
 

 

Tisková zpráva o Exkluzivní aukci Galerie Art Praha 30.4.2016 

 
Vážené dámy a pánové,  
 
30.4.2016 proběhla Exkluzivní aukce Galerie Art Praha. 
Nabídli jsme  celkem i s dodatky 360 položek, 60% bylo vydraženo. Když se jen krátce zmíním o J. 
Zrzavém a jeho Přístav z r.1934 ze sbírky J. Borovičky za 4,5 milionu, na což už je sběratel u kvalitního 
Zrzavého skoro zvyklý, dosáhl autorského rekordu 3  700.000 Kč nádherný Vlaho Bukovac z období 
okolo roku 1876, kterému prof. PhDr. T. Vlček, CSc, dohledal párový obraz ve Francii. 
Zajímavý i krásný byl Antonín Slavíček a jeho Zlatá ulička z.r.1906, ze zadní strany plátna  se Zátiším se 
zeleninou, za 1 992 000 Kč.  
 
Další autorský rekord dosáhl v aukcích  Jan Bauch z nádherným Koupáním z roku 1937 za 1 390 000. 
Přes milion ( s přirážkou) se dostala i jeho  Loreta z roku 1944 za 1030.000 Kč. Kvalitní Bauchové se už 
opravdu prodávají v milionových cenách ( jen u nás je to 4. J. Bauch přes milion v posledních 2 létech. 
Prostě naše klientela ho dokáže ocenit. Potěšil i komorní, ale krásný Lhoták- Závody balonů z roku 
1943 za 720.000 Kč. Oba slovenští zástupci také nezůstali příliš pozadu- typický Mousson s expertízou 
PhDr. Podušela  za 590.000 Kč a M. Benka dřevěný reliéf za 540.000 Kč. Oba Radimští z významné 
moravské sbírky, i když nešlo o Francii, ale  20. a 30. Léta, ovšem vybraná a  krásná díla, se prodala za 
720.000 a 600.000 Kč. Potěšil po  asi 3 měsících i J. Jíra s 380.000 Kč ( s přirážkou), za tajemné, 
sběratelsky náročné   Velikonoční symboly. Drobnější, ale vysoce ceněný G. Kars  pak za 360.000 Kč, 
420.000 Myslbek Klaun, Prodala se i kolekce 4 R. Brichcínů  opět přes 100.000 (s přirážkou). 
Stotisícové ceny a krásné obrazy u tohoto malíře se již staly normou. Snad ještě  raný (1948), komorní 
J. Istler Flóry,za 720.000 Kč (s přirážkou),ale byl opravdu krásný a čekala se už  cena okolo milionu, 
ale je to je tuze krásné dílo. Snad ještě drobnější, roztomilé a optimistické  Špálovo Zátiší v krajině 
z roku 1937 za 730.000 Kč. Potěšila ještě kolekce roztomilých Bímů a Zoubků, okolo kterých se strhl 
v sále boj. 
 
Několik krásných olejů i komb. technik O. Janečka a mnohé další. 
Naopak nepotěšila nezaplacená-zmařená aukce  nadmíru krásných obrazů  R.Kremličky a Šimona 
Tavíka Vítání Jara a O.Janeček kubizující Akt 1948.  
 
Celkově -aukce byla velmi úspěšná, dosáhla se řada autorských rekordů a troufám si tvrdit., že se 
nám podařilo  potěšit řadu našich VIP sběratelů. Dovolte proto, abychom Vás mohli pozvat na naši  
výběrovou  aukci v září. 


