
Aukce pro Paměť národa
2. 12. 2018, 12.00 
Palác Žofín, Praha

Aleš Lamr: Želva
olej na plátně, 1974, 38,5 × 60 cm

Jan Knap: Bez názvu 
olej na plátně, 2017, 45,5 × 50,5 cm



Vážení a milí přátelé,

s radostí si vás dovolujeme pozvat na 
výstavu výtvarných děl zařazených do 
1. Aukce pro Paměť národa. Těší nás, že 
můžeme letos poprvé společně podpo-
řit projekt, který se zabývá sbíráním 
vzpomínek pamětníků důležitých his-
torických událostí 20. století a přispět 
tak ke znalosti našich dějin. Jsme rádi, 
že díla věnovaná do aukce budou in-
spirovat i pomáhat. Na vaši návštěvu 
v aukční síni se těší patroni aukce

Jiří Stránský                      Mikuláš Kroupa
 

Národní 7, 110 00 Praha 1

www.pametnaroda.cz
www.galeriekodl.cz 
www.postbellum.cz

Jan Pištěk: Skrytá podobizna – TM
komb. tech. (akryl, tisk) na plátně, 2018, 100 × 100 cm

Viktor Pivovarov: Podle básně I. Wernische
akvarel a tuš na papíře, 2017, 24,5 × 18 cm

Vladimír Véla: Rozhraní č. 7
akryl a pigmenty na plátně, 2015, 60 × 50 cm

Ondřej Basjuk: Péráci
akryl na plátně, 2018, 80 × 60 cm

Tomáš Císařovský: Velká ryba
akryl na plátně, 2013, 120 × 90 cm

Kurt Gebauer: Dvě v modré III
pigment a akryl na plátně, 2018, 80 × 100 cm

Magdalena Jetelová: Suchý laser
kresba laserovým paprskem na papíře, 2013, 62 × 92 cm

Stanislav Kolíbal: Konvolut tří sítotiskových ilustrací
a)  O třech bratřích z Kalevaly a kouzelném mlýnku Sampo (sítotisk na papíře, aut. tisk, 

1962/2017, 75 × 60 cm)
b)  K. Čapek: Trapné povídky (sítotisk na papíře, aut. tisk, 1967/2017, 70 × 50 cm)
c)  K. Čapek: Boží muka (sítotisk na papíře, aut. tisk, 1967/2017, 70 × 50 cm)
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