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Ústředním tématem malířské tvorby Františka Mertla
je člověk, jeho existence i prožitky radosti a utrpení.
Po emigraci v roce 1958 se trvale usadil ve městě
Vence v oblasti Provence. Již počátkem šedesátých
let ve Francii uskutečnil několik samostatných výstav
a své obrazy začal signovat výhradně křestním jménem
Franta z důvodu snazší výslovnosti ve francouzštině.
Během následujících let dosáhl řady úspěchů
na mezinárodní výtvarné scéně a stal se jedním
z výrazných představitelů nové figurace ve Francii.

FRANTA – František Mertl (* 1930)
Milenci, 2005
olej na plátně, 122 × 95 cm
dar autora

VYVOLÁVACÍ CENA: 330 000 KČ

Ústředním tématem malířské tvorby Františka Mertla
je člověk, jeho existence i prožitky radosti a utrpení.
Po emigraci v roce 1958 se trvale usadil ve městě
Vence v oblasti Provence. Již počátkem šedesátých
let ve Francii uskutečnil několik samostatných výstav
a své obrazy začal signovat výhradně křestním jménem
Franta z důvodu snazší výslovnosti ve francouzštině.
Během následujících let dosáhl řady úspěchů
na mezinárodní výtvarné scéně a stal se jedním
z výrazných představitelů nové figurace ve Francii.

FRANTA – František Mertl (* 1930)
Čekání, 2005
olej na plátně, 104 × 105 cm
dar autora

VYVOLÁVACÍ CENA: 300 000 KČ

Výtvarné dílo Jiřího Kornatovského, inspirované
estetikou sv. Augustina, charakterizují především
monumentální kresby uhlem na papíře, vytvářené
lineárním vrstvením struktury obrazu, při kterém
autor spočívá v hlubokém meditativním pohroužení.
Námětem jeho kreseb je jakýsi archetypální
abstraktní objekt univerzálního významu, při
jehož vzniku autor neusiluje o různost působení
jednotlivých kreseb, ale spíše o jejich kontinuitu
a vzájemnou návaznost.

Jiří Kornatovský (* 1952)
Meditace archetypem, 2000
uhel na kartonu, 202 × 289 cm
ze sbírky Post Bellum

VYVOLÁVACÍ CENA: 70 000 KČ

Pro Ondřeje Basjuka, jednoho z nejvýraznějších
českých výtvarníků mladší generace, představuje
projekt Paměť národa velkou inspiraci nejen v jeho
tvorbě, ale i v životě. Jako badatel často poslouchá
několikahodinové nahrávky vzpomínek pamětníků.
K obrazu Obelisk z roku 2018 autor poskytl vlastní
komentář: „Mramorový sloup nedaleko pobřeží
zachytává z moře všechno, co předtím pohltilo nebo
co v něm vzniklo. Ztroskotaný vrak, starověké poklady,
chaluhy a těla živočichů. Kolem něho se vrství dějiny
a ukládá se paměť. Archeologickým průzkumem by
se kolem sloupu daly vysledovat celé dějiny lidstva.
Stejně tak zachycuje Paměť národa příběhy lidí,
kteří aktivně nebo pasivně vytvořili naše dějiny.”

Ondřej Basjuk (* 1983)
Obelisk, 2018
akryl na papíře, 50 × 30 cm
darováno The Pudil Family Foundation

VYVOLÁVACÍ CENA: 35 000 KČ

Obraz Případ VH je výjimečným počinem významného
malíře a sochaře Jiřího Sozanského, který se ve svých
dílech zabývá tématem nesvobody a spravedlnosti.
Dílo je součástí cyklu Amnézie, připomínajícího
například osobnosti Josefa Čapka, Emila Filly,
Milady Horákové, Václava Havla a řadu dalších.
Tito lidé – význační umělci, politici, občanští aktivisté
nebo ve své době neznámí občané – zastupují
množinu lidí, kteří sdíleli podobný úděl a osud:
projevili odvahu a postavili se dvěma totalitním
režimům 20. století – nacismu a komunismu.

Jiří Sozanský (* 1946)
Případ VH, 2019
digitální tisk, kresba, akryl, 100 × 150 cm
dar autora

VYVOLÁVACÍ CENA: 150 000 KČ

Výtvarnice Pavla Malinová, absolventka v ateliéru
malby u Františka Kowolowského na Fakultě umění
Ostravské univerzity a finalistka ceny Jindřicha
Chalupeckého za rok 2019, se ve své tvorbě
věnuje především figurální malbě, v níž pracuje
s mnohavrstevnatou symbolikou a podvědomím.
Obraz Mlask! vytvořila v roce 2018, který považuje
v mnoha ohledech za přelomový a kdy se ve své
tvorbě posouvá ke konkrétním malířsko-sochařským
projevům. Umělkyně ke svému dílu napsala
následující komentář: „Jde o obraz dvou milenců.
Pohybově tvaroslovná komunikace dvoufigury se
v mé tvorbě vyskytuje často. Tady si mávají, možná
na rozloučenou, možná se drží navěky, dvě rozevláté
prdélky (zadnice) v ohni krajiny.“

Pavla Malinová (* 1985)
Mlask!, 2018
kombinovaná technika na plátně, 120 × 170 cm
dar autorky

VYVOLÁVACÍ CENA: 115 000 KČ

Daniel Balabán, jeden z nejosobitějších solitérů
na české výtvarné scéně od osmdesátých let
20. století, ve své malířské tvorbě od počátku usiloval
o tvůrčí svobodu a přirozenost. Jeho obrazy jsou
inspirovány konkrétními lidskými příběhy a osudy
z prostředí Ostravska, s kterým je spjatý téměř
po celý svůj život. Tyto reálné události pak transformuje
do zcela vlastního výtvarného jazyka, takže vytvářejí
pozoruhodný kontrast k jeho dílům se sakrální
a sociálně laděnou tematikou. V obraze Sbližování
z roku 2016 výtvarník opakovaně reflektoval téma
mezilidských vztahů, které ve své zcela svébytné
tvorbě dlouhodobě rozvíjí.

Daniel Balabán (* 1957)
Sbližování, 2016
akryl na plátně, 70 × 50 cm
dar autora

VYVOLÁVACÍ CENA: 40 000 KČ

Tomáš Predka absolvoval roku 2013 v ateliéru
Vladimíra Kokolii na Akademii výtvarných umění
v Praze. Během studia se rovněž zúčastnil stáží
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru
Jiřího Černického a na Akademii výtvarných umění
ve Vídni u rakouského malíře Daniela Richtera.
V roce 2017 získal Cenu kritiky za přesahy v malbě.
Obraz „Twin Peaks“ vznikl v roce 2013 v rámci
autorovy diplomové práce, vystavené v témže
roce v Národní galerii.

Tomáš Predka (* 1986)
Twin Peaks, 2013
olej na plátně, 170 × 225 cm
dar autora

VYVOLÁVACÍ CENA: 90 000 KČ

Pro sochařskou tvorbu Krištofa Kintery, která
přitahuje výraznou pozornost také na mezinárodní
výtvarné scéně, je charakteristická nejen široká
škála realizací pro galerijní a veřejný prostor, ale
i rozmanitost jeho uměleckého projevu, zahrnující
různé podoby média sochy, instalace, akce nebo
interaktivní objekty. Zcela zásadní je autorova
schopnost reagovat na určité problémy doby. Tento
postoj odráží také nabízené dílo ze série Postnaturalia
z let 2016–2017, v němž pracuje s myšlenkou, jak
by mohla vypadat příroda vytvořená z toho, co
vyprodukoval dnešní člověk. Kintera zde představuje
svoji utopickou vizi technického světa s jeho produkty,
které se staly součástí naší přirozenosti.

Krištof Kintera (* 1973)
Ze série Postnaturalia, 2016–2017
kombinovaná technika, dřevěná deska, 100 × 70 cm
dílo darovala Galerie Jiří Švestka

VYVOLÁVACÍ CENA: 90 000 KČ

Tomáš Císařovský, bytostný malíř figuralista,
který již od osmdesátých let patří k předním
českým výtvarníkům, pracuje převážně v námětově
provázaných obrazových cyklech. Jeho plátna se
vyznačují jasnou a srozumitelnou formou, ovšem
obsahová složka jeho děl je spíše mnohavrstevná
a otevřená k individuální divákově interpretaci. Autor
k dílu napsal vlastní komentář: „Cyklus Polámané akty
jsem maloval jako poctu klasické české avantgardě.
Je dodnes fascinující, jak pánové Čapek, Filla nebo
Zrzavý svobodně artikulovali tvarosloví figury, nesené
barevnou emocí. Deformace lidského těla, časté
následky tenzí dvacátého století, nic neubírají
na lidské důstojnosti.”

Tomáš Císařovský (* 1962)
Z cyklu „Polámané akty“, 2018
olej na plátně, 114 × 93 cm
dar autora

VYVOLÁVACÍ CENA: 114 000 KČ

Jan Padyšák studoval v letech 2002–2008 v ateliéru
kresby Jitky Svobodové na Akademii výtvarných
umění v Praze. Portrétní busta Václava Havla je
jedna ze série hlav významných osobností, na kterých
kontinuálně pracuje od roku 2011. V Padyšákově
provedení je skutečným zobrazením člověka,
nekompromisní v řemeslnosti i psychologické
přesvědčivosti. Úhel pohledu obohacuje rysy,
které známe u samotného Havla, a tím dělá
bustu ještě důvěryhodnější.

Jan Padyšák (* 1983)
Portrétní busta Václava Havla, 2019
bronz, série 1/7, výška 40 cm bez podstavce
dílo darovala MODERN ART GALLERY

VYVOLÁVACÍ CENA: 150 000 KČ

