
 

 

Tisková zpráva o Exkluzivní aukci Galerie Art Praha 14.11.2015 

 

Vážené dámy, vážení pánové, milí sběratelé, 

dovolte, abych Vás seznámil s průběhem a výsledky Exkluzivní aukce Galerie Art Praha 14.11.2015. 

Nabídli jsme celkem 370 obrazů a soch, 4 díla jsem vyřadil před začátkem aukce, protože byly 2 

protichůdné expertízy. Prodalo se 59% všech děl za necelých 30 milionů a zbylých 41% je nabídnuto v  

poaukčním prodeji.  

Zajímavý výsledek byl u oleje E. Filly Zátiší s rybou, z roku 1925, o který se strhla bitva. Ze 4,5 milionu  

výsledek vylétl na 9,1  milionu. Je to potěšující výsledek o to víc, protože většina investorů a velkých 

hráčů již Fillovy oleje má. Potěšil také velký zájem o Muzikovu Vichřici v červené, dramatické a 

strhující dílo, které z 850.000 vyvol.ceny se dostalo na 2,2 milionu. V aukcích již byly dvě pozdější 

varianty -Vichřice ve žluté a Vichřice v modré,  Vichřice v červené ale byla  oceněna nejvíce. V aukci 

byl rovněž staromistrovský olej Vlaho Bukovace z r. 1909 Před zrcadlem, ze 700.000 Kč byl vydražen 

(s aukční přirážkou) za 2 100.000. Přes milion ještě byl vydražen  J. Bauch z  r.1938 Ležící  žena s kyticí 

růží.( z 390.000 kč byl prodán za 1,2 milionu s přirážkou),čili trojnásobek a aukční Bauchův rekord. Je 

ale třeba si uvědomit, že konec 30. let již je plně ve stylu začátku 40.let, který jistě patří 

k nejvýznamnějším dílům české malby vůbec, ale  jeho období 1928-1936, tzv. modré období v této 

velikosti by se prodávalo a cenilo hodně přes 3 milióny. Antonín Hudeček a jeho Duha, půvabný olej 

ze začátku 20. století byl vydražen za 1, 020.000 milionu s aukční přirážkou. Ceněna byla také krajina 

G. Karse, která dosáhla 500.000, O. Nejedlý ne z Indie, ale z r.1918  za  450.000 (!) a další. Přes 

300.000 se prodaly všechny 3 oleje F.Vobeckého, 360.000 Beneš Knupfer  Boj byl i o oba obrazy R. 

Brichcína, vycházející, ale již vyzrálé malířské hvězdy.  

Naopak neprodaly se  galerijní oleje J. Jíry s rozptylem od 140.000 do 420.000 Kč, patrně proto, že 

v posledním roce se objevila na trhu řada  falz. Každému doporučuji u J. Jíry posouzení buď PhDr. R. 

Michalovou, specialistovi na J. Jíru, nebo posouzení v naší galerii, protože J. Jíra byl naším kmenovým 

autorem a přítelem a jeho depozitáře známe dobře. Neprodal se překvapivě ani A. Slavíček,sice 

nepochybně pravý, ale téma ne příliš vzrušující – Assanace staré Prahy, dále překvapivě velmi cenné 

rané dílo velikána současné malby z r.1985 J. Róny Biblický motiv, dalšího významného žijícího a 

evropsky známého T. Císařovského AntIcký motiv z r.1985,nebo vzácný R. Fremund z r.1969 - Eva 

samotřetí, nebo překvapivě krásný olej a tempera J. Zrzavého Benátský motiv- s expertízami všech 

znalců a za velmi slušnou cenu.                                                                                                                          

Doufám, že jste si vybrali obraz podle svého srdíčka, nebo svou dobrou investici. Děkujeme za Vaši 

přízeň  a zveme Vás na probíhající poaukční prodej, kde najdete to, co Vám chybělo…  

Děkujeme za Vaši přízeň, Vaše Galerie Art Praha a dr. Vl. Neubert 


