
 

 

Tisková zpráva o Exkluzivní aukci Galerie Art Praha 30.5.2015 

 

V aukci bylo nabídnuto  380 děl, obrazů a soch. Prodej byl 51prodentní, a byly dosaženy některé 

velmi zajímavé výsledky. 

Nejvyšší cenu dosáhla restituce z Národní galerie  Antonín .Procházka  Čaj s citronem a to 7 920.000 
Kč  

Před jeho aukcí  byl vydražen krásný Tavík Šimon Koupání za 384.000                                                                                                                  
a ihned po něm následoval V. Radimský Rameno řeky(z Francie), který  z 350.000 dosáhl rekordních 
2880.000 Kč.  

Vydražil se krásný Augustin Ságner O moři,  za 276.000. , 

Za kombinovanou techniku (s expertízou L. Vachtové) František Kupka Arabeska pak 1200.000 Kč,  

druhá kombinované technika Františka  Kupky Eudia se prodala za 730.000 Kč.                                                                                                                                           

Krásný František Foltýn a jeho raná Krajina s Viaduktem odešla za 1060.000 Kč,                                                                       

skvělý byl výsledek G. Karse  Zahrada z roku 1910 a to také  1060.000 Kč. Je to odraz kvality díla,  ale i 

jeho vysokých prodejů a malířského  objevu v Sotheby´s .                                                                                                                                                      

Dále menší  realistické dílo  Krajina Alfreda Justitze 1925 pak byla úspěšná na  312.000 Kč, 

Krásná plastika Petra Nižňanského Fénix se prodala za 360.000 Kč, je to pro nás nejúspěšnější a 

nejoblíbenější  z našich sochařů.   

Josef Jíra naznačil, že se znovu vrací na scénu, jeho obraz Šašek a královna se prodal za 460.000 Kč.                                                                

Reprezentativní  Václav Špála  Kytice na Otavě za 1 920.000 Kč,                                                                                                          

druhý, menší Václav Špála Pivoňky  za 1 050 000 Kč. Obě byla velmi  půvabná díla .  

Rozměrný a krásný olej Karla Špilara Koupání  pak vyletělo v novém  autorském rekordu na  1920.000 

Kč.  

Naopak Václav Zykmund, menší olej Oko, pak překvapivě dosáhl jen 384.000 Kč.  

František Vobecký Zátiší na žlutém stole pak dosáhlo také 384.000, kde se čekalo alespoň půl milionu. 

Vyleťalova Kartářka se prodala jako třetí  za 384.000 Kč (také pod cenou),                                                                                            

Menší, doložená tempera  Jan Zrzavý Pobřeží s kameny  ale dosáhl na  1020.000 Kč,                                                                                               

za zmínku pak stojí  Karel Valtr Zahrada  která  se prodala za 216.000 Kč,  kdy tento autor dosahuje 

neprávem nižších cen.  

Dále se prodalo ještě dalších 18 obrazů přes 100.000 Kč, celkem vše za 30 miliónů korun. Aukce byla 

úspěšná.  

Galerie Art Praha  děkuje všem svým příznivcům a sběratelům za účast a gratuluje k novým, krásným  

úlovkům do Vašich sbírek.  

Vaše Galerie Art Praha- partner sběratelů.  

Těšíme se na Vás ! 


