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Sběratelské noviny umožňují jedinečnou šanci oslovit 
lékaře jako nové publikum, které se zajímá o trh s uměním. 
Jako příloha AM Review s distribuovaným nákladem dle 
segmentace cílových oborů až 25 000 ks pokryje více jak 
polovinu lékařů v ČR z celkového počtu 47 459 lékařů. 
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AM Review – Aktuality z medicíny a systému zdravotní péče je odborným periodikem s více jak 60letou tradicí (dříve 
Zdravotnické noviny). Cílovou skupinou jsou lékař i, manažeři zdravotnických zařízení a odborníci ve zdravotnictví 
a farmacii doplně ní o zamě stnance státní správy, pojišť oven a dalších organizací souvisejících se zdravotnictvím.

AM Review nabízí zpravodajský a publicistický př ehled z klinické medicíny a lékař ské vě dy doma i ve svě tě  
a věnuje se i problematice organizace systému poskytování zdravotní péče a jeho fi nancování. Skládá se 
standardně  z více tematických č ástí: Medicínská review, Kongresové review a Manažerská review.

AM Review nabízí i aktuální, nezávislé, profesionálně  zpracované a prakticky zamě ř ené informace pro 
provozovatele lékař ských praxí, zamě stnance zdravotnických zař ízení a jejich managementy. Obsah sešitu doplň ují 
komentář e, analýzy a zdravotně  politické zpravodajství z Č R i ze zahranič í s dů razem na vysvě tlení dopadů , které 
pro poskytovatele zdravotní péč e př ináší aktuální legislativa, a to zvlášť  v ambulantní a zvlášť  v lů žkové péč i.
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Nabitý podzim
praha Na září a říjen je v Praze 
plánován minimálně tucet aukcí. Mezi 
nejsledovanější tradičně patří aukce 
společností Dorotheum (19. 9.), Euro-
pean Arts (4. 10.), 1. Art Consulting 
(11. 10.) a Sýpka (18. 10.). Mimořádnou 
událostí bude specializovaná 
aukce ateliérového skla, kterou na 
15. 10. chystá Dorotheum. 
www.artplus.cz 

 

Balkon sběratele
praha Letošní Designblok se uskuteč-
ní v Průmyslovém paláci na pražském 
Výstavišti v termínu od 22. do 27. října. 
Art+Antiques ve spolupráci s Arthouse 
Hejtmánek připravuje výstavu propo-
jující starožitnosti a současný design, 
staré a nové umění. Po loňském Bytu 
sběratele se letošní výstava bude 
jmenovat Balkon sběratele.  
www.designblok.cz

 

Chalupeckého cena
brno Výstava letošních finalistů Ceny 
Jindřicha Chalupeckého se bude 
konat od 25. září v Moravské galerii 
v Brně. Jméno laureáta bude slavnost-
ně vyhlášeno 20. listopadu. O cenu, 
která se letos uděluje již po šestadva-
cáte, se ucházejí Vojtěch Fröhlich, 
Lukáš Karbus, Barbora Kleinhamplová, 
Pavla Sceranková a Pavel Sterec. 
www.cjch.cz

 

Botticelli navždy
berlín Gemäldegalerie bude od 
24. září do 24. ledna příštího roku 
hostit reprezentativní výstavu věnova-
nou dílu Sandra Botticelliho. Výstava 
připravená ve spolupráci s Victoria 
& Albert Museem v Londýně, kde 
bude příští rok reprízována, nabídne 
několik desítek Botticelliho obrazů 
v konfrontaci s díly moderních malířů 
a fotografů.  
www.botticelli-renaissance.de

 

Dvacet let v pohybu
praha Festival divadla a výtvarného 
umění 4+4 dny v pohybu letos slaví 
dvacet let své existence. Pokaždé se 
koná v jiném nepoužívaném objektu 
v centru Prahy, jubilejní ročník se 
uskuteční v Desfourském paláci na 
pražském Florenci. Motto letošního 
festivalu, který bude probíhat od 2. do 
10. října, zní Jak nic nechtít? 
www.ctyridny.cz

 

Zbyněk Sekal 
olomouc Muzeum umění Olomouc 
na závěr roku připravilo retrospektivu 
sochaře Zbyňka Sekala (1923–98), 
který část svého života prožil v exilu 
v Rakousku. Výstava je podle organi-
zátorů sestavena jako koláž, ve které 
dochází k průnikům času a média, ke 
konfrontaci díla s autorovými úvahami 
o tvůrčím procesu.  
www.olmuart.cz
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Návrat českých Němců
ceny dlouho přehlížených autorů stoupají

Tvorbě českých a moravských 
Němců před rokem 1945 
byla v posledních dvou třech 
letech věnována mimořádná 
publikační a výstavní 
pozornost. Spolu s tím, jak 
byl tento opomíjený fenomén 
v našem umění objevován 
historiky umění, vzrostl také 
jeho význam z pohledu 
aukčního trhu.

 svědčí pro to také skutečnost, že jen v této 
oblasti padla loni tři nová autorská maxima a řada 
děl se prodala s významnými nárůsty. autoři jako 
emil orlik, Jiří kars, Willi novak, bedřich Feigl, al-
fréd Justitz, kteří jsou již běžně obchodováni, mo-
hou být díky tomuto posunu vnímáni v přesnějším 
kontextu. Jiní, jako ernst neuschul, riko Mikeska 
nebo Fritz Gärtner, se loni vůbec poprvé nebo po 
letech stali předmětem zájmu trhu.

v prvním pololetí letošního roku tento trend po-
kračoval a své předchozí cenové rekordy několika-
násobně překonali Jiří kars a Maxim kopf. v karso-
vě případě byl přitom předchozí rekord sotva čtyři 
měsíce starý. na aukci společnosti 1. art Consulting 
začátkem letošního roku jeho raný obraz Z Lisa-
bonu vystoupal z minimálního podání 456 tisíc na 
senzačních 3,74 milionu korun. Předchozí rekord 
z loňského listopadu měl hodnotu 1,07 milionu ko-
run – šlo tehdy o vůbec první karsův prodej nad 
milion – a postaralo se o něj dvoumetrové plátno 
Obrazoborectví z roku 1936. národní galerie si ob-
raz vzápětí vyžádala na výstavu Oskar Kokoschka 
a Praha, která se konala od února do konce června. 

v případě Maxe kopfa se o rekord postaral obraz 
Zimní Praha, který se na dubnové aukci společnosti 
adolf loos apartment and Gallery dostal z 900 tisíc 
na 1,74 milionu korun. na autorský rekord by  stačil 
i  jen prodej za vyvolávací cenu. Dosažený výsle-
dek je o to překvapivější, že obraz se na trh vrátil 
po třech a půl letech – v listopadu 2011 se prodal 
za vyvolávací cenu 240 tisíc korun.

Z loni dražených děl je třeba na prvním místě 
zmínit plátno emila orlika Tanečnice Macara z roku 
1909. Práce pochází z té části orlikovy pozůstalosti, 
kterou ve 30. letech v berlíně koupil pražský sběra-
tel, majitel továrny na zpracování kaučuku antonín 
Doležal. na aukci adolf loos apartment and Gallery 

byla tato malba loni vydražena za 1,14 milionu ko-
run, což je i nový autorův cenový rekord. Pravidel-
ně orlikovy práce nabízí Galerie Pictura, kterou od 
roku 2010 již prošly dvě desítky obrazů z původní 
Doležalovy sbírky. Zatím naposled to byla krajina 
Svítání v Alpách, která se letos v červnu prodala 
za vyvolávací cenu 192 tisíc korun.

nejvýraznější prací malíře osmy bedřicha Fei-
gla, o kterou měli loni kupci možnost bojovat, byla 
Krajina s domem, datovaná ještě do období kolem 
roku 1910. na podzimní aukci Pictury se prodala 
s důstojným nárůstem za 300 tisíc korun. obdobně 
si získal zájemce již v lednu za 169 tisíc korun obraz 
Při skleničce s toutéž ranou datací.

Z prací dalšího ze členů osmy, Williho novaka, 
vzbudily u dražitelů již tradičně největší pozornost 
pozdní, bukolické, expresivně barevné krajiny z Po-
labí. Poměrně rozměrnou variantu z roku 1935 pro-
dala v loni květnu za částku 310 tisíc korun síň art-
house Hejtmánek, o 10 tisíc korun méně vyšla jiné-
ho majitele v tentýž den menší, barevně výraznější 
varianta u 1. art Consulting. Z figurálních prací stojí 
za pozornost pozdní Dívka, která prošla jarní aukcí 
Galerie art Praha s cenou 144 tisíc korun. 

Zajímavá byla loni nabídka trhem dosud neobjeve-
ného malíře a tanečníka židovského původu ernesta 
neuschula z Ústí nad labem. nad hranicí 300 tisíc ko-
run se s nárůsty prodaly hned dvě jeho práce. roz-
měrnější obraz Senoseč, typická ukázka stylu nové 
věcnosti, skončil na částce 360 tisíc korun, výrazná 
dvojice javánských tanečníků, Muž a žena, pak do-
konce na 528 tisících korunách. obě práce se dra-
žily u european arts. Částka zaplacená v listopadu 
za neuschulovu malbu Muž a žena představuje do-
konce celosvětový autorský rekord. Pro srovnání, jde 
o plátno, které ještě před pěti lety prošlo aukcí v ber-
líně za méně než poloviční částku.  Marcela Chmelařová

září 2015www.arTpluS.cz
vše o trhu s uměním

kars v národní galerii , z výstavy Oskar Kokoschka a Praha, Jiří Kars: Obrazoborectví, 1936, olej na plátně, 149 × 200 cm, cena: 1 068 000 Kč, European Arts 23. 11. 2014, foto: Archiv NG

emil orlik: tanečnice macara ,  
1909, olej na plátně, 102 × 73 cm,  
cena: 1 140 000 Kč,  
Adolf Loos Apartment  
and Gallery 22. 1. 2014
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Číslo  Podklady Vychází

únor 2017 13. 2.  20. 2.
duben 2017 3. 4.  10. 4.
září 2017 11. 9.  18. 9.
listopad 2017 6. 11.  13. 11.
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tor tzv. suprematismu, se ve 20. letech 
stal jedním z návrhářů petrohradské 
porcelánky. V roce 1922 se v Berlíně 
uskutečnila oficiální výstava sovětské 
avantgardy, která vzbudila značnou po-
zornost. Jen prodej porcelánu vynesl 
5 milionů marek. Pod dojmem tohoto 
úspěchu byl Malevič, který od roku 1919 
působil na umělecké škole ve Vitebsku, 
vyzván, aby pro porcelánku něco navr-
hl. Malevič, který kolem sebe shromáž-
dil skupinu mladých umělců hlásících 
se k suprematismu, si s sebou do Pet-

 Porcelán je jednou z nejtradičněj-
ších sběratelských kategorií. Zdaleka 
však nemusí jít jen o porcelánové figur-
ky a slavné značky Míšeň či Rosenthal. 
Nejvyšších cen letos naopak dosáhly 
atypické  čajové a kávové soubory od 
Pavla Janáka a Kazimíra Maleviče.

Jednou ze senzací únorové aukce 
společnosti Sýpka se stala dražba artě-
lovského červenobílého kávového servi-
su pro šest osob od Pavla Janáka. Sou-
bor tvořený šesti šálky s podšálky, tře-
mi konvičkami a cukřenkou se z 84 tisíc 
dostal až na částku 408 tisíc korun. Jde 
o nový Janákův aukční rekord, předcho-
zí měl hodnotu 336 tisíc korun a vydržel 
bez tří měsíců devět let. Takto početný 
soubor (většina servisů má jen jednu 
konvičku) a v tomto dekoru se v aukci 
dosud neobjevil. Ceny jednotlivých Ja-
nákových kubistických váz a dóz se po-
hybují od 20 do 200 tisíc korun v závis-
losti na jejich stavu a vzácnosti výskytu.

Aukční síň Sýpka také jako první na 
českém trhu slavila úspěch s porcelá-
nem Kazimíra Maleviče. Tento slavný 
ruský průkopník abstrakce, propagá-

Avantgarda v porcelánu

1 pav e l ja n á k : 
k ávov ý s e r v is , 
Artěl, 1912/19, měkká 
kamenina s červeným 
dekorem, 10 ks, cena: 
408 000 Kč, Sýpka 15. 
2. 2015

2 k a z im í r m a l e v i č: 
ča jová s o u pr ava , 
konvice Lokomotiva 
a dva šálky, návrh 
1923, Státní 
Lomonosova 
porcelánk, porcelán, 
výška konvice 16 cm, 
výška šálků 7 cm 

 Nejprodávanějším autorem čes-
kých aukcí z hlediska obratu nebyl loni 
ani František Kupka, ani Emil Filla, ani 
nikdo jiný z klasiků českého moderního 
umění. Tento titul již podruhé po sobě 
získal čínský malíř Čchi Paj-š’. Čínští 
kupci za jeho díla u nás loni utratili té-
měř 63 milionů a letos už dalších více 
než 14 milionů korun. Za více než mili-
on korun bylo v posledních šesti letech 
na českých aukcích vydraženo pětačty-
řicet Čchiových tušových maleb. Až 
na jedinou je všechny dražila galerie 
Arcimboldo, která se v posledních le-
tech na čínské umění do značné míry 
specializuje.

Čchi Paj-š’ (1864–1957) nepocházel 
z literátské rodiny, ale z prostého ven-
kovského prostředí, z provincie Chunan 
na jihovýchodě Číny. Původně se vyu-
čil řezbářem, malbě se začal věnovat 
až ve svých sedmadvaceti letech. Ni-
kdy se mu nedostalo formálního škole-
ní, učil se sám podle tradiční malířské 
příručky Zahrada hořčičného semínka 
z konce 17. století. Ve své tvorbě doká-
zal absorbovat nejrůznější malířské sty-

Český rekordman z Číny
ly, včetně tehdy populární Šanghajské 
školy vyznačující se výraznou barev-
ností. V roce 1917 se Čchi přestěhoval 
do Pekingu a postupně získal značné re-
nomé. České prostředí se s jeho tvorbou 
díky sběrateli Vojtěchu Chytilovi mohlo 
seznámit již v meziválečném období. 
Sbírka Čchiových maleb v pražské Ná-
rodní galerii, která čítá kolem devade-
sáti svitků a jejímž základem jsou díla 
získaná ve 20. a 30. letech Chytilem, pa-
tří mezi největší v Evropě. V 50. letech 
byl Čchi zvolen prezidentem Asociace 
čínských umělců a krátce před smrtí 
i čestným prezidentem nově založené 
pekingské akademie.

V Číně se Čchi Paj-š’ těší pověsti 
v pravdě národního umělce a jeho díla 
v posledních letech dosahují rekordních 
cen. Před třemi lety se jeho monumen-
tální triptych Orel sedící na borovici vy-
dražený v Pekingu za 65 milionů dolarů 
měl stát vůbec nejdražším dílem proda-
ným toho roku kdekoliv na světě v auk-
ci. Podle informací The New York Times, 
které o čínském trhu s uměním v loň-
ském roce přinesly rozsáhlé expozé, 

však obraz nebyl nikdy zaplacen, neboť 
se vyskytly pochybnosti o jeho pravosti. 
List cituje odhady expertů, že Čchi bě-
hem svého dlouhého života namalovat 
deset až patnáct tisíc svitků. Zhruba tři 
tisíce z nich jsou ve sbírkách renomo-
vaných muzeí a část jich byla zničena 
během japonské okupace a za kulturní 
revoluce. Podle aukčních záznamů nic-
méně mělo čínským trhem v posledních 
dvaceti letech projít víc než osmnáct ti-
síc Čchiových prací, což logicky zname-
ná, že podstatná část z nich byly padělky. 

Právě zamoření čínského trhu fal-
zy částečně vysvětluje zájem čínských 
kupců o Česko. Díky souhře historických 
okolností, kdy v 50. letech po nějakou 
dobu probíhala mezi socialistickým Čes-
koslovenskem a Čínskou lidovou repub-
likou poměrně čilá kulturní výměna, se 
na naše území dostala řada soudobých 
děl čínského umění. Malby nabízené na 
českých aukcích tak zpravidla mají do-
ložitelnou provenienci až do 50. let, což 
zvyšuje jejich atraktivitu v očích čín-
ských kupců, kteří jsou většinou spíše 
investory než sběrateli.   Jan Skřivánek

a veletrhy. Díky Suetinovi, který byl v le-
tech 1930 až 1954 uměleckým ředitelem 
porcelánky, zde nebyla suprematistická 
tradice zapomenuta, ani když se ofici-
ální stylem stal socialistický realismus. 
Na trhu se tak dnes objevují Malevičovy 
čajové sety nejrůznějšího stáří a prove-
nience. Zatímco ceny souprav z 20. let 
se pohybují v deseti tisících eur, sety 
z 80. let se prodávají za částky v řádu 
stovek eur.

Několik historických kousků se již 
objevilo i na českých aukcích. Poprvé se 
tak stalo v roce 2009, když na aukci Sýp-
ky vyletěl soubor konvičky a dvou šálků 
ze 112 na 600 tisíc korun. Bílá konvička 
a dva odlišeně malované šálky pak byly 
draženy loni v prosinci a letos v dubnu 
brněnskou společností Zezula. Konvič-
ka se prodala za 384 tisíc, šálky pak za 
224 a 260 tisíc korun. Celosvětový ceno-
vý rekord za suprematistický porcelán 
drží talíř ozdobený kompozicí černých 
a žlutých čtverců a obdélníků. Na aukci 
Christie’s v Londýně se před deseti lety 
prodal za 114 tisíc liber (4,8 milionu ko-
run).  Jan Skřivánek

rohradu vzal dva své žáky Ilju Čašnika 
a Nikolaje Suetina. 

V roce 1923 navrhl čajový servis tvo-
řený konvicí evokující parní lokomotivu 
a dvěma půlšálky. Ačkoliv umělec sám 
svůj návrh chápal především jako so-
chařskou studii hmot, konvice je plně 
funkční. Čašnik a Suetin současně pro 
porcelánku v duchu suprematismu na-
vrhovali dekorativní schémata. Podle 
jejich návrhů pak tovární výtvarníci vy-
tvářeli kopie, kterými porcelánka obe-
sílala nejrůznější zahraniční výstavy 

2

1 č c h i pa j -š’: k v e t o u c í s l i vo ň  
a dv ě b r os k v e , 1946, tuš a barvy na papíře,  
66 × 34 cm, cena: 6 200 000 Kč,  
Arcimboldo 31. 5. 2015

2 č c h i - pa j -š‘: š e s t k r e v e t, 1951,  
tuš na papíře, 102,5 × 34 cm,  
cena: 11 532 000 Kč, Arcimboldo 27. 5. 2014
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České umění se má srovnávat se světem
rozhovor s albertem trnkou

Aukční síň European Arts je jedním z tradičních hráčů na českém 
trhu s uměním. V poslední době na sebe upoutala pozornost 
řadou zajímavých prodejů a širokou nabídkou děl zahraničního 
umění. Do budoucna se chce ředitel společnosti Albert Trnka víc 
soustředit také na poválečné umění.

Máme za sebou první polovinu aukční sezóny, jak 
jste zatím s letošními výsledky spokojen?
První půl rok byl pro nás velmi úspěšný. Mám ra-
dost, že se nám daří držet trend, který jsme na-
stolili v minulém roce, a postupně víc profilujeme 
naši aukční síň důrazem na kvalitu. Myslím, že se 
obecně zvedá chuť nakupovat. Přibývají noví klienti 
i se vracejí kupci, které si pamatuji z let 2006, 2007 
a kteří řadu let nenakupovali. Ekonomická krize po 
roce 2009 se projevila i na trhu s uměním, protože 
řada průmyslníků a továrníků měla potíže. Dneska 
je výrazně lepší nálada. Začínají víc nakupovat jak 
klasičtí sběratelé, tak přibývají investoři.

Mění se sortiment? V posledním době přibývá 
cenových rekordů autorů, kteří rozhodně nepatří 
mezi ty nejslavnější. 
To je právě to, že klasičtí sběratelé dostali větší chuť 
nakupovat. Řada lidí nakupuje srdcem a když je ob-
raz opravdu pěkný, tak jsou ochotní zaplatit za něj 
hodně peněz, i když není zrovna podepsaný Fillou. 
Příkladem budiž Pařížská opera od Jana Šafaříka, 
kterou jsme loni prodali za 2,22 milionu korun. Když 
jsme tenhle obraz v roce 2008 nabízeli poprvé, tak 
se vyvolával za 80 tisíc korun. Už tehdy udělal přes 
milion a teď to bylo ještě jednou tolik. Šafařík je prak-
ticky neznámý autor, u kterého nám chybí i základní 
životopisná data. Takový obraz si musí koupit ně-
kdo, komu se opravdu líbí. Někteří lidé jsou ochotní 
nakupovat pro radost a nejenom všechno přepočí-
távat a hlídat si „správnou“ cenu. I o tom je aukce, 
tím je lákavá. Ale platí to také opačně – některé věci 
vylétnou, ale často jsou aukce také příležitostí k vý-
hodným koupím. Sám jsem si to jako dražitel mno-
hokrát vyzkoušel. Je ale potřeba si to odsedět, být 
přímo v sále a moci bezprostředně reagovat.

Co byste našim čtenářům poradil, co mají 
nakupovat a pro co je vhodná doba k prodeji?
To záleží, co mají rádi, co je zajímá, co chtějí... Když 
si vezmete třeba barokní obrazy, tak vidíte sám, že 
se moc neprodávají. Ale nemyslím si, že tomu tak 
bude navždy. Prodávat kvalitní barokní obrazy mi 
ale dneska nedává moc finanční smysl. Když pro-
dávající kupovali třeba před deseti lety, tak se ma-
ximálně dostanou na stejnou cenu. Velkou budouc-
nost naopak vidím v umění druhé půlky 20. století 
a současném umění. To je segment, kde ve střed-
nědobém až dlouhodobém horizontu ceny poros-
tou v násobcích.

 cv

Albert Trnka je ředitelem 
aukčního domu European 
Arts od září 2012. Ve firmě, 
která dříve fungovala 
pod názvem Meissner-
-Neumann, předtím řadu 
let působil jako znalec. 
Pod Trnkovým vedením se 
společnost European Arts 
více zaměřuje na špičkové 
obrazy a omezila naopak 
nabídku starožitností. 
Letošní březnová aukce, na 
které sběratelé a investoři 
za jediné odpoledne utratili 
bezmála 52 milionů korun, 
byla pro společnost z hle-
diska obratu historicky 
nejúspěšnější. Od začátku 
loňského roku společnost 
provozuje reprezentativní 
galerii na Senovážném 
náměstí a své aukce letos 
nově přesouvá do Obecní-
ho domu. Nejbližší aukční 
den European Arts se 
uskuteční v neděli 4. října, 
předaukční výstavu bude 
možné navštívit od 21. září. 
www.europeanarts.cz

příklad o krajinomalbě přelomu 19. a 20. století, tak 
když člověk sbírá třeba symbolistní krajiny Antoní-
na Hudečky, tak mít vedle něj nějakého špičkového 
Francouze dává smysl. V tom se také ukáže kvalita 
kolekce, když ty obrazy v takovémto srovnání obstojí. 

Říká se, že mezi doktory je tradičně hodně 
sběratelů. Máte také tu zkušenost?
To platí. Sám jsem o tom už několikrát přemýšlel, 
čím to je. Asi tím, že jsem ještě nepotkal hloupého 
doktora. Sem když někdo přijde a je to lékař, tak je to 
vždycky inteligentní člověk. Mají často cit pro krásu 
a jsou sběrateli tradičního typu. Nejde jen o staré 
lékaři, kteří mají velké sbírky ještě z dob, kdy tady 
žádný skutečný trh s uměním nebyl. Chodí k nám 
i mladí doktoři, kteří si rádi občas něco koupí. Ne-
kupují věci za miliony, ale třeba dvakrát do roka si 
koupí hezký obraz a pověsí si ho doma. Je to oprav-
du zajímavý fenomén. Je jich větší procento než tře-
ba právníků. Právníci jsou také důležitou skupinou 
našich klientů, ale lékařů je víc.

Na co se máme těšit v říjnové aukci?
Řada věcí je ještě v jednání, ale jeden mimořádný 
kousek už můžu představit. Budeme nabízet fan-
tastického Zrzavého, Neděli v Camaret z roku 1930. 
Taková věc tu ještě nebyla, navíc je to do značné 
míry objev. Je známa menší tempera téhož námě-
tu a všude se uvádí, že existuje i velký olej, který je 
ve sbírce ing. Holuba, ale ten obraz nebyl dosud 
nikdy vystaven, ani publikován. Vyvolávací cenu 
jsme stanovili na 6,8 milionu korun.  Jan Skřivánek

Když se podívám na aukční výsledky, tak 
s výjimkou Boštíka, Sýkory, Medka a možná ještě 
pár dalších autorů jsou ceny pořád relativně 
nízko.
Já říkám, že je to budoucnost, ne současnost. Věci 
od řady autorů poválečného umění se dneska pořád 
prodávají za lepší částky privátně. A hlavně jich za-
tím na trhu ani moc není. Ta díla totiž většinou vlast-
ní dost poučení lidé – lidé, kteří byli v nějakém bliž-
ším či širším okruhu těch umělců, a proto je sbírali. 
A moc dobře vědí, co mají, a jakou to má cenu. Ale 
abychom o tom jen neteoretizovali, chceme začít 
dělat specializované aukce poválečného a součas-
ného umění. Stěhujeme se s aukcemi do Obecního 
domu, do Grégrova sálu. Na podzim chystáme dvě 
aukce, respektive aukční dny, na 4. října a 22. listo-
padu. V obou těch termínech proběhne v Obecním 
domě aukční den, během kterého budeme mít od 
jedné hodiny aukci klasického umění – tím mys-
lím starší umění až po meziválečnou avantgardu – 
a později odpoledne pak aukci poválečného a sou-
časného umění. Na každé bude nabízeno cirka sto 
padesát položek.

Z českých aukčních síní máte v nabídce nejvíce 
děl zahraničních autorů. Můžete tuhle strategii 
trochu vysvětlit?
Zahraniční umění je další oblastí, ve které vidíme 
budoucnost a které se chceme věnovat. Trvám na 
tom, že aby se české umění zvedalo, musí být v kon-
textu se zahraničním uměním, ať už jde o Německo, 
Rakousko nebo Francii. Když se budeme bavit na-

Velkou budoucnost 
vidím v umění dru-
hé půlky 20. století 
a současném umění. 
To je segment, kde 
ve střednědobém až 
dlouhodobém hori-
zontu ceny porostou 
v násobcích.

albert trnka před obrazem bohumíra matala , foto: Jan Rasch
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