
Jiří David (* 1956) 
Říkám to písní 
(cyklus Domov)
akryl a suchý pastel na plátně, 1989 
170 × 220 cm 
 

VYVOLÁVACÍ CENA: 450 000 KČ

V mnoha ohledech naprosto raritní monumentální plátno 
Jiřího Davida náleží do autorova dnes velice známého 
cyklu raných maleb pod názvem Domov, v němž hlavní 
obsahovou linii představují české mýty, nacionální tematika 
a reflexe dobové společnosti závěru osmdesátých let. Malba 
navíc vznikla v roce 1989, který sám umělec považuje za 
jeden z nejdůležitějších, kdy se podařilo realizovat jednu 
ze tří výstav v New Yorku a kdy například spolupracoval 
na výtvarné podobě filmu Kouř. Název i téma malby je 
inspirováno fotografií Karla Gotta, jež vyšla na titulní straně 
jeho autobiografického vyprávění Říkám to písní v roce 1968, 
v níž populární zpěvák vypráví o svých uměleckých začátcích 
i děním v oblasti zábavné a taneční hudby.



Stanislav Diviš (* 1953) 
Vzpomínka na 
spartakiádu ’90 č. 17
akryl na plátně, 2016 
110 × 135 cm 
 

VYVOLÁVACÍ CENA: 150 000 KČ

Prezentované plátno z roku 2016 ideově vychází 
z malířova patrně nejznámějšího cyklu obrazů na téma 
socialistických spartakiádních cičení, který rozvíjel od 
konce roku 1989, inspirován objevem nácvikových sešitů 
pro neuskutečněnou masovou tělocvičnou přehlídku, 
původně plánovanou na rok 1990. Jak sám autor cyklus 
definuje, „šlo o obrazy cíleně mířené do národní kultury. 
Zatímco genetické tabulky byly společensky neutrální, 
tématem socialistických spartakiád, ale i sokolských 
sletů z první buržoazní republiky jsem se trefoval do 
nacionálního sportovního ducha společnosti — tak 
hojně využívaného všemi totalitními režimy.“



Michal Gabriel (* 1960) 
Židle
polyesterová pryskyřice, 
žaludové čepičky, 2017 
84 × 45 × 45 cm

 
 
VYVOLÁVACÍ CENA: 100 000 KČ

Jedním z charakteristických prvků sochařské tvorby 
Michala Gabriela je zcela svébytný přístup k užívání 
přírodních materiálů, jako jsou ořechové skořápky 
či žaludové hlavičky, pomocí nichž vytváří nesmírně 
působivé skrukturální řešení povrchu svých výrazově 
silných plastik. Námětem židlí a křesel ze skořápkových 
struktur se sochař zabývá téměř dvě desetiletí a sám je 
označuje za jakýsi antidesign či praktickou interveci do 
prostoru, kdy židle zcela naplňuje svou praktickou funkci 
a zároveň je autonomním sochařským dílem.



Zdeněk Lhotský (* 1956) 
Mísa 596 2/200
skleněná tavená plastika, 2007 
výška 14 cm, průměr 33 cm  

 
 
VYVOLÁVACÍ CENA: 37 000 KČ

Působivá plastika vznikla podle autorského návrhu 
Zdeňka Lhotského v jeho vlastním studiu tavené 
skleněné plastiky v Pelechově u Železného Brodu, které 
náleží z hlediska technologie i uměleckořemeslného 
zpracování k nejinovativnějším sklářským ateliérům 
na světě. Svá díla v něm realizovala řada významných 
domácích i zahraničních umělců. Mísa ve tvaru kulové 
výseče stojící na nízké patce je druhým originálním 
dílem z limitované série dvou set kusů, jež se vyznačuje 
čistou a výrazně minimalistickou estetikou, navazující na 
světově proslulou tradici české tavené skleněné plastiky. 



Stefan Milkov (* 1955) 
Jezdec II.
kamenina,bronz, 2008 
71 × 45 × 30 cm  
 

VYVOLÁVACÍ CENA: 180 000 KČ

Reprezentativní práce umělce s bulharskými 
kořeny Stefana Milkova, který stál u založení skupiny 
Tvrdohlavých, je vynikající ukázkou jeho postmoderního 
přístupu. Ve své tvorbě jej spojuje s tradičním chápáním 
hmoty. Milkovův vlastní výtvarný jazyk je založen 
na syntéze humoru a ironie a také důstojné úcty 
ke starobylým symbolům. Plastika Jezdec II. nezapírá 
reakci na vzory archaického sochařství, zároveň je 
ovšem obrazem autorových náboženských vizí, které 
umělec v oblých tvarech mění v hmotově i významově 
kompaktní moderní sochu.



Petr Nikl (* 1960) 
Zámotek
akryl  na plátně, 2004 
150 × 170 cm 
 

VYVOLÁVACÍ CENA: 150 000 KČ

Malířsky brilantní zachycení jemnosti světa je skvělou 
ukázkou práce všestranného umělce Petra Nikla. 
Velkorysost námětů, jejich významů i provedení 
klade Nikl ve svých malbách jako cosi hlasitého do 
ticha jinak minimalisticky laděných obrazů. Jedno 
z autorových hlavních témat, k nimž se váže i Zámotek, 
spočívá v nalézání základních přírodních tvarů, 
jejichž organičnost mu umožňuje spolu s jasnými 
barvami a drobnopisným rukopisem dosahovat 
moderního malířského výrazu. Křehkostí a nesmírnou 
citlivostí svých pláten posouvá Nikl hranice české 
současné malby. 



Jaroslav Róna (* 1957) 
Stisk
bronz, 2009 
42  ×  22  ×  25 cm 
 

VYVOLÁVACÍ CENA: 120 000 KČ

Vynikající práce Jaroslava Róny, malíře a sochaře 
v jedné osobě, skvěle ukazuje jedno ze zásadních 
témat jeho tvorby, tedy jakési sci-fi symboly lidství. 
Zatímco někdy u autora převáží potřeba zachytit 
skutečnost v barvě a vznikne obraz, jindy je námět 
natolik symbolický, že je nutné zpracovat ho ve hmotě. 
Mytologicko-prehistorické skulptury figurativního 
charakteru střídají morbidní vize společnosti naplněné 
mystikou, humorem a mnohdy i cynickou nadsázkou. 
Róna hmotu deformuje, jak to vidíme i v plastice 
Stisk, aniž by jí ovšem ubral na konkrétnosti, čímž 
dosahuje abstrahovaných organických forem. Dílo je 
reprodukováno v autorově monografii (J. Olič a kol.: 
Jaroslav Róna. Gallery Praha, 2010, s. 335).



František Skála (* 1956) 
Křídlo II
sustamid 66, 2015 
195 × 30 × 2 cm 
 

VYVOLÁVACÍ CENA: 250 000 KČ

Ve svém působení výjimečně křehká práce Františka 
Skály je krásnou ukázkou jeho schopnosti vytvářet 
objekty, jež spojují monumentalitu a jemnou citlivost. 
Pro jeho tvorbu je zásadní úzké sepětí s přírodou, což 
je téma, které se stejně jako hledání původnosti tvaru, 
materiálů i hodnot propisuje do práce většiny členů 
Tvrdohlavých. Nové možnosti Skálovi otevřelo objevení 
konstrukčního plastu sustamid 66, obvykle používaného 
na výrobu ozubených kol. Jeho charakter mu dává 
možnost pracovat se světelností podobné pazourku či 
vosku. Dílo bylo vystaveno na Skálově souborné výstavě 
ve Valdštejnské jízdárně v roce 2017 a reprodukováno 
v jejím katalogu (T. Pospiszyl (ed.): František Skála. 
Národní galerie v Praze, 2017).



Čestmír Suška (* 1952) 
Osamělý tanečník
laminát, 1987 
výška 212 cm 

 

VYVOLÁVACÍ CENA: 350 000 KČ

Výjimečná a díky několika verzím odlitků již známá 
socha je dílem mezigeneračního prostředníka 
Čestmíra Sušky. Pochází z 80. let, kdy se autor ve své 
tvorbě dotýkal existenciálních témat a pocit samoty 
se promítal nejen do jeho plastik, ale i instalací, s nimiž 
se účastnil například Malostranských dvorků v roce 
1981. Ačkoli je dnes Suška znám především díky 
realizacím ve veřejném prostoru a práci se starými 
kovovými nádobami a nádržemi, železu předcházely 
i jiné materiály, hlavně dřevo. Také tvar a vypjatá póza 
Osamělého tanečníka, který vznikl jako čtvrtý odlitek z 
pěti, vzdáleně připomíná kmen stromu, jenž se proměnil 
v pohybující se lidské tělo. Jedna z variant plastiky 
je publikována v katalogu výstavy Výtvarná skupina 
Tvrdohlaví: 1987—1999 (J. Olič (ed.), Silver Screen, Praha 
1999, s. 176).



Václav Marhoul (* 1960) 
Plakát k první výstavě 
Tvrdohlavých
papír, 1987 
55 × 84 cm 
 

VYVOLÁVACÍ CENA: 10 000 KČ

Plakát k první výstavě Tvrdohlavých s podpisem 
producenta skupiny Václava Marhoula, který byl hybnou 
silou při realizaci všech společných výstav, je unikátním 
dokumentem o události, jež se uskutečnila koncem roku 
1987 v Lidovém domě ve Vysočanech. V normalizačních 
80. letech to byla vůbec jedna z nejdůležitějších výstav, 
kterou se podařilo uspořádat zcela nezávisle mimo sféru 
vlivu Svazu výtvarných umělců a která představovala 
svobodný projev skupiny mladých, modernisticky 
uvažujících umělců. Kresba s námětem bušícího kladiva, 
jejímž autorem je František Skála, byla dále publikována 
na obalu výstavního katalogu. 
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