
Špecifikácia: Suchá ihla. Signované vpravo dole. Zasklené, pasparta. 

21  Jiří John (1923–1972)

Larva
Vyvolávacia cena: 32 000 Kč

Rok: 1968.
Rozmery: 27,7 x 23,7 cm, s rámom: 57,5 x 49,5 cm.
Špecifikácia: Suchá ihla. Signované a  datované ceruzou vpravo dole. 
Zasklené, pasparta. 

22  Milan Dobeš (1929)

Rotácia
Vyvolávacia cena: 12 000 Kč

Rozmery: 60 x 70 cm, celkové rozmery podkladového kartónu: 60 x 80 cm.
Špecifikácia: Signované ceruzou vpravo dole. Farebná serigrafia 51/55.

Dielo pochádza priamo od autora.

23  Getulio Alviani (1939–2018)

Geometrická kompozícia I.
Vyvolávacia cena: 25 000 Kč

Rok: 1972.
Rozmery: 98 x 63,5 cm, s rámom: 105 x 69,5 cm.
Špecifikácia: Signované a datované ceruzou v strede dole. Zasklené. Dve 
drobné prelomenia.

Dielo pochádza z pozostalosti autora.

24  Radoslav Kratina (1928–1999)

Variace
Vyvolávacia cena: 12 000 Kč

Rok: 1972.
Rozmery: 57 x 42 cm, s rámom: 70,5 x 55,5 cm.
Špecifikácia: Signované a  datované ceruzou vpravo dole. Zasklené, 
pasparta. Serigrafia 25/45.

25  Rudolf Sikora (1946)

Z cyklu Čierny erb VI.
Vyvolávacia cena: 12 000 Kč

Rok: 1991 - 2001.
Rozmery: 98,5 x 68,5 cm, s rámom: 100,5 x 70,5 cm.
Špecifikácia: Signované ceruzou vpravo dole. Zasklené. Serigrafia 8/20.
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26  František Kupka (1871–1957)

Revoluce
Vyvolávacia cena: 450 000 Kč

Rok: 1968.
Rozmery: 28 x 21,8 cm, s rámom 58 x 44 cm.
Špecifikácia: Tuš, beloba, papier. Signované v  strede dole “Kupka”. 
Zasklené, pasparta. Dielo v  zachovalom stave s  drobnými znakmi 
opotrebenia.

Mimoriadna a  vzácna ponuka originálu od najvýznamnejšieho 
českého maliara 20. storočia. Dražiteľom ponúkame originál 
umeleckého diela. Realistická kresba z  predabstraktného 
obdobia predstavuje figurálnu kompozíciu, ktorej námet 
sa vzťahuje k obdobiu počas ktorého autor vytvoril slávny súbor kresieb 
a malieb z cyklu Člověk a země. Toto unikátne dielo svojou prítomnosťou 
povýši a obohatí každú súkromú zbierku.
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28  Oldřich Kulhánek (1940–2013)

Omagio Al Pittori Rudolf II
Vyvolávacia cena: 28 000 Kč

Rok: 1989.
Rozmery: 83 x 52,5 cm, s rámom: 108 x 76 cm.
Špecifikácia: Signované a  datované ceruzou vpravo dole. Vľavo dole 
ceruzou: 19/100. Zasklené.

Dielo bolo v minulosti zakúpené v ARTHOUSE HEJTMÁNEK galerie a aukční 
dům s.r.o. Praha.

29  Jan Zrzavý (1890–1977)

Námestie sv. Marka
Vyvolávacia cena: 18 000 Kč

Rok: 1976.
Rozmery: 11,5 x 17 cm, s rámom: 37 x 41,5 cm.
Špecifikácia: Litografia na papieri. Signované vpravo dole. Zasklené, 
pasparta.

Dielo bolo v minulosti zakúpené v European Arts Investments s.r.o. Praha.

Český maliar a ilustrátor, jeden z najosobitejších českých umelcov 20. storočia, 
ktorého autorský rukopis, svetlo vychádzajúce zvnútra kompozície a melancholická 
nálada sú poznávacím znamením jeho najlepších prác.

27  Ľudovít Fulla (1902–1980)

Slovenská dedina v povstaní
Vyvolávacia cena: 180 000 Kč

Rok: okolo 1970.
Rozmery: 19,5 x 30,5 cm, s rámom: 42 x 52 cm.
Špecifikácia: Signované vpravo dole. Zasklené, pasparta. Kolorovanie, rytina, suchá ihla 2/3.

Vcelku ojedinelé a unikátne dielo, ktoré sa vyskytuje len v troch exeplároch. Podľa výskumu jedno vlastní 
Slovenská národná galéria, druhé Galerie Zdeněk Sklenář v Prahe a tretie – predložené dielo pochádza z 
významnej zbierky umenia v Žiline. Aukcia úžasného diela je neopakovateľná príležitosť získať absolútne 
excelentný exemplár.
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30  Ever Alexander 
Púček (1931)

Dráčik s hadím jazykom
Vyvolávacia cena: 12 000 Kč

Rok: 1993.
Rozmery: 23 x 23 cm, s rámom: 38,5 x 38,5 cm.
Špecifikácia: Sololit, nitrolak, kombinácia rôznych techník. Dielo vo 
výbornom stave. Na ráme drobné oderky. 

31  Václav Boštík (1913–2005)

Mlhovina
Vyvolávacia cena: 390 000 Kč

Rok: 1988-89.
Rozmery: 51,5 x 49 cm, s rámom: 75,5 x 72 cm.
Špecifikácia: Pastel na papieri. Signované v strede dole. Zasklené, pasparta.

K  vrcholným prejavom abstrakcie z  konca 80. rokov 20. storočia patrí i  tento 
nádherný pastel. Pravosť overila Galerie Zdeněk Sklenář v Prahe.

32  Jozef Teodor Mousson (1887–1946)

Na dvore
Vyvolávacia cena: 500 000 Kč

Rozmery: 73,5 x 58,5 cm, s rámom: 93 x 78,5 cm.
Špecifikácia: Olej na plátne. Signované vpravo dole.

Ide o unikátny originál, ktorý sa na trhu s umením vyskytuje sporadicky.

Mousson sa sústredil na efektné rozprávačstvo obrazov mestských trhov, 
zvykoslovných scén i  pracovných žánrových motívov. Autorova maľba vrcholí 
v  závere dvadsiatych a  v  polovici tridsiatych rokov v  nezameniteľnom súzvuku 
temperamentného rukopisu, z ktorého sa stal dôsledný nielen etnograficky, ale 
i svojský pohľad, niekedy dekoratívny s použitím agresívnych farebných senzácií, 
čerpaných z bohatstva zemplínskeho folklóru.

33  Andrej Barčík (1928–2004)

Zátišie s ovocím
Vyvolávacia cena: 250 000 Kč

Rozmery: 34,5 x 50 cm, s rámom: 58,5 x 77,5 cm.
Špecifikácia: Kombinácia rôznych techník na papieri.

Pravosť skonzultovaná s  akademickým maliarom Pavlom Chomom, 
osobným priateľom Andreja Barčíka.

VYSTAVOVAL 
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34  František Foltýn (1891–1976)

Vyprahlá krajina
Vyvolávacia cena: 250 000 Kč

Rok: 1947.
Rozmery: 82 x 100 cm, s rámom: 102 x 122 cm.
Špecifikácia: Olej na plátne. Na zadnej strane signatúra a  popiska 
autorovou rukou. Slovenská zbierka slovenského a zahraničného umenia. 
Dielo bolo vystavené na posmrtnej súbornej výstave umelca v  Domě 
umění města Brna v roku 1977.

Referencia: SOGA, 107. večerná aukcia, 13. 11. 2012:
„VYPRAHLÁ KRAJINA - je formátovo reprezentačnou, neskorou prácou Františka 
Foltýna. Po roku 1934, kedy sa vracia z  Paríža do Československa, usadzuje sa 
v  Brne. Ešte krátko pokračuje v  “parížskej” abstraktnej maľbe. Nenachádza však 
v domácom konzervatívnom prostredí ohlas a pochopenie a azda aj preto dochádza 
k diametrálnemu obratu v jeho tvorbe. Možno aj pod vplyvom nastupujúcich vojnových 
čias maľuje melancholické a  rýdzo realistické krajiny. A  to s  nespochybniteľným 
majstrovstvom, odkazujúcim k plenérom 19. storočia.“

35  neznámy autor
Pri rieke (z majetku Apponyovcov)
Vyvolávacia cena: 120 000 Kč

Rozmery: 51 x 40 cm, s rámom: 73,5 x 63 cm.
Špecifikácia: Olej na plátne. Signované vpravo dole.

Dielo získané na dražbe majetku Apponyovcov v 30. rokoch 20. storočia.

36  neznámy autor
Alpy (z majetku Apponyovcov)
Vyvolávacia cena: 120 000 Kč

Rozmery: 66,5 x 104 cm, s rámom: 82 x 120 cm.
Špecifikácia: Olej na plátne. Nesignované. Farba mierne ošúchaná.

Dielo získané na dražbe majetku Apponyovcov v 30. rokoch 20. storočia.

37  Josef Koudelka
Krajina
Vyvolávacia cena: 18 000 Kč

Rozmery: 22,5 x 33 cm, s rámom: 34,5 x 45 cm.
Špecifikácia: Olej na kartóne. Signované vpravo dole.

Josef Koudelka bol absolventom pražskej akadémie u profesorov Sequensa, 
Pirnera, Brožíka a Schwaigera. Patril popri J. Úprkovi a A. Frolkovi k popredným 
folklórnym maliarom najmä moravského Slovácka.

38    39    40  Stanislav Kolíbal
Rok: 1958.
Špecifikácia: Tempera na farebnom papieri. Signované a datované 
na zadnej strane v strede. Zasklené, pasparta.

Stanislav Kolíbal je považovaný za klasika československého povojnového 
výtvarného obdobia. Vrcholný ilustrátor, v roku 1964 vytvoril množstvo 
ilustrácií, ktoré sa stali výtvarným doprovodom jednej z  najznámejších 
detských kníh “Strom pohádek z celého světa” (1. vydanie). Tento originál 
je nezverejneným variantom jednej z  rozprávok uverejnených v  tejto 
krásnej knihe. Dražiteľom predkladáme vzácne originály, ktoré sa na 
trhu s umením takmer nevyskytujú. Reprezentuje Kolíbalovu suverenitu 
umeleckej tvorby, ktorá zo “stromu pohádek” urobila knižný bestseller. 
Milovníci jeho diela majú ojedinelú príležitosť doplniť svoju zbierku 
o  ikonické originály realistickej povahy, ktorými prebudil predstavivosť 
detí i dospelých.

38  Ilustrácia ku „Stromu pohádek“
Vyvolávacia cena: 28 000 Kč
Rozmery: 12,8 x 14,2 cm, s rámom: 27 x 29,5 cm.

39  Ilustrácia ku „Stromu pohádek: Mlýn“
Vyvolávacia cena: 28 000 Kč
Rozmery: 11 x 13,5 cm, s rámom: 27 x 29,5 cm.

40  Ilustrácia ku „Stromu pohádek: Zítra“
Vyvolávacia cena: 28 000 Kč
Rozmery: 12,3 x 15,2 cm, s rámom: 27 x 29,5 cm.

41  Jan Bauch
Villon
Vyvolávacia cena: 5 000 Kč

Rok: 1990.
Rozmery: 35 x 24 cm, s rámom: 55 x 42 cm.
Špecifikácia: Signované v strede dole. Zasklené, pasparta.

Dielo bolo zakúpené v roku 2018 v galérii 1. Art Consulting, Barvičova 25, Brno.

Obrazy



Diela dopravíme dražiteľom na Slovensko a do Českej republiky bezplatne. Podrobnejšie informácie a ďalšie fotografie diel sú zverejnené na www.groma.sk. Diela dopravíme dražiteľom na Slovensko a do Českej republiky bezplatne. Podrobnejšie informácie a ďalšie fotografie diel sú zverejnené na www.groma.sk.

Obrazy Obrazy

42  Ladislav Záborský (1921–2016)

Slnečná krajina
Vyvolávacia cena: 13 000 Kč

Rozmery: 33 x 44 cm, s rámom: 45 x 56 cm.
Špecifikácia: Olej na plátne, dublované na sololite. Signované vpravo dole.

43  Ladislav Záborský (1921–2016)

Lazy
Vyvolávacia cena: 13 000 Kč

Rozmery: 33 x 44 cm, s rámom: 45 x 56 cm.
Špecifikácia: Olej na plátne, dublované na sololite. Signované vpravo dole.

44  Ota Bubeníček (1871–1962)

Div prírody
Vyvolávacia cena: 5 000 Kč

Rozmery: 33 x 25 cm, s rámom: 46,5 x 38,5 cm.
Špecifikácia: Olej na kartóne. Signované vpravo dole O. Bubeníček. 
Zasklené. Oderky na ráme.

Krajina v  typickom rukopise Ota Bubeníčka, ktorý bravúrne zachytával 
okolitú krajinu s  citlivým dôrazom na autentické zobrazovanie nálad 
a farieb.

45  Ota Bubeníček (1871–1962)

Na priedomí
Vyvolávacia cena: 5 000 Kč

Rozmery: 28 x 32,5 cm, s rámom: 39 x 43,5 cm.
Špecifikácia: Akvarel na papieri. Signované vľavo dole O. Bubeníček. 
Zasklené. Oderky na ráme.

Typická hrejivá farba krajinára Ota Bubeníčka, významného predstaviteľa 
českej krajinárskej školy. Z  maľby je evidentný veľmi osobitý rukopis, 
ktorý citlivo zachytáva osobitosť a atmosféru českej dediny.

Maliar ticha, svetla, pokoja, krásy stvoreného sveta. Aj pod takými prívlastkami poznáme známeho akademického maliara Ladislava Záborského, ktorý pre 
svoju hlbkokú vieru v Krista v čase komunizmu skončil aj vo väzenskej cele.

46  Erik Binder (1974)

Bez názvu II.
Vyvolávacia cena: 38 000 Kč

Rozmery: 125 x 89,5 cm, s rámom: 136 x 100,5 cm.
Špecifikácia: Pantografia, sprej na papieri. Nesignované. Rámované 
pod plexisklom. Oderky na ráme. 

Erik Binder je v súčasnosti považovaný za jednu z najvýraznejších osobností 
na  slovenskej scéne výtvarného umenia. Zaznamenal viaceré úspechy nielen 
doma, ale i v zahraničí a roku 2003 bola jeho tvorba zastúpená na prestížnom 
bienále v Benátkach, kde i on reprezentoval slovenské umenie spolu so skupinou 
Kamera Skura.

47  Géza Szóbel (1905–1963)

Bez názvu
Vyvolávacia cena: 200 000 Kč

Rozmery: 115 x 88 cm, s rámom: 116 x 89 cm.
Špecifikácia: Olej na preglejke. Signované vľavo hore. Rámované v lište.

Géza Szóbel patrí k renomovaným maliarom  európskeho formátu. Po štúdiách 
v Komárne, Prahe a na Ukrajinskej akadémii sa stal žiakom svetoznámeho 
Fernanda Légera v Paríži. V počiatkoch svojej tvorby sa venoval predovšetkým 
farebným akvarelom a postupne prešiel až k abstraktnému surrealizmu.

48  Vladimír Gažovič (1939)

Adam a Eva
Vyvolávacia cena: 20 000 Kč

Rozmery: 76 x 53,5 cm, s rámom: 95 x 67 cm.
Špecifikácia: Litografia na papieri. Signované a datované (s venovaním) 
ceruzou v strede dole. Zasklené.

Vladimír Gažovič sa radí medzi najväčšie osobnosti súčasnej výtvarnej tvorby 
na Slovensku, predovšetkým v oblasti grafiky. Jeho diela sú veľmi špecifické a stal 
sa známym ako tvorca tzv. fantastických obrazov.

49  Karel Boháček (1886–1928)

Cigáni
Vyvolávacia cena: 5 000 Kč

Rozmery: 17,5 x 20,5 cm, s rámom: 34,5 x 36 cm.
Špecifikácia: Tuš na papieri. Nesignované. Zasklené, pasparta. Prípis 
na zadnej strane.

Dielo s pokojnou atmosférou pripomína odkaz Jana Preislera, pričom tu 
prezentuje vlastné citlivé línie, ktoré zakomponoval do skupiny postáv 
v krajine. Karel Boháček, osobný priateľ Václava Rabasa, paralelne rozvíjal 
krajinomaľbu i figurálny žáner.
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50  Stano Lajda (1952)

Človek a pes - Londýn
Vyvolávacia cena: 29 000 Kč

Rok: 2018.
Rozmery: 70 x 100 cm, s rámom:  75 x 105 cm.
Špecifikácia:  Kombinácia techník na kartóne: akryl, pastel, uhoľ. 
Signované vľavo hore a na zadnej strane obrazu. Zasklené.

Z cyklu O ľuďoch a psoch „Londýn“. Dielo získané priamo od autora.

Výraznou postavou súčasného výtvarného umenia na Slovensku je nepochybne 
maliar, vynikajúci kresliar a pedagóg Stano Lajda. Je veľmi ceneným 
a vyhľadávaným autorom a jeho diela sa len vzácne objavujú na aukciách umenia. 
Žije a tvorí v Žiline.

51  Lucia  Lachkovic 
Javorčeková (1980)

Diving into black hole
Vyvolávacia cena: 110 000 Kč

Rok: 2020.
Rozmery: 150 x 199 cm.
Špecifikácia:  Kombinovaná technika na plátne. Signované a datované 
vpravo dole. Nerámované.

52  Vladimír Kompánek (1927–2011)

S povozom (Album 76)
Vyvolávacia cena: 25 000 Kč

Rok: 2018.
Rozmery: 37 x 53,5 cm, s rámom: 55 x 78 cm.
Špecifikácia:  Tuš na papieri. Signované vpravo dole. 
Pasparta.

Tvorba významného slovenského maliara a sochára Vladimíra Kompánka 
je inšpirovaná predovšetkým vidieckými motívmi s mnohými, pre autora 
typickými, abstraktnými prvkami z prostredia ľudovej architektúry. Tento 
významný predstaviteľ Skupiny Mikuláša Galandu patrí na Slovensku medzi 
najvyhľadávanejších autorov.

53  Imro Weiner – Kráľ (1901–1978)

Stará Bratislava
Vyvolávacia cena: 15 000 Kč

Rok: 2018.
Rozmery: 30 x 21 cm, s rámom: 45 x 36 cm.
Špecifikácia:  Signované ceruzou vpravo dole. Zasklené, pasparta.
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54  Bohumil Memlaha, Dom Osvety v Martine
Vyvolávacia cena: 80 000 Kč

Rok: 1967.
Rozmery: 21 x 10,5 cm, celkový rozmer obálky: 11 x 21,5 cm.
Špecifikácia: Tuš na papieri, ručne kolorované. Signované a  datované 
v strede dole,

Dielo uložené v  pôvodnej obálke. Na obálke je nápis: P. T. Riaditeľ 
Bohumil Nemlaha, Dom osvety v Martine. Na diele je popis: „Ku sviatku 
narodenín blahoželá Bohumilu Nemilovi a  srdečne pozdravuje: Martin 
Benka, 24. 11. 1967.“

      Rovigno Chorvátsko
Vyvolávacia cena: 30 000 Kč

Rok: 1923.
Rozmery: 22 x 27,5 cm.
Špecifikácia:  Ceruza na papieri. Signované 
a datované vľavo dole, „Portozoso”.

56  Proletári všetkých zemí spojte sa!
Vyvolávacia cena: 40 000 Kč

Rok: 1952.
Rozmery: 20,5 x 27,5 cm, s rámom: 11 x 21,5 cm.
Špecifikácia: Kombinovaná technika: ceruza, perokresba, farebná 
ceruza na papieri. Signatúra a popis na zadnej strane. Náčrty na poštové 
známky.

57  Gejza Salay (1902–1963)

Hlava starca
Vyvolávacia cena: 7 000 Kč

Rozmery: 24,5 x 27,5 cm, s rámom: 43 x 44,5 cm.
Špecifikácia: Uhlík na papieri. Nesignované. Zasklené, pasparta.

V  období pedagogickej činnosti (1926-1949) tematicky čerpal zo 
slovenského folklóru, v  štylizovaných postojoch zobrazoval rázovité 
mužské a  ženské figúry, pričom používal širokú paletu jasných, čistých 
tónov.

Obraz

54   55   56  Martin Benka (1888–1971)

Ide o raritné na trhu sa neobjavujúce diela pochádzajúce od 
Benkovho pamätníka z Martina (Slovensko), kde Benka prežil 
svoje najlepšie obdobie.
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58  Michael Rittstein (1949)

Grande promesee (Velký příslib)
Vyvolávacia cena: 450 000 Kč

Rok: 1986.
Rozmery: 100 x 90 cm.
Špecifikácia:  Olej na plátne, dublované na doske.

Naprosto mimoriadne dielo, ktoré z významnej českej zbierky po dlhej 
dobe uzrelo svetlo sveta. Dražitelia majú jedinečnú príležitosť obohatiť 
svoju zbierku famóznym plátnom z Rittsteinového najžiadanejšieho 
obdobia. Uvedený obraz s hrdosťou môžeme zaradiť ku skvostom i na 
medzinárodnom trhu s umením. Na zadnej strane popis diela rukou 
autora.

59  Lucia Rubeljová (1988)

Ježiš
Vyvolávacia cena: 39 000 Kč

Rok: 2021.
Rozmery: 150 x 150 cm.
Špecifikácia: Akryl na plátne. Signované vpravo dole. Osvedčenie o 
pravosti diela súčasťou.

Lucia Rubeljová vytvorila veľmi úspešné portfófio atraktívnych diel 
s témou „Ježiš“. Predkladané plátno svojou farebnosťou, teplými tónmi 
a motívom rozžiaruje svoje okolie pokojom a harmóniou.

60  Milan Kunc (1944)

Nocturno (dielo publikované)
Vyvolávacia cena: 650 000 Kč

Rok: 1982.
Rozmery: 160 x 140 cm.
Špecifikácia:  Ide o  dielo, ktoré bolo vystavené na výstave La giovane 
pittura in Germania. Die Junge Malerei in Deutschland v  Bologni 20. 
novembra 1982 - 10. januára 1983.

V máji 1985 bol obraz vystavovaný v New Yorku na výstave „Romantic 
Landscapes“ a  publikovaný v  katalógu. Obraz kúpila známa americká 
galeristka Pat Hearn. Po jej smrti išlo dielo do aukcie - Phillips de Pury & Company, 
New York, 8. apríla 2006, časť 301. Dielo kúpil zberateľ z  Los Angeles, kde ho 
neskôr zakúpil významný slovenský zberateľ umenia.

61  Tibor Bártfay (1922–2015)

Antická krajina
Vyvolávacia cena: 20 000 Kč

Rok: 1973.
Rozmery: 29,5 x 87,5 cm, s rámom: 38,5 x 96,5 cm.
Špecifikácia:  Signované a datované ceruzou vpravo dole. Zasklené. 

Dielo v  minulosti zakúpené v  galérii Artisan, spol. s  r.o., Panská 4, 
Bratislava.
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62  Anton Jasusch (1882–1965)

Bielovodská dolina
Vyvolávacia cena: 80 000 Kč

Rozmery: 49 x 58 cm, s rámom: 78 x 97 cm.
Špecifikácia: Olej na plátne. Signované vpravo dole.

63  Anton Jasusch (1882–1965)

Potok nad Bankovom
Vyvolávacia cena: 95 000 Kč

Rozmery: 68 x 88,5 cm, s rámom: 85 x 105 cm.
Špecifikácia:  Olej na plátne. Signované vpravo dole.

65  Gejza Salay (1902–1963)

Na paši
Vyvolávacia cena: 17 000 Kč

Rozmery: 78 x 58 cm, s rámom: 77 x 97,5 cm.
Špecifikácia: Olej na plátne. Signované vpravo dole.

Dielo je ukážkou špičkovo zvládnutej tematiky a  zároveň ukážkou 
bravúrnej výtvarnej práce, ktorú si osvojil už počas sochárskych 
a maliarskych štúdií ako žiak prof. Mařatka a Štipla na Vysokej umelecko-
priemyslovej škole  a  na Akadémii výtvarných umení v  Prahe u  prof. 
Obrovského a Kratochvíla.

64  Andrej Barčík (1928–2004)

Športové zátišie (dielo publikované)
Vyvolávacia cena: 550 000 Kč

Rok: 1984.
Rozmery: 121 x 98,5 cm, s rámom: 126 x 104 cm.
Špecifikácia:  Koláž a kombinácia techník na plátne. Na zadnej strane 
popis k dielu. Signované a datované vpravo dole.

Dielo je publikované v monografii: Andrej Barčík, 1996, Bratislava, ISBN 
80-88736-07-02, strana 82. Na koláži tri drobné poškodenia (viď. foto).

Na zadnej strane prípis: „ Dar z majetku Vl. Kompánka“

ČLEN 
SKUPINY 

GALANDOVCI

DAR OD 
VLADIMÍRA 
KOMPÁNKA

Jedným z najznámejších a najuznávanejších autorov slovenského umenia je Anton Jasusch. Jeho pozoruhodná a rozsiahla tvorba jednoznačne patrí medzi 
vrcholné prejavy moderného slovenského umenia 20. storočia.



Diela dopravíme dražiteľom na Slovensko a do Českej republiky bezplatne. Podrobnejšie informácie a ďalšie fotografie diel sú zverejnené na www.groma.sk. Diela dopravíme dražiteľom na Slovensko a do Českej republiky bezplatne. Podrobnejšie informácie a ďalšie fotografie diel sú zverejnené na www.groma.sk.

Obrazy Obrazy

66  Ľudovít Fulla (1902–1980)

Trpaslíkov podklad I.
Vyvolávacia cena: 100 000 Kč

Rozmery: 11 x 8 cm, s paspartou: 39 x 29 cm.
Špecifikácia: Akvarel a tuš na papieri. Signované vľavo dole.

Ide o unikátne dielo zo série Fullových ilustrácií.

67  Ľudovít Fulla (1902–1980)

Trpaslíkov podklad II.
Vyvolávacia cena: 100 000 Kč

Rozmery: 10 x 6,5 cm, s paspartou: 39 x 29 cm.
Špecifikácia: Akvarel a tuš na papieri. Signované vľavo dole.

Ide o unikátne dielo zo série Fullových ilustrácií.

68  František Studený (1911–1980)

Maliar s paletou
Vyvolávacia cena: 7 000 Kč

Rozmery: 66 x 48,5 cm.
Špecifikácia: Olejová tempera na kartóne. Značené vľavo dole.

Dielo v  minulosti zakúpené v  galérii Artisan, spol. s  r.o., Panská 4, 
Bratislava.

69  Ervín Semian (1921–1965)

Pred stojanom
Vyvolávacia cena: 25 000 Kč

Rok: 1957.
Rozmery: 58,5 x 42,5 cm, s rámom: 74 x 58 cm.
Špecifikácia: Olej na kartóne. Signované a datované vpravo hore.

Dielo z pozostalosti autora.
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70  Karel Malich (1924)

Energie světla
Vyvolávacia cena: 130 000 Kč

Rok: 2006.
Rozmery: 45,5 x 30,4 cm, s rámom: 53 x 38,5 cm..
Špecifikácia: Signované a datované vzadu hore. Zasklené.

Pravosť diela potvrdila Galerie Zdeněk Sklenář v Prahe.

Karel Malich patrí jednoznačne k najvýznamnejším a najorginálnejším českým 
umelcom a stal sa uznávaným priekopníkom nových foriem zobrazovania. Jeho 
pastely sú medzi zberateľmi umenia veľmi vyhľadávané a medzi ne jednoznačne 
patrí i Energie světla.

71  Mikuláš Galanda (1895–1938)

Matka
Vyvolávacia cena: 25 000 Kč

Rozmery: 16,5 x 12 cm, s rámom: 37 x 33 cm.
Špecifikácia: Signované vpravo dole. Zasklené, pasparta.

Dielo v  minulosti zakúpené v  galérii Artisan, spol. s  r.o., Panská 4, 
Bratislava.

Mikuláša Galandu radíme medzi najvýraznejších priekopníkov slovenského 
výtvarného umenia vôbec. Jeho dielo je typickým svojimi prevratnými výrazovými 
prostriedkami a postupmi, ktorými sa snažil, úspešne, odlíšiť od zabehnutých 
zvyklostí tak, aby charakterizovali dynamiku života, ktorú so sebou prinieslo 20. 
storočie.

72  Jiří Načeradský (1939–2014)

Milenci
Vyvolávacia cena: 100 000 Kč

Rok: 2006.
Rozmery: 130 x 150 cm.
Špecifikácia: Olej na plátne. Signované vpravo dole.

Pravosť potvrdil kurátor a správca pozostalosti Jiřího Načeradského pán 
Petr Mach.

Zaujímavá práca Jiřího Načeradského v  jemu príznačnom rukopise. 
Ide o  zrelé dielo stotožňujúce ľudské figúry štylizované expresívne 
s erotickými prvkami.

73  Jiří Načeradský (1939–2014)

Pátek v říjnu (dielo publikované)
Vyvolávacia cena: 100 000 Kč

Rok: 2009.
Rozmery: 114 x 146 cm, s rámom: 115,5 x 147,5 cm.
Špecifikácia: Olej na plátne. Signované vľavo dole. Názov diela a datácia 
vpravo dole.

Dielo publikované na str. 45 v  knižnej publikácii od Ivana Melicherčíka 
s názvom Načeradský v Danubiane.

DIELO 
OVERILA 
GALERIE 
ZDENĚK 
SKLENÁŘ
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74  Štefan Prukner (1931–2011)

Sny o Afrike
Vyvolávacia cena: 20 000 Kč

Rozmery: 49,5 x 69,5 cm, s rámom: 63 x 84 cm.
Špecifikácia: Olej na kartóne. Signované v strede dole.

Významnou postavou slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia 
bol akademický maliar a známy pedagóg Štefan Prukner, spoluzakladateľ Galérie 
výtvarného umenia v Banskej Bystrici. Vo svojej rozsiahlej tvorbe sa venoval 
predovšetkým maľbe, ale i knižnej ilistrácii a grafike. Dielo Sirény je typickou 
a nezameniteľnou ukážkou jeho pestrofarenej figurálnej práce.

76  Jiří Sopko (1942)

Prádlo II.
Vyvolávacia cena: 900 000 Kč

Rok: 1995.
Rozmery: 180 x 200 cm.
Špecifikácia: Akryl na plátne. Signované 
a datované vpravo dole.

Jiří Sopko, český maliar, grafik a sochár, je 
v súčasnosti z jednou z najuznávanejších 
osobností na českej i medzinárodnej umeleckej 
scény a je zaraďovaný k tzv. Českej groteske. 
Jeho diela interferujú výraznou farebnosťou 
s  množstvom figurálnych motívov, ktoré 
často stvárňujú nahé ľudské telá či nereálne 
postavy s výraznými grimasami.

75  Karel Chaba (1925–2009)

Z okolia Jistebnice
Vyvolávacia cena: 50 000 Kč

Rok: 1980.
Rozmery: 47 x 38,5 cm, s rámom: 68 x 96 cm.
Špecifikácia: Plátno, dublované na preglejke. Signované vpravo dole.
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77  Jan Hála (1890–1959)

Mládenec (dielo publikované)
Vyvolávacia cena: 25 000 Kč

Rok: 1956.
Rozmery: 13 x 13,5 cm, s rámom: 39 x 30 cm.
Špecifikácia: Signované a datované vpravo dole. Zasklené, pasparta. 

Dielo je publikované v knihe: Abelovský, J., Bajcurová, K.: Zbierka Bohumila 
Hanzela. Trenčín 2012, strana 95.

78  Andrej Barčík (1928–2004)

Červené ráno  (dielo publikované)
Vyvolávacia cena: 120 000 Kč

Rok: 1953.
Rozmery: 31 x 46,5 cm, s rámom: 52,5 x 67,5 cm.
Špecifikácia: Pastel na papieri. Signované vpravo dole. Zasklené.

Dielo je publikované v knihe: Abelovský, J., Bajcurová, K.: Zbierka Bohumila 
Hanzela. Trenčín 2012, strana 135. Dielo je publikované v knihe: Mojžiš, J: 
Galandovci 1. 2003, str. 44.

Zo Zbierky Bohumila Hanzela: „Horizontálny rozvrh, uzareté sústavy, 
plynulé spojenie tvarov, zdôraznená linearita a kresbovosť charakterizujú 
Barčíkove rané pastely Červené ráno (1953) a Modrý pluh (1955).“

79  Karol Baron (1939)

Poďme spolu
Vyvolávacia cena: 8 000 Kč

Rok: 1991.
Rozmery: 92 x 69 cm, s rámom: 106 x 82 cm.
Špecifikácia: Signované a  datované ceruzou vľavo dole. Zasklené. 
Škrabance na ráme.

Dielo pochádza zo zbierky významného slovenského umeleckého rámara 
obrazov Juraja Schürgera (1924 – 2009).

80  Milan Paštéka (1931–1998)

Ruka
Vyvolávacia cena: 20 000 Kč 

Rok: 1990.
Rozmery: 61,5 x 43,5 cm, s rámom: 76,5 x 58,5 cm.
Špecifikácia: Pastel na papieri. Signované a  datované vpravo dole. 
Zasklené. Drobné poškodenia papiera.

Dielo v  minulosti zakúpené v  galérii Artisan, spol. s  r.o., Panská 4, 
Bratislava.
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81  Karel Chaba (1925–2009) Milenci (veľký formát)
Vyvolávacia cena: 95 000 Kč 

Rozmery: 125 cm x 245 cm, s rámom: 126 x 246 cm.
Špecifikácia: Olej na plátne, dublované. Signované vľavo dole.

Najväčší doteraz známy obraz autora.

82  Peter MABE Horniak (1965-2022)

Útek z raja
Vyvolávacia cena: 85 000 Kč 

Rok: 2010.
Rozmery: 148 cm x 188 cm.
Špecifikácia: Kombinácia rôznych techník na plátne. Signované 
a datované vpravo dole.

Rebel, ktorý hovoril priveľmi priamo pravdu ľudom do očí, ktorý vedel 
ohnivo vzplanúť v emóciách, ale aj s pokorou sa utiahnuť zmietaný 
pochybnosťami o vlastnej tvorbe do ústrania charizmatického 
bratislavského ateliéru. Pred takmer dvomi rokmi sa jeho duša „utiahla“ 
do uboleného tela definitívne. V bdelej kóme „prespal“ najväčšie svetové 
udalosti. Akoby ho jeho anjeli chceli ušetriť zla. V utorok 29. 3. 2022 
umelca „vykúpilo nebo“, v ktoré úprimne veril (mojakultura.sk).

83  Karel Chaba (1925–2009)

Zelený strom
Vyvolávacia cena: 10 000 Kč

Rok: 1978.
Rozmery: 39,5 x 39,5 cm, s rámom: 45 x 45 cm.
Špecifikácia: Olej na sololite. Signované vpravo dole Chaba 78, na rube 
popis diela autorom. Drobné odreniny na maľbe.

84  Mária Medvecká (1914–1987)

Na poli
Vyvolávacia cena: 30 000 Kč

Rozmery: 16 x 47 cm, s rámom: 33 x 64 cm.
Špecifikácia: Olej na doske. Signované vľavo dole.

Jednou z hlavných predstaviteliek slovenského realistického impresionizmu je 
Mária Medvecká, ktorá pochádzala zo známeho šľachtického rodu z Oravy, ktorej 
venovala aj väčšinu pozornosti vo svojich dielach, predovšetkým z vidieckeho 
prostredia.

85  Josef Procházka (1909–1984)

Pri vode
Vyvolávacia cena: 5 000 Kč

Rok: 1961.
Rozmery: 35,3 x 25,5 cm, s rámom: 47 x 37,5 cm.
Špecifikácia: Olej na kartóne. Signované vpravo dole Jos. Procházka. 
Na zadnej strane prípis autora: „Štastný rok 1961 přeje Jos. Procházka“.

86  Ladislav 
Mednyánszky (1852–1919)

Stromy pri rieke
Vyvolávacia cena: 250 000 Kč

Rok: 1890.
Rozmery: 22 x 24 cm.
Špecifikácia: Značené vpravo dole „Mednyánszky“.

Referencia: SOGA, 120. zimná aukcia výtvarných diel a  starožitností, 
2. december 2014.

87  Mikuláš Galanda (1895–1938)

Ukrižovanie
Vyvolávacia cena: 250 000 Kč

Rok: 1936.
Rozmery: 20 x 13,5 cm, s rámom: 38 x 32,5 cm.
Špecifikácia: Gvaš na papieri. Signované vpravo dole. Pasparta.

Dielo v  minulosti zakúpené v  galérii Artisan, spol. s  r.o., Panská 4, 
Bratislava.
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88  Milan Grygar (1926)

Polemika se čtvercem
Vyvolávacia cena: 8 000 Kč

Rok: 1995.
Rozmery: 34,5 x 38 cm, s rámom: 52 x 52 cm.
Špecifikácia: Signované a  datované ceruzou vpravo dole. Serigrafia 
13/35. Zasklené. Drobné oderky na ráme.

90  Miloš Alexander 
Bazovský (1899–1968)

Malatiná (dielo publikované)
Vyvolávacia cena: 250 000 Kč

Rok: 1955.
Rozmery: 15 x 28 cm, s rámom: 32,5 x 46 cm.
Špecifikácia: Olej na lepenke. Signované vpravo dole.

Dielo je publikované in: Abelovský, J., Bajcurová, K.: Zbierka Bohumila Hanzela. 
Trenčín 2012, strana 46. Z  publikácie Zdenka Bohumila Hanzela: „Malatiná 
a  Ždiaran sú dokladom záverečného vyznenia Bazovského tvorby v  rokoch 
1952 - 1957. Vtedy stvoril diela, ktoré patria k  vrcholom nielen jeho umenia, 
ale znamenajú i nóvum v rámcoch nášho povojnového výtvarného diania vôbec.“

91  Július Jakoby (1903–1985)

Akt (dielo publikované)
Vyvolávacia cena: 180 000 Kč

Rok: 1954.
Rozmery: 18,5 x 15 cm, s rámom: 46 x 42,5 cm.
Špecifikácia: Olej na lepenke. Signované vpravo dole. Pasparta.

Dielo je publikované v knihe: Abelovský, J., Bajcurová, K.: Zbierka Bohumila 
Hanzela. Trenčín 2012, strana 107. Referencia: SOGA, 112. jesenná aukcia 
výtvarných diel 24. 9. 2013.

Z publikácie Zbierka Bohumila Hanzela: „Drobná kompozícia aktu, ktorý 
je jedným z  výrazných dokladov číro maliarskych schopností Júliusa 
Jakobyho.“

89  Milan Laluha (1930–2013)

Dvaja
Vyvolávacia cena: 250 000 Kč

Rozmery: 68 x 68 cm, s rámom: 84 x 84 cm.
Špecifikácia: Olej na plátne. Signované vľavo dole.

Diela známeho slovenského maliara a grafika Milana Laluhu, spoluzakladateľa 
Skupiny Mikuláša Galandu, sú pre svoju nápaditosť a pestrosť stvárnenia 
vidieckých motívov vyhľadávané a žiadané u mnohých významných zberateľov 
umenia na Slovensku.
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92  Jozef Teodor 
Mousson (1887–1946)

Na poli
Vyvolávacia cena: 180 000 Kč

Rozmery: 28,5 x 58 cm, s rámom: 47 x 75,5 cm.
Špecifikácia: Olej na plátne. Signované vpravo dole.

Proveniencia: dielo v minulosti zakúpené v prestížnej slovenskej aukčnej 
spoločnosti. Poškodený rám.

93  Josef Procházka (1909–1984)

Krajina s povozom
Vyvolávacia cena: 5 000 Kč

Rozmery: 48,5 x 63,5 cm, s rámom: 64 x 79 cm.
Špecifikácia: Olej na kartóne. Signované vľavo dole Jos. Procházka. 
Oderky na ráme.

Výnimočná atmosféra slnečného letného dňa prináša kultivovanú ukážku diela 
vynikajúceho českého krajinára Josefa Procházku, žiaka Otakara Nejedlého. 
Autor sa prezentuje impresívnou svetelnou kvalitou čím nadväzuje na špičkovú 
Mařákovu školu, či na podnety Antonína Chittussiho, ktorý bol jeho celoživotným 
vzorom.

94  Milan Paštéka (1931–1988)

Dvaja v člne (dielo publikované)
Vyvolávacia cena: 200 000 Kč

Rok: 1996.
Rozmery: 32 x 25,5 cm, s rámom: 52,5 x 67,5 cm.
Špecifikácia: Olej na plátne. Signované datované vzadu „Paštéka 96“. 
V pôvodnom ráme, rám poškodený. 

Dielo je publikované v knihe: Abelovský, J., Bajcurová, K.: Zbierka Bohumila 
Hanzela. Trenčín 2012, strana 216.

95  Václav Jansa (1859–1913)

Letná krajina s riekou
Vyvolávacia cena: 5 000 Kč

Rozmery: 31,5 x 40,7 cm, s rámom: 46 x 55 cm.
Špecifikácia: Signované vpravo dole Vacl. Jansa. Na zadnej strane 
pôvodná nálepka z rámovania. Oderky na ráme.

Známym predstaviteľom českej krajinárskej tvorby bol i Václav Jansa. Okrem maľby 
sa často venoval aj ilustrácií. Významnou súčasťou jeho diela sú predovšetkým 
akvarely s pražskými zákutiami, ako i krásne krajinomaľby, ktorých podstatnú 
časť vytvoril v Krkonošiach a v južných Čechách.
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96  Zdeněk Sklenář (1910–1986)

Vědma
Vyvolávacia cena: 65 000 Kč

Rok: okolo 1944.
Rozmery: 53 x 32,5 cm, s rámom:  70 x 48 cm.
Špecifikácia: Kombinácia rôznych techník – grafit, 
frotáž, papier. Signované a datované ceruzou vľavo 
dole s venovaním: Fr. Kozderkovi srdečně Zd. Sklenář 44. 
Zasklené, pasparta.

Sugestívna kresba z figuratívneho obdobia znázorňuje ženu v stave mystického 
vytrženia. Je unikátna spôsobom prevedenia zachycujúcim exaltovaný vnútorný 
svet podmanivo zasnenej ženy.
Preslávený maliar, grafik a ilustrátor, ktorý sa už koncom 50. rokov 20. storočia 
stal symbolom kultovnej osobnosti a inšpiráciou pre neskoršie hnutie Informelu. 
Odvolávali sa na neho v tej dobe začínajúci, málo známi autori ako sú Mikoláš 
Medek, Aleš Veselý, Vladimír Boudník a iní. Na začiatku 60. rokov Sklenářov 
alchymistický spôsob mnohoročného vrstvenia farieb viedol ku vzniku nového, 
unikátneho typu zobrazenia, tzv. KALIGRAFICKEJ MAĽBY. 
Sklenář od mladosti prirodzene prepojoval kresbu s maľbou do harmonického 
celku. V  zdanlivej spleti línií sa pozornému divákovi vynoria realistické obrazy 
žiariace ako drahokamy. Keď v roku 1971, spoločne s americkým maliarom Marcom 
Tobyom, získal Zlatú medailu Medicejovcov na Biennale Internazionale d´Arte 
vo Florencii, jeho diela prvýkrát kriticky zhodnotil a označil pojmom Sklenářova 
abstrakcia vtedajší riaditeľ Goggenheimovho muzea Thomas Messner. Vyzval 
Sklenářa ku spoločnej výstave s Paulom Klee, ktorej pracovný názov bol Dva hroty 
abstrakcie. Tím rešpektovaných medzinárodných odborníkov pod vedením prof. 
Petra Weibela, riaditeľa prestížneho ZKM Karlsruhe, podrobne spracúva Sklenářov 
odkaz a prínos v oblasti svetovej abstrakcie, aby sme sa dočkali nového typu 
odbornej literatúry.
Rozsiahla výstava v Národnej galérii Číny v roku 2009 spôsobila, že Sklenářove 
maliarske dielo je vnímané na rovnakej úrovni ako diela ich vlastných velikánov. 
Jednou z najnovších pôct je vyzdvihnutie Sklenářovho diela za prínos Japonsku.
Za svoj život vytvoril 287 malieb, z ktorých viac než 100 je v majetku štátnych zbierok. 
Podieľal sa grafickou úpravou a ilustráciami na vzniku viac než 400 kníh, pričom 
grafických diel je 107. Aktuálne patrí tvorba Zdeňka Sklenářa na trhu s umením 
k najvyhľadávanejším.

97  Jakub Sýkora (1984)

Smaragdový les
Vyvolávacia cena: 35 000 Kč

Rok: 2020.
Rozmery: 80 x 90 cm.
Špecifikácia: Akryl na plátne. Dielo získané z ateliéru priamo od autora.

Súčasný český akademický maliar a grafický dizajnér Jakub Sýkora, žiak 
uznávaného profesora Jiřího Sopka, si svojimi rozmanitými obrazmi našiel už veľa 
obdivovateľov a jeho diela sú súčasťou mnohých významných zbierok.

98  Alfonz Groma (1924–1993)

Zátišie s ovocím
Vyvolávacia cena: 50 000 Kč

Rozmery: 18,5 x 25,5 cm, s rámom: 43 x 50 cm.
Špecifikácia: Akvarel na kartóne. Signované vpravo 
dole. Zasklené, pasparta.

Dielo získané z pozostalosti autora. Ide o ranné 
dielo.

DIELO 
OVERILA 
GALERIE 
ZDENĚK 
SKLENÁŘ
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101 Robert Jiran (1975)

Sladké časy
Vyvolávacia cena: 5 000 Kč

Rok: 2021.
Rozmery: 70 x 50 cm.
Špecifikácia: Olej na plátne. Signované vpravo dole.

100 Jaroslav Ronek (1892–1962)

Lokomotíva
Vyvolávacia cena: 12 000 Kč

Rozmery: 28,5 x 38,5 cm, s rámom: 39 x 49,5 cm.
Špecifikácia: Olej na kartóne. Signované vpravo 
dole Ronek.

Český maliar a ilustrátor bol známy svojimi obrazmi, na ktorých často stvárňoval 
rôzne priemyselné objekty a stroje, predovšetkým lokomotívy.
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Obrazy Roberta Jirána a Jaroslava Roneka darovalo do aukcie občianske združenie Nobis Prospere. Celý výťažok z predaja 
obrazov bude použitý na vybudovanie nového parku Hruštiny v Žiline, ktorý vzniká na bývalom smetisku.

99  Robert Jiran (1975)

Objatie
Vyvolávacia cena: 5 000 Kč

Rok: 2021.
Rozmery: 70 x 50 cm.
Špecifikácia: Olej na plátne. Signované vpravo dole.
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104 Bohuš Jahoda (1910–1969)

Busta
Vyvolávacia cena: 39 000 Kč

Výška: 36 cm, s podstavcom: 41 cm.
Špecifikácia: Bronz.

Ide o  jedinečný exemplár takmer nevyskytujúci sa na trhu s  umením 
od českého sochára, medailéra, návrhára hračiek, dizajnéra strojov 
a zariadení.

105 Olbram Zoubek (1926–2017)

Žena v cele
Vyvolávacia cena: 65 000 Kč

Rok: 1975.
Rozmery: 35,5 x 35,5 cm.
Špecifikácia: Olovo. Signované. Autorský odliatok.

Certifikát pravosti: Nadační fond Kmentová Zoubek.

103 Getulio Alviani (1939–2018)

Virtuálne kruhy I.
Vyvolávacia cena: 850 000 Kč

Rozmery: 50 x 50 cm.
Špecifikácia: Nerezový plech. Súčasťou certifikát.

102 Getulio Alviani (1939–2018)

Virtuálne kruhy II.
Vyvolávacia cena: 1 350 000 Kč

Rozmery: 98 x 48 cm.
Špecifikácia: Nerezový plech. Súčasťou certifikát pravosti.

Getulio Alviani je považovaný za vedúcu osobnosť v odbore kinetického umenia, zaoberal sa rôznymi výtvarnými technikami vrátane maľby, grafiky, 
sochárstva, grafického dizajnu, architektúry a priemyselného dizajnu. Jeho najrozsiahlejšia a najslávnejšia kolekcia plastík  „Vibrating Texture Surfaces“ 
(1960 až 1970) bola vyrobená z leštených oceľových a hliníkových plechov. Inšpiráciou mu bola jeho skúsenosť počas práce v talianskej továrni. Rotujúce 
kovové povrchy plastík neustále vytvárajú meniace sa pohľady prostredníctvom meniacich sa uhlov a lomu svetla. V roku 1964 Alviani vystavoval 
na Bienále v Benátkach. V roku 1965 bol nominovaný na ocenenie „The Responsive Eye“, ako kľúčová osobnosť výstavy kinetického umenia v Múzeu moderného umenia, ktoré 
časom získalo niekoľko jeho prestížnych diel.
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108  109 Peter Roller (1948)

106 Miloslav Beutler (1897–1964)

Akt
Vyvolávacia cena: 50 000 Kč

Výška: 43 cm, s podstavcom: 49 cm.
Špecifikácia: Bronz. 

Ojedinelé dielo uznávaného výtvarníka, ktorý sa venoval niekoľkým 
výtvarným odborom – figurálnej a  portrétnej plastike, pomníkovej 
architektúre, reliéfu, ale najmä medailerstvu.

107 János Horvai (1874–1944)

Eva
Vyvolávacia cena: 50 000 Kč

Výška: 55 cm, s podstavcom: 61 cm.
Špecifikácia: Bronz.

Výnimočný maďarský sochár známy aj ako tvorca „kossuthovských 
sôch“. Prvky secesie nachádzame v  jeho ranných drobných plastikách 
a sochárskych portrétoch, neskôr sa stal jedným z hlavných predstaviteľov 
historizujúceho akademizmu.

108  Posolstvo I.
Vyvolávacia cena: 110 000 Kč

Rok: 2006.
Rozmery: 133 x 32 x 9 cm.
Špecifikácia: Objekt, akryl na dreve. 
Signatúra, datovanie a  názov diela 
na vrchnej časti zadnej strany.

Dielo vystavované v galérii Artisan Bratislava.

109  Posolstvo II.
Vyvolávacia cena: 110 000 Kč

Rok: 2006.
Rozmery: 133 x 32 x 9 cm.
Špecifikácia: Objekt, akryl na dreve. 
Signatúra, datovanie a  názov diela 
na vrchnej časti zadnej strany.

Dielo vystavované v galérii Artisan Bratislava.

112 Franco Costalonga (1933)

Kinetický objekt
Vyvolávacia cena: 150 000 Kč

Rok: 1970.
Rozmery: 50 x 50 cm.
Špecifikácia: OCVTN 50 3-sférický chromokinetický objekt, metalizované
metakrylátové guľôčky a plexisklo.

110 Jaroslav Horejc (1886–1983)

Torzo of Leda
Vyvolávacia cena: 39 000 Kč

Rok: 1934.
Výška: 34 cm.
Špecifikácia: Patimovaný bronz. Signované a datované v spodnej časti.

Referencia: Sharipo Auctions USA, 22. 3. 2020, pložka 667.

111  Olbram Zoubek (1886–1983)

Žena v nice a stín
Vyvolávacia cena: 50 000 Kč

Rok: 1976.
Rozmery: 35 x 12 cm.
Špecifikácia: Olovo, signované, autorský odliatok.

Certifikát pravosti: Nadační fond Kmentová Zoubek.

113 Karol Baron (1939–2004)

Gobelín
Vyvolávacia cena: 95 000 Kč

Rok: 1978.
Priemer: 170 cm.
Špecifikácia: Gobelín bol vyrobený v Moravskej gobelínovej manufaktúre.
Dielo odborne vyčistené, obsahuje originálne úchyty pre  zavesenie 
na stenu.

GobelínPlastiky



SMETISKO PREMENÍME NA PARK, VZNIKNE TAK NOVÁ RELAXAČNO-ODDYCHOVÁ ZÓNA PARK HRUŠTINY

Auction House GROMA v spolupráci s občianskymi združeniami NOBIS PROSPERE a NIE JE NÁM TO ĽAHOSTAJNÉ 
- Žilina v lokalite na Hruštinách, Žilinčanmi nazývanej aj Šibenice, chcú s dobrovoľníkmi na bývalom smetisku 
vybudovať nový park. 
 
Práce sa už začali, a to likvidáciou rokmi nahromadených odpadkov, ktoré sa poctivo triedili, aby sa dalo nepotrebným 
veciam zaťažujúcim prírodu po recyklácii ďalšia šanca. Na zmysluplnej premene smetiska na oddychovo-relaxačnú 
zónu priložilo ruku k dielu takmer 200 dobrovoľníkov napríklad aj pri likvidácii inváznych rastlín. Park bude dokončený 
na konci leta 2022.

Zdeněk Ziegler, legenda českého 

filmového plagátu, knižnej grafiky, 

významný architekt i pedagóg či 

jeden z najvýznamnejších grafických 

dizajnérov a typografov, vytvoril 

logotypy pre naše portfólio 

spoločností. Je to pre nás 

veľká česť a s uznaním 

prijímame jeho 

dokonalú prácu.

ZDENĚK ZIEGLER, ĎAKUJEME!

VÝBER Z LOGOTYPOV

A R T  FA C TO RY
G R O M A 

Groma von Benikovský  A.D.1386

Základní varianta logotypu Art Factory Zdeněk Ziegler

Informácie
Email: groma@groma.sk

Tel.: +421 903 846 800

Tel.: +421 948 364 187

Pripravujeme predajnú výstavu prestížnych diel 
Jiřího Náčeradského zo ctených zbierok českých 
a slovenských zberateľov umenia.


