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DRAŽOBNÝ PORIADOK
aukčnej spoločnosti White & Weiss, s.r.o. vydaný v súlade so zákonom
č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách (ďalej len „dražobný
poriadok“).
Článok I.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe.
Aukčná spoločnosť, spoločnosť White & Weiss, s.r.o., so sídlom na
Krátkej ulici č. 4, 811 03 Bratislava, IČO: 36843962, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č.
48263/B (ďalej len “aukčná spoločnosť“) oznamuje, že dňa
21. novembra 2013 o 18:00 hod. usporiada na základe návrhu
vlastníkov predmetov dražby, ktorými sú autori diel súčasného
a moderného výtvarného umenia na Slovensku (ďalej len „dražené
diela“ alebo len „diela“) verejnú dobrovoľnú dražbu (ďalej len „aukcia“), ktorá sa uskutoční v priestoroch Zoya Gallery, Ventúrska 1, 811
01 Bratislava.
Článok II.
Dražené diela.
Dražené diela sú označené a popísané, vrátane uvedenia najnižšieho
podania (vyvolávacej ceny), v aukčnom katalógu, ktorého prílohou
a neoddeliteľnou súčasťou je tento dražobný poriadok. Diela budú
dražené v poradí uvedenom v tomto katalógu. Aukčná spoločnosť
uskutoční pred konaním aukcie prehliadku dražených diel označených
v súlade s označením uvedeným v katalógu (ďalej aj „predaukčná
výstava“) v priestoroch Zoya Gallery, Ventúrska 1, 811 01 Bratislava
v termíne od 16. do 21. novembra 2013 a v čase od 12:00 do 18:00 hod.
V deň konania aukcie od 12:00 do 18:00 hod.
Článok III.
Účastníci aukcie.
1. Účastníkom aukcie je fyzická osoba prítomná na aukcii, ktorá sa
jej zúčastňuje s úmyslom urobiť podanie. Účastníkom aukcie môže
byť len osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, je plne spôsobilá na právne
úkony a ktorá splnila ďalšie podmienky pre účasť na aukcii uvedené
v tomto dražobnom poriadku (ďalej len „dražiteľ“).
2. Dražiteľom diela nemôže byť osoba, ktorá je vlastníkom draženého
diela. Rovnako dražiteľom nesmie byť osoba, ktorá akýmkoľvek
spôsobom narúša zaužívané pravidlá slušného správania pri aukcii
a v priestoroch, v ktorých sa aukcia uskutočňuje.
3. Registrácia dražiteľov je možná na internetovej adrese www.
whiteweiss.sk, počas predaukčnej výstavy, ako aj v deň a na mieste
konania aukcie, najneskôr hodinu pred jej stanoveným začiatkom.
Aukčná spoločnosť môže podľa vlastného uváženia umožniť registráciu dražiteľov aj v priebehu aukcie.
4. Aukčná spoločnosť si vyhradzuje právo na overenie totožnosti
dražiteľov pred vstupom do priestorov konania aukcie, pričom aukčná
spoločnosť je povinná zabezpečiť ochranu osobných údajov dražiteľa
v súlade s platnou legislatívou. Zistenie totožnosti dražiteľa sa
realizuje na základe predloženého platného dokladu preukazujúceho
totožnosť dražiteľa (občiansky preukaz alebo cestovný pas).
O overení totožnosti dražiteľa pri registrácii sa vystavuje Prehlásenie
o registrácii, v ktorom sa dražiteľ zaväzuje riadne prevziať a zaplatiť
ním vydražené diela v súlade s dražobným poriadkom.

Článok IV.
Aukcia a jej podmienky.

Článok VI.
Navyšovanie.

Článok IX.
Účasť na aukcii bez osobnej prítomnosti dražiteľa.

1. Aukcia je verejná, vstup na ňu je limitovaný jedine kapacitou
priestorov, v ktorých sa koná. Do priestorov konania aukcie nebudú
vpustené osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom narúšajú pravidlá
slušného správania alebo sú pod vplyvom alkoholu, či omamných
látok. Aukčná spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť vstup na
aukciu osobám podľa vlastného uváženia, ako aj do priestorov,
v ktorých sa aukcia uskutočňuje.
2. Dražitelia a návštevníci aukcie nesmú bez súhlasu aukčnej
spoločnosti v priestoroch konania aukcie a v priestoroch predaukčnej
výstavy vyhotovovať obrazové alebo obrazovo-zvukové záznamy
dražených diel, ako aj priebehu samotnej aukcie. Počas priebehu
aukcie, ako aj v priestoroch predaukčnej výstavy, sú návštevníci
a dražitelia povinní rešpektovať všetky opatrenia a pokyny aukčnej
spoločnosti, najmä opatrenia a pokyny na predchádzanie vzniku škôd
na dražených dielach a na priestoroch konania aukcie.
3. Dražitelia a návštevníci aukcie, ktorí sa pri vstupe do priestorov
predaukčnej výstavy preukážu, že sú oprávnenými držiteľmi katalógu,
majú nárok na účast na predaukčnej výstave a na samotnej aukcii.
4. Osoba, ktorá má záujem zúčastniť sa aukcie s cieľom urobiť
podanie, obdrží po registrácii do zoznamu dražiteľov pred začiatkom
samotnej aukcie od aukčnej spoločnosti dražobné číslo. Osoba, ktorá
nemá dražobné číslo, nemôže dražiť.

1. Postup pri navyšovaní vyvolávacej ceny je nasledovný:
• pri sume okamžitej ceny diela do 499 € je navýšenie 20 €,
• pri sume okamžitej ceny diela od 500 € do 2 999 €
je navýšenie 50 €,
• pri sume okamžitej ceny diela od 3 000 € do 9 999 €   
je navýšenie 100 €,
• pri sume okamžitej ceny diela od 10 000 € do 14 999 €
je navýšenie o 200 €,
• pri sume okamžitej ceny diela od 15 000 € do 49 999 €  
je navýšenie o 500 €,
• pri sume okamžitej ceny diela od 50 000 € a viac  
je navýšenie o 1 000 €.
2. Aukčná spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť výšku navýšenia
podania aj v priebehu aukcie.

1. Dražiteľ môže dražiť ktorékoľvek dielo po dohode s aukčnou
spoločnosťou aj na základe písomne udelenej plnej moci splnomocnencovi alebo písomne uzatvorenej dohody s aukčnou spoločnosťou
o telefonickej účasti na aukcii. Obe dohody musia byť uzatvorené
najneskôr 3 hodiny pred konaním aukcie a podpis dražiteľa na plnej
moci musí byť úradne overený.
2. Účasť na aukcii bez osobnej prítomnosti je podmienená zložením
zálohy vo výške 30% z vyvolávacej ceny každého diela, o ktoré
má dražiteľ osobne neprítomný na aukcii záujem, ktorá musí byť
uhradená pri uzatvorení dohody s aukčnou spoločnosťou. V prípade,
že sa dražiteľ osobne nezúčastnený na aukcii stane vydražiteľom
a neuhradí dražobnú cenu v plnom rozsahu v lehote podľa č. VII bodu
5 tohto dražobného poriadku, prepadá záloha v prospech aukčnej
spoločnosti, ako náhrada škody pokrývajúca náklady spojené
s dražením diela a ušlý zisk aukčnej spoločnosti.

Článok VII.
Dražobná cena a spôsob jej platby.

Účasť prostredníctvom splnomocnenca na základe plnej moci.
3. Dražiteľ v plnej moci musí na účely tohto spôsobu účasti
na aukcii určiť
• konkrétne diela, o vydraženie ktorých má dražiteľ záujem,
uvedením ich poradového čísla v katalógu, autora a názvu;
• limit, do ktorého za neho má splnomocnenec navyšovať cenu,
a to pre každé dražiteľom určené dielo zvlášť.
4. Pri výkone plnej moci postupuje aukčná spoločnosť tak, aby to bolo
pre dražiteľa, ktorý sa nechal zastupovať, čo najvýhodnejšie, t. j. urobí
sa za neho vždy len jedno navýšenie k najvyššej ponuke dražiteľov prítomných na aukcii osobne. Aukčná spoločnosť sa zaväzuje zachovať
údaje o dražiteľovi v tajnosti.
5. Ak sa pri dražbe stretnú dvaja dražitelia, ktorí sa nechali
zastupovať a najvyššie podanie na dražené dielo, o ktoré takýto
dražitelia prejavili záujem, nedosiahne limit žiadneho z nich, licitátor priklepne vec dražiteľovi, ktorý určil vyšší limit, za cenu o jedno
podanie vyššie ako bolo posledné najvyššie podanie na aukcii.
6. Ak sa na dražbe stretnú dražitelia, ktorí sa nechali zastupovať
a ktorých limity budú rovnaké, licitátor priklepne vec dražiteľovi,
od ktorého aukčná spoločnosť obdržala plnú moc skôr, a to za cenu
o jedno navýšenie podania vyššie ako bola najvyššia ponuka v dražbe.
V prípade, že by plné moci boli aukčnej spoločnosti doručené v rovnaký
deň, postupuje sa podľa abecedného poradia.

Článok V.
Priebeh aukcie
1. Aukčná spoločnosť umožní dražiteľom a návštevníkom aukcie
vstup do priestorov, v ktorých bude prebiehať aukcia najmenej 30
minút pred jej začiatkom.
2. Aukcia sa otvára vyvolaním, ktoré bude obsahovať označenie
draženého diela pozostávajúce z jeho poradového čísla v katalógu,
mena autora, názvu, ďalej stručný popis diela, najnižšie podanie.
3. Po vyvolaní diela môžu dražitelia učiniť navýšenie vyvolávacej ceny
o najnižšie prihodenia viditeľným zdvihnutím prideleného dražobného
čísla. Dražba sa koná, pokiaľ dražitelia robia vyššie podania. V takom
prípade osoba poverená aukčnou spoločnosťou k vedeniu aukcie (ďalej
len „licitátor“) pripočítava prihodenia k poslednému najvyššiemu
podaniu k cene draženého diela.
4. Ak nebude na dvojitú výzvu licitátora na vyššie podanie, ako bolo
posledné, reagovať žiadny z dražiteľov, licitátor oznámi ešte raz
posledné podanie a po tretej výzve udelí príklep dražiteľovi, ktorý urobil posledné najvyššie podanie. Svojim podaním je dražiteľ viazaný.
5. Ak urobí niekoľko dražiteľov rovnaké podanie v rámci toho istého
vyvolania a ak nebolo súčasne urobené vyššie podanie, rozhodne
licitátor žrebom o tom, komu z dražiteľov príklep pridelí.
6. Udelením príklepu je dražba konkrétneho diela ukončená. Aukcia
je ukončená po licitovaní a vyvolaní všetkých diel v katalógu. Osoba,
ktorej bolo dražené dielo priklepnuté, sa stáva vydražiteľom.
7. Po ukončení aukcie vyhotoví aukčná spoločnosť zápisnicu
o vykonaní dražby, ak nezabezpečila osvedčenie priebehu aukcie
spísaním notárskej zápisnice. Výsledky konania aukcie budú
zverejnené aj na internetovej stránke www.whiteweiss.sk.

1. Cena, ktorá sa dosiahne ako najvyššie podanie a pri ktorej bude
dražiteľovi udelený príklep licitátorom, sa stáva pre vydražiteľa kúpnou cenou draženého diela.
2. Provízia aukčnej spoločnosti účtovaná na ťarchu dražiteľa predstavuje sumu rovnajúcu sa 20% z kúpnej ceny podľa predchádzajúceho bodu pri platbe bankovým prevodom a zaokrúhľuje sa na najbližšie
celé 1 (jedno) € smerom nahor.
3. Ak dražiteľ v predchádzajúcom kalendárnom roku vydražil
a finančne uhradil aukčnej spoločnosti dražené diela za viac ako
100 000 € kúpnej ceny diel(a), provízia aukčnej spoločnosti účtovaná
na ťarchu dražiteľa bude predstavovať sumu rovnajúcu sa 12% z
kúpnej ceny podľa predchádzajúceho bodu pri platbe bankovým prevodom a zaokrúhľuje sa na najbližšie celé 1 (jedno) € smerom nahor.
4. Celková cena, ktorá má byť zaplatená vydražiteľom zahŕňa teda
kúpnu cenu draženého diela (najvyššie podanie), províziu aukčnej
spoločnosti (ďalej aj len „dražobná cena“).
5. Platba v hotovosti nie je možná, všetky faktúry za vydražené
diela na aukcii, je možné zaplatiť len bankovým prevodom. Pričom
splatnosť dražobnej ceny je v takom prípade 7 dní odo dňa konania
aukcie.
Článok VIII.
Prechod vlastníckeho práva a odovzdanie diela vydražiteľovi.
1. Vlastnícke právo k dielu a právo na jeho prevzatie vzniká
vydražiteľovi až po uhradení dražobnej ceny v plnom rozsahu.
2. Aukčná spoločnosť vydá vydražiteľovi písomné osvedčenie
o nadobudnutí vydraženého diela. Osvedčenie obsahuje katalógové
číslo diela, dražobné číslo dražiteľa, stručný popis diela, počet kusov
(len ak ide o súbor), kúpnu cenu, dátum konania aukcie, pečiatku
a podpis oprávneného pracovníka aukčnej spoločnosti.
3. Vydražené diela budú vydávané ihneď po úplnom zaplatení
dražobnej ceny na mieste konania aukcie alebo v priestoroch aukčnej
spoločnosti White & Weiss na Škultétyho ul. č. 1, v Bratislave,
najneskôr do 14 dní od dňa konania aukcie.

Účasť na dražbe prostredníctvom telefonického spojenia.
7. Dražiteľ v dohode o telefonickej účasti na aukcii musí na účely 		
tohto spôsobu účasti určiť
• identifikačné údaje dražiteľa vrátane telefónneho čísla, na ktorom
bude dražiteľ aukčnou spoločnosťou kontaktovaný;
• konkrétne dražené diela, o vydraženie ktorých má dražiteľ záujem,
uvedením ich poradového čísla v katalógu, autora a názvu;
• pre prípad neúspešného telefonického spojenia môže dražiteľ 		
uviesť aj maximálny limit pre najvyššie podanie na dražbu 		
ním určeného diela, do ktorého môže v takomto prípade aukčná
spoločnosť dražiť diela za dražiteľa.
8. Všetky náklady súvisiace s telefonickým pripojením dražiteľa do
aukčnej siene znáša aukčná spoločnosť.
Článok X.
Spoločné a záverečné ustanovenia.
1. Aukčný katalóg môže byť doplnený o dodatok v prípade, že sa po
jeho uzávierke podarí získať ďalšie diela, ktoré môžu obohatiť ponuku
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dražby. Dodatok bude záujemcom k dispozícii v priebehu predaukčnej
výstavy dražených diel.
2. Dražiteľ je povinný sa oboznámiť so stavom každého draženého
diela pred konaním aukcie a je výhradne na jeho uvážení, či dielo,
ktoré má záujem dražiť, zodpovedá popisu uvedenému v katalógu.
Vyobrazenie a popis diela uvedeného v katalógu má len informatívny
charakter a údaje v aukčnom katalógu nemajú povahu znaleckých
posudkov. Poškodenie diela bežným časovým znehodnotením sa
v katalógu neuvádza.
3. Námietky proti konaniu aukcie, proti najvyššiemu podaniu,
proti konaniu licitátora alebo iné námietky súvisiace s dražením
vydraženého diela, musí dražiteľ uplatniť u aukčnej spoločnosti ihneď
v sále. Na námietky uplatnené po ukončení aukcie alebo pri platení
za vydražené dielo nie je aukčná spoločnosť povinná prihliadať. Na
reklamácie diela draženého v aukcii aukčná spoločnosť neprihliada.
Rozhodovanie o sporoch týkajúcich sa priebehu a spôsobu aukcie je
vo výlučnej kompetencii aukčnej spoločnosti.

4. After registering into the Bidder List before the Auction, a person
interested in participating in the Auction and placing a bid shall
receive a bidding number. A person without a bidding number is not
authorised to bid.
Clause V.
Auction

Tento dražobný poriadok nadobúda účinnosť dňa 30. októbra 2013.

AUCTION RULES
of White & Weiss, s.r.o. auction house, issued pursuant to Act no.
527/2002 Coll. on voluntary auctions (“Auction Rules”).

This is to announce that on 21 November 2013 at 6:00 p.m. CET White
& Weiss, s.r.o. auction house with seat at Krátka 4, 811 03 Bratislava,
Business identification number (IČO): 36843962, incorporated in Commercial Register of Bratislava I. District Court, Section: Sro, File no.:
48263/B (hereinafter as “Auction House”) will hold
a public auction (hereinafter as “Auction”) at the Zoya Gallery,
Ventúrska 1, 811 01 Bratislava, based on proposals submitted
by owners of the items to be auctioned, which consist
of works of contemporary and modern Slovak art (hereinafter as
“Auction Lot” or “Lot” as the case may be).

defined herein (“Bidder”) may participate in the Auction.
2. Persons who own the Lot are prohibited from bidding in the Auction. Also, persons misbehaving during the Auction and at the venue
of the Auction are prohibited from placing bids.
3. Bidders may register at www.whiteweiss.sk during the Pre-Sale
Exhibition and also on the date of the Auction and directly at the Auction, however no later than one hour prior to the Auction start.
The Auction House may enable Bidders to register during the Auction
at its absolute and sole discretion.
4. The Auction House reserves the right to verify Bidder’s identity
prior to allowing entry to the Auction premises and the Auction House
is obliged to provide for protection of personal data of Bidders pur
suant to valid regulations. Verification of Bidder’s identity is made by
way of a government-issued proof of identity (identification card or
passport). Upon successful verification a Registration Statement is
issued, in which the Bidder agrees to duly accept and pay for the Lot
purchased pursuant to the Auction Rules.

Clause II.
Auction Lot

Clause IV.
Terms and Conditions

The Auction Lot is marked and described including the minimum
selling price (suggested opening bid) in the auction catalogue; these
Auction Rules constitute an inseparable part of the catalogue. The Lot
will be auctioned in the order of preference stated in the catalogue.
Prior to the Auction of the Lot, the Auction House will hold a pre-sale
exhibition of the catalogued Lot (“Pre-Sale Exhibition”) in the Zoya
Gallery, Ventúrska 1, 811 01 Bratislava from 16 to 21 November 2013
from 12:00 a.m. to 06:00 p.m. and from 12:00 a.m. to 06:00 p.m.
on the Auction day.

1. The Auction is public and access is limited solely by the venue
capacity. Persons misbehaving or under the influence of alcohol or
narcotics shall not be allowed to the Auction venue. The Auction
House reserves the right to deny entry to the Auction or the Auction
venue to any persons to its sole and absolute discretion.
2. Without consent of the Auction House Bidders and Auction visitors must not make any visual or audio-visual recordings of the Auction Lot at the Auction venue and the Pre-Sale Exhibition and during
the Auction proper. During the Auction and at the Pre-Sale Exhibition
visitors and Bidders alike are obliged to comply with all measures and
instructions of the Auction House, in particular measures and instructions to prevent damage to the Lot and the Auction venue.
3. Bidders and visitors who upon entering the Pre-Sale Exhibition
produce a proof that they are authorised holders of the Auction
catalogue are authorised to participate in the Pre-Sale Auction and
the Auction.

Clause I.
Auction Notice

Clause III.
Bidders
1. A bidder means an individual attending the Auction in person with
the intent of placing a bid. Only persons above the age of 18 and with
unrestricted legal capacity and complying with other requirements as
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1. The Auction House will enable the Bidders and visitors entering the
Auction venue no later than 30 minutes prior to the Auction start.
2. The Auction will be opened by the bid announcement, which
will contain the name and catalogue number, name of the author,
and name of the Lot including a brief description, minimum bid and
minimum increment for the Lot.
3. After announcing the Lot, the Bidders may increase the bidding
price by placing their minimum increments by way of visibly raising
their allotted bidding numbers. The Auction is effective if bidding increments are made. In such case the person authorised by the Auction
House to manage the Auction (hereinafter as “Auctioneer”) will add
the increments to the last highest bid on the Lot.
4. Where none of the bidders places a bidding increment after a repeated call of the Auctioneer, the Auctioneer shall make the last, third
call announcing the last highest bid and the Lot will be knocked down
to the Bidder who has placed the last highest bid. The bid is binding
upon the Bidder.
5. Where several Bidders place the same bid for the same Lot or
where no higher bid is placed, the Auctioneer shall decide on the winning Bidder by drawing lots.
6. By knocking-down the Lot the Auction is completed. The Auction
is finished after bids are placed on any and all Lot in the catalogue.
The person to whom the Lot was knocked down becomes
the winning Bidder.
7. Unless a notarial deed was produced, after Auction end, the
Auction house will produce minutes of the Auction. Results of the
Auction will be disclosed at www.whiteweiss.sk.
Clause VI.
Increments
1. Bidding increments may be placed as follows:
• for immediate Lot price below 499 € increments
equal 20 €,
• for immediate Lot price from 500 € to 2 999 € increments
equal 50 €,
• for immediate Lot price from 3 000 € to 9 999 € increments
equal 100 €,
• for immediate Lot price from 10 000 € to 14 999 € increments
equal 200 €,
• for immediate Lot price from 15 000 € to 49 999 € increments
equal 500 €,
• for immediate Lot price from 50 000 € and more increments
equal 1 000 €.
2. The Auction House reserves the right to change the increment
amount at its own discretion during the Auction.

Clause VII.
Sale Price and Payment
1. The price equalling the highest bid knocked down by the Auctioneer is the purchase price of the Lot.
2. The Auction House charges the Bidder a commission in the
amount of 20% of the purchase price according to the previous
paragraph; the purchase price is rounded up to the closes euro figure.
3. If Bidder during previous calendar year made a winning Bid in Auction House over 100 000 € of purchase price of the Lot and debts for
the Auction Lots have been paid-up, then The Auction House charges
the Bidder a commission in the amount of 12% of the purchase price;
the purchase price is rounded up to the closes euro figure.
4. Total price to be paid by the successful Bidder thus includes the
purchase price of the Lot (highest bid), commission to the Auction
House (“Sale Price”).
5. Payment method of cash is not possible, all payments have to be
accomplished via bank transfer only. The maturity of the Sale Price
is 7 days of the Auction date.
Clause VIII.
Transfer of Title and Delivery to Winning Bidder
1. The Bidder acquires title to the Lot and title to accept the same
only after paying the Sale Price in full.
2. The Auction House shall issue to the Bidder a written certificate
proving the purchase of the Lot. The certificate must contain the
catalogue sale number, Bidder’s number, and brief description of the
Lot, number of copies (applicable to sets), purchase price, auction
date, stamp and signature of the Auction House officer in charge.
3. Auction Lot will be issued immediately after payment of the full
Sale Price at the Auction venue in the premises of White & Weiss
branch in Škultétyho 1, Bratislava no later than 14 days
of the Auction date.
Clause IX.
Absentee Bids
1. Bidders may bid on any Lot subject to agreement with the Auction House after granting a written power of attorney to an agent or
executing a written agreement with the Auction House on placing
telephone bids. Both agreements must be executed no later than 3
hours prior to the Auction start and the signature of the Bidder must
be seen by a notary.
2. Absentee bids are subject to a deposit of at least 30% of the opening bid price of each Lot, in which the Bidder is interested. The deposit
must be paid upon executing the agreement with the Auction House.
Where the Bidder represented by an agent based on a power of attorney places the highest bid and fails to pay the Sale Price in full within
the period specified in Clause VII. par. 5 herein, the deposit forfeits in
favour of the Auction House and it is considered compensation covering the costs of auctioning and lost profit of the Auction House.
Bids placed based on power of attorney.
3. To participate in the Auction, Bidders must specify in their
powers of attorney
• the Lot they are interested in by listing their catalogue
sale numbers, author and name;
• the bidding limit and that for each Lot individually.
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4. When acting pursuant to a power of attorney, the Auction House
shall keep in mind the best interest of the represented Bidder, i.e.
only one bidding increment is placed on the highest bid of the Bidders
attending the Auction in person. The Auction House agrees to keep all
Bidder data confidential.
5. Where two Bidders placing absentee bids meet in the Auction and
the highest bid placed for a Lot does not achieve the limit they placed
on their absentee bids, the Auctioneer shall knock down the Lot to the
Bidder who placed a higher limit at a price than the last highest bid at
the Auction.
6. Where Bidders represented and placing identical limits on their
absentee bids meet in the Auction, the Auctioneer shall knock down
the Lot to the Bidder who delivered his power of attorney to the Auction House first and that at a price higher by one increment than the
highest bid placed in the Auction. Where several powers of attorney
are delivered to the Auction House on the same day, alphabetical
order takes precedence.

BOHATSTVO,
JE IBA SLOVO, DAŤ MU
ZMYSEL JE UMENIE

Telephone Bids.
7. In the registration for telephone bids, the Bidder must provide
• identification data of the Bidder including telephone number
on which the Auction House may contact the Bidder;
• specification of the Lot in which the Bidder is interested, listing its
catalogue number, author and name;
• for cases where it could be impossible to establish a telephone
connection, the Bidder may determine the maximum bid limit for
a specific Lot and the Auction House may place bids on behalf of
the Bidder up to the limit.
8. Any and all costs related to the telephone connection of the Bidder
to the Auction shall be borne by the Auction House.
Clause X.
Joint and Final Provisions
1. Supplements may be issued to the Auction catalogue where new
Lot is acquired after the catalogue is published and when the Lot is
deemed beneficial to extending the Auction Lot. Such supplements
will be provided to the Bidders at the Pre-Sale Exhibition.
2. The Bidder is obliged to get acquainted with the status of each Lot
prior to the Auction and it is solely at the Bidder’s discretion whether
the Lot the Bidder plans to purchase complies with the description in
the catalogue. Depiction and description of the Lot in the catalogue is
for convenience purposes only and it shall not be deemed to constitute an appraisal. Damage to the Lot resulting from usual wear and
tear is not considered in the catalogue.
3. Any objections to the Auction, highest bid, Auctioneer’s procedure
or any other objections regarding the Lot must be raised by the Bidder
with the Auction House forthwith at the Auction venue. Objections
raised after the Auction end or upon payment will not be considered
by the Auction House. Complaints regarding the Lot will not be
considered by the Auction House. Resolution of disputes regarding
the Auction procedure and method shall be at the sole and unfettered
discretion of the Auction House.
These Auction Rules are effective as of 30 October 2013.
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094 Patrik Illo (1973): Misa, vyvolávacia cena 750 €
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001
Miloslav Laky 1948 - 1975 & Ján Zavarský, 1948
Vzduch, air, air, luft 1 dm³

005
Petra Nováková-Ondreičková, 1968
Z cyklu ich duše boli ako večne
zastlaté postele 1

zač. 70 rokov, serigrafia kašírovaná na kape, 88 x 64 cm
vpredu pečiatka Miloslav Laky a Ján Zavarský

1993 - 1996, perforovaný papier,
rámovanie, 47 x 64 cm, signované vzdau
P. Nováková Ondreičková 93-96

260 €
(280 - 800 €)

360 €
(380 - 400 €)

002
Miloslav Laky 1948 - 1975 & Ján Zavarský, 1948
Vzduch, air, air, luft 100 cm²
zač. 70 rokov, serigrafia kašírovaná na kape, 88 x 64 cm
vpredu pečiatka Miloslav Laky a Ján Zavarský

260 €
(280 - 800 €)

003
Miloslav Laky 1948 - 1975 & Ján Zavarský, 1948
Zem, Earth, Erde, Terre. Slnko, Sun, Soleil, Sonne
zač. 70 rokov, serigrafia kašírovaná na kape, 88 x 64 cm
vpredu pečiatka Miloslav Laky a Ján Zavarský

260 €
(280 - 800 €)

004
Miloslav Laky 1948 - 1975 & Ján Zavarský, 1948
Bez názvu
zač. 70 rokov, serigrafia kašírovaná na kape, 88 x 64 cm
vpredu pečiatka Miloslav Laky a Ján Zavarský

260 €
(280 - 800 €)
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006
Petra Nováková-Ondreičková, 1968
Z cyklu ich duše boli ako večne
zastlaté postele 2

007
Petra Nováková-Ondreičková, 1968
Z cyklu ich duše boli ako večne
zastlaté postele 3

1993 - 1996, perforovaný papier,
rámovanie, 61 x 49 cm, signované vzdau
P. Nováková Ondreičková 93-96

1993 - 1996, perforovaný papier,
rámovanie, 57 x 49 cm, signované vzdau
P. Nováková Ondreičková 93-96

360 €
(380 - 400 €)

360 €
(380 - 400 €)
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010
Mária Čorejová, 1975
Podľa Luciena
2013, tuš na papieri, 60 x 42 cm
signované vzadu Mária Čorejová 2013, rámované

550 €
(600 - 650 €)
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008
Daniela Chrienová, 1984
Poster V

011
Mária Čorejová, 1975
Kompromis

2012-2013, olej na plátne, 105 x 105 cm
signované vzadu D. Chrienová

2013, tuš na papieri, 60 x 42 cm
signované vzadu Mária Čorejová 2013, rámované

1 100 €
(1 150 - 1 200 €)

550 €
(600 - 650 €)

009
Daniela Chrienová, 1984
Pope

012
Mária Čorejová, 1975
Jednota 2013

2013, olej na plátne, 40 x 60 cm
signované vzadu D. Chrienová

tuš na papieri, 60 x 42 cm
signované vzadu Mária Čorejová 2013, rámované

400 €
(420 - 500 €)

550 €
(600 - 650 €)
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013
Milan Paštéka, 1931 - 1998
Dvojica
1975, tuš na papieri, 40 x 30 cm
signované vzadu M. Paštéka
pečiatkou z pozostalosti autora, rámované

1 300 €
(1 350 - 1 600 €)

014
Ján Mudroch, 1908 - 1968
Sestry

015
Vladimír Kompánek, 1927 – 2011
Turoň

druhá pol. 40. rokov 20. st., tuš na kartóne, 70 x 55 cm
sign. vpravo hore Mudroch, rámované

70. roky, kombinovaná technika na preglejke, 50 x 35 cm
signované vpredu V. Kompánek, rámované

2 900 €
(2 950 - 4 000 €)

4 200 €
(4 300 - 5 500 €)

Proveniencia: súkromná zbierka, pravosť diela potvrdená
majiteľmi pozostalosti J. Mudrocha
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016
Vladimír Kompánek, 1927 – 2011
Dedko

017
Jakub Bauernfreund, 1904 - 1976
Priateľky pri káve

začiatok 70. rokov, drevo, 175 x 35 x 11 cm
signatúra dole K, ed.: 1/1

1947 - 48, gvaš na papieri, 28 x 39 cm
signované vpredu J. Bornfriend, rámované

2 200 €
(2 250 - 2 500 €)

4 200 €
(4 300 - 5 000 €)

Proveniencia: súkromná zbierka, dielo pôvodne pochádza
z interiéru hotela Manín v Považskej Bystrici (na zadnej
strane diela DKP číslo podniku Reštaurácie Pov. Bystrica)
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018
Vincent Hložník, 1919 - 1997
Cirkus prichádza

019
Arnold Weisz-Kubínčan, 1898 - 1945
Talmudista

020
Eugen Nevan, 1914 - 1967
Zátišie

1941, akvarel, tuš na papieri, 42 x 51 cm
signované vpredu V. Hložník 1941, rámované

okolo 1930, olej na lepenke, 23,5 x 13,5 cm
signované vpredu A. Weisz-Kubínčan, rámované

60. roky, gvaš na papieri, 33 x 55 cm
signované vpredu E. Nevan, rámované

3 800 €
(3 900 - 5 500 €)

2 500 €
(2 550 - 3 500 €)

2 300 €
(2 350 - 3 000 €)
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021
Ľudovít Fulla, 1902 - 1980
Spomienka na Východnú (detail mozaiky)
1967 - 1969, sklo, kov, cementová doska – mozaika
67 x 49 cm, neznačené

70 000 €
(71 000 - 120 000 €)
Znížená provízia pre kupujúceho 12%.
Proveniencia: súkromná zbierka, doložený posudok PhDr. Kataríny Bajcurovej, CSc.

Predložené dielo predstavuje jedno pole mozaiky (vpravo dole) - monumentálnej realizácie Východná,
uskutočnenej podľa návrhu Ľudovíta Fullu vo vstupnej hale Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku (1968
– 1969)... Základom je znaková kompozícia s motívom vtáčika umiestnená do farebných geometricky
štylizovaných polí. Návrh je realizovaný v charakteristickej farebnej škále, ktorú tvorí červená, modrá, žltá
(zlatá) a biela farba pozadia zložená z kociek pastelových tónov. Mozaikové pole je zasadené do kovového
rámu, adjustované ako samostatný obraz... Mozaika bola jednou z monumentálno-dekoratívnych techník,
ktorá mimoriadne konvenovala Fullovmu tvorivému naturelu. Pre Československý pavilón na EXPO v Montreali Fulla navrhol mozaiku Tradícia, ktorá bola abstraktným pendantom diela, ktoré navrhol pre vestibul
vlastnej galérie (Spomienka na Východnú 1967 – 1969).
Realizácia mozaiky Spomienka na Východnú pre vstupnú halu Galérie Ľ. Fullu bola pravdepodobne
uskutočnená v dieľňach Umeleckých remesiel do roku 1969, keďže galéria Ľ Fullu bola slávnostne
sprístupnená verejnosti 2. júla 1969. Predložené dielo je realizované ako samostatné mozaikové pole, ktoré
vzniklo v súvislosti s realizáciou veľkej mozaiky - mohlo byť realizované ako farebná a materiálová skúška,
resp. autor mohol dať detail realizovať zámerne ako samostatný - komorný - obraz. Samostatné dielo svedčí
o Fullovej majstrovskej schopnosti tvarovej kombinatoriky, ako aj o jeho talente všestranného monumentalistu, ktorý má neobyčajný zmysel pre dekoratívne hodnoty obrazu. Predstavuje dômyselnú figuratívnoznakovú skladačku, ktorá sa vyznačuje geometrickou a pritom ornamentálnou lineatúrou, hravým prístupom
k motívu, ale aj charakteristickou svietivou fullovskou farebnosťou, ktoré robia z diela neopakovateľný
a jedinečný šperk. (Citované z posudku PhDr. Kataríny Bajcurovej, CSc.)

22

23

023
Alojz Klimo, 1922 - 2000
Križovatky
1966, tempera na preglejke, 90 x 90 cm
signované vpredu A. Klimo 66, rámované

3 800 €
(3 900 - 4 200 €)

24

022
Vincent Hložník, 1919 - 1997
Žena

024
Alojz Klimo, 1922 - 2000
Štvorce a kruhy

1947, tempera na papieri, 37 x 50 cm
signované vpredu V. H. 47, rámované

1969, tempera na preglejke, 104 x 73 cm
signované vpredu A. Klimo 69, rámované

3 400 €
(3 500 - 4 500 €)

3 800 €
(3 900 - 4 200 €)
25

025
Miloš Alexander Bazovský, 1899 - 1968
Samota
1946, olej na lepenke, 26 x 34 cm
signované vpredu M. A. B., rámované

22 000 €
(22 500 - 35 000 €)
Proveniencia: súkromná zbierka, doložený posudok PhDr. Kataríny Bajcurovej, CSc.,
vzadu sa nachádza dobový, originálny štítok Slovenského fondu výtvarných umení.

Ide o komornú obrazovú kompozíciu, ktorá predstavuje pohľad na výsek krajiny so skupinou vidieckych
domov - maľba má dva plány - v prvom najbližšom k divákovi sú na hnedo rozmaľovanom páse zeme
umiestnené v makrodetaile rezané fragmenty dvoch dedinských chalúp s červenými strechami, druhý plán
tvorí biela chalupa lineárne ohraničená so šedivou oblohou v pozadí. Autor poníma formy celostne ako jednoducho vykrojené a ohraničené formy, tvarované razantným, náznakovým, miestami pastóznym maliarskym
rukopisom a gestom. Nejde celkom o realistické, ale výrazne štylizované vyjadrenie, strohé je podanie konfigurácie dedinských stavieb, ktoré sú tvarované na plošnom a lineárnom princípe. Cieľom autora je vyvolanie
istej nálady, v kompozícii prevláda ponurá, potemnelá atmosféra. Farba má čiastočne symbolickú úlohu.
(Citované z posudku PhDr. Kataríny Bajcurovej, CSc.)
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026
Milan Bočkay, 1946
Stolička (podľa Vincenta van Gogha)

027
Milan Bočkay, 1946
Cigareta (ohyb)

1999, olej na plátne, 115 x 90 cm
signované vzadu M. Bočkay

1974 – 1975, olej na plátne, 50 x 70 cm
signované vzadu M. Bočkay

5 000 €
(5 100 - 6 000 €)

3 000 €
(3 100 - 3 800 €)
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028
Dezider Tóth / Monogramista T. D., 1947
Ranený obraz
1979, akryl na plátne, obväz, 90 x 90 cm
značené vzadu Dezider Tóth, rámované

4 800 €
(4 900 - 5 500 €)

029
Dezider Tóth / Monogramista T. D., 1947
Koána
1977, laminovaná doska, akryl, v. 61 cm
signované vzadu T. D. K-07

4 000 €
(4 100 - 4 500 €)
Literatúra: Monogramista T. D. - Nie som autor, som metafora, nestr., Vydavateľstvo O.K.O a Slovart, Bratislava 2011
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030
Dezider Tóth / Monogramista T. D., 1947
Sneh na mesiaci II

031
Dezider Tóth / Monogramista T. D., 1947
Dobývanie vesmíru gastrocestou II

1980, akryl na plátne, 65 x 90 cm
signované T.D., rámované

1979, akryl na plátne, 90 x 65 cm
signované T.D., rámované

3 950 €
(4 050 - 4 250 €)

3 950 €
(4 050 - 4 250 €)

Literatúra: Monogramista T. D. - Nie som autor, som metafora, nestr., Vydavateľstvo O.K.O a Slovart, Bratislava 2011

Literatúra: Monogramista T. D. - Nie som autor, som metafora, nestr., Vydavateľstvo O.K.O a Slovart, Bratislava 2011
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032
Bohdan Hostiňák, 1968
Dážď

033
Bohdan Hostiňák, 1968
Ostrov mŕtvych

1994, olej na plátne, 80 x 100 cm
značené vzadu B. Hostiňák, rámované

1997, olej na plátne, 65 x 90 cm
signované vpredu B.H. 97

7 000 €
(7 100 - 10 000 €)

5 800 €
(5 900 - 7 000 €)

Literatúra: Bohdan Hostiňák, Štátna galéria v Banskej
Bystrici, 1995, nestr.
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034
Martin Knut, 1964
Koleno

035
Martin Knut, 1964
Pohoda

1991, akryl na plátne, 80 x 80 cm
signované vzadu Martin Knut 1991

1991, akryl a kombinovaná technika na plátne, 60 x 60 cm
signované vzadu Martin Knut 1991

2 700 €
(2 750 - 3 800 €)

2 300 €
(2 350 - 3 500 €)

Vystavené: Prague - Bratislava, D’une génération l’autre,
1992, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
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036
Vladimír Havrilla, 1943
Osmička (objekt)
80. roky, hliník, glazovaná pálená keramika, v. 18 cm
signované Vladimír Havrilla DQ

20 €
(40 - 400 €)

037
Ivan Csudai, 1959
Mysticum II
1990, olej na kartóne, 70 x 100 cm
nesignované, rámované

800 €
(850 - 1 500 €)
Literatúra: Ivan Csudai - Vita brevis, ars longa, ed.:
Michalovič P., Slovart, Bratislava, 2010, s. 205

38

39

40

038
Laco Teren, 1960
Ruža (z cyklu Tanec smrti)

039
Laco Teren, 1960
Hviezdna noc (z cyklu Tanec smrti)

1989, tempera a olej na plátne 150 x 145 cm
signované na rube L.T.

1989, tempera a olej na plátne, 150 x 145 cm
signované na rube L.T.

15 000 €
(15 500 - 18 000 €)

15 000 €
(15 500 - 18 000 €)

Literatúra: Laco Teren, 7.oct. - 28.oct. 1991, Kunstverein
Bretten e.V., 1991, nestr.

Literatúra: Laco Teren, 7.oct. - 28.oct 1991, Kunstverein
Bretten e.V., 1991, nestr.
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040
Ivan Csudai, 1959
Boys and Dots II

041
Ivan Csudai, 1959
Sources od Light

2011, akryl na plátne, 140 x 120 cm
signované vzadu Csudai 2011

2011, akryl na plátne, 90 x 100 cm
signované vzadu Csudai 2011

3 800 €
(3 900 - 4 000 €)

3 300 €
(3 400 - 3 500 €)
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043
Jaroslav Róna, 1957
Čelusť
1999 V, bronz, 49 x 93 x 21 cm
značené dole Róna 99 I odliatok

12 500 €
(12 700 - 14 000 €)
Literatúra: Róna, ed.: Olič J., vyd. Gallery Praha a Galerie výtvarného
umění v Ostravě, 2010, s. 290, Kat. č. diela: 133

042
Adam Szentpétery, 1956
Opakovaný rytmus 1
1996, olej na plátne, 160 x 130 cm
signované vzadu A. Szentpétery

4 400 €
(4 500 - 5 000 €)
44

Adam Szetpétery je autorom, ktorého celoživotné dielo je
venované geometrickej abstrakcii. Základnými výstavbovými
prvkami v jeho maľbe sú: farba, plocha, línia. Výsledkom je premyslená hra, ktorá pomocou geometrického jazyka prináša nové
poznanie tvorby priestoru. Autor na umeleckú scénu nastúpil v
osemdesiatych rokoch 20. storočia po absolvovaní Odboru monumentálneho maliarstva VŠVU v Bratislave. Venuje sa voľnej tvorbe
a vedie Ateliér súčasného obrazu na Fakulte umení Technickej
univerzity v Košiciach.

Jaroslav Róna je český maliar a sochár, jeden zo zakladatelov skupiny Tvrdohlaví, pedagóg
pražskej Akadémie výtvarných umení v Prahe. V osemdesiatych rokoch bol členom divadla
Mimoza, pôsobil herecky a textovo v divadle Sklep v Prahe. Je autorom súsošia Mýtickej lode na
bratislavskom nábreží pri River Parku ako aj mnohých iných súsoší na verejných priestranstvách
miest v Českej republike. Slovami teoretičky Jany Šefčíkovej je charakterizovaný ako maliar
„mýtického bezčasia”. Častokrát sa J. Róna inšpiruje literárnymi obrazmi spisovateľa F. Kafku.
Patrí medzi špičkových umelcov z generácie, ktorá sa uviedla na českú scénu v osemdesiatych
rokoch 20. storočia. Jeho autorská a umelecká aktivita trvá dodnes a je umelecky a významovo
vysoko kvalitná.
45

044
Jaroslav Róna, 1957
Žirafa
2008, bronz, 78,5 x 31 x 22 cm
značené dole Róna 08 I odliatok

6 200 €
(6 300 - 7 000 €)
Literatúra: Róna, ed.: Olič J., vyd.
Gallery Praha a Galerie výtvarného
umění v Ostravě, 2010,
s. 332, Lit.: kat. č. 224

045
Jaroslav Róna, 1957
Muž s rybou
2004, glazovaná pálená hlina,
43 x 20 x 17 cm
značené dole Róna 04, ed.: 1/1

2 500 €
(2 550 - 4 000 €)
Lit.: kat. č. 192

46

47

48

046
Klára Bočkayová, 1948
Vysoké postavenie

047
Klára Bočkayová, 1948
Ja dobrého muža mám

2011, akryl na plátne, 100 x 70 cm
signované vzadu K. Bočkayová 2011

2008, akryl na plátne, 100 x 70 cm
signované vzadu K. Bočkayová 2008

2 500 €
(2 550 - 4 000 €)

2 500 €
(2 550 - 4 000 €)
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048
Michal Gabriel, 1960
Stolička, 2012
polyesterová živica a žaľuďové čapičky
85 x 42 x 48 cm, signované zospodu
Gabriel 2012

5 900 €
(6 000 - 7 000 €)

Michal Gabriel je českým sochárom, je jedným zo
zakladateľov skupiny Tvrdohlaví. Od roku 2007 je
dekanom FaVU VUT v Brne. Ako umelec sa realizuje vo verejnom priestore, architektúre a voľnej
tvorbe. Na Slovensku je autorom bronzových
žralokov, ktoré sú súčasťou verejných priestorov
promenády River Parku v Bratislave. Jeho záujem
sa koncentruje na prácu s bronzom ako aj plodmi
prírody a živicou (eukalyptové jadrá, orechové
škrupiny a pod.)

049
Jiří Načeradský, 1939
Kudlanka jitřní
2007, olej na plátne, 80 x 90 cm
signované vpredu Načeradský 2007

3 500 €
(3 600 - 4 000 €)

Jiří Načeradský je významný český grafik a maliar. Na výtvarnej scéne debutoval v polovici šesťdesiatych rokov 20.
storočia. Od začiatku svojej tvorby sa tematicky vyjadroval
figurálne. V šesťdesiatych rokoch ho ovplyvnila umelecká
forma „novej figurácie”, v sedemdesiatych rokoch to bol
pop-art a na prelome 80. - 90. rokov to bola postmoderná
maľba. Dominantné však vždy bolo zobrazenie ženských
alebo mužských figúr s výrazným erotickým významom,
tie častokrát strácali charakteristické rysy ľudskej postavy,
premieňali sa na hmyz alebo geometrické či znakové formy.

Proveniencia: súkromná zbierka
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050
Michal Gabriel, 1960
Jogínky

052
Michal Gabriel, 1960
Jogínky

053
Michal Gabriel, 1960
Jogínky

2012, bronz, v. 30 cm
signované Gabriel 2012, ed.: 1/5

2012, bronz, v. 17 cm
signované Gabriel 2012, ed.: 1/5

2012, bronz, v. 19 cm
signované Gabriel 2012, ed.: 1/5

1 700 €
(1 750 - 2 500 €)

1 700 €
(1 750 - 2 500 €)

1 700 €
(1 750 - 2 500 €)

051
Michal Gabriel, 1960
Jogínky
2012, bronz, v. 15 cm
signované Gabriel 2012, ed.: 1/5

1 700 €
(1 750 - 2 500 €)
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054
Michal Gabriel, 1960
Trojitý hráč
2011, bronz, 23 x 27 x 20 cm
signované dole Gabriel 2011

2 500 €
(2 550 - 3 000 €)

055
Jiří Kornatovský, 1952
Meditácia archetypom
2010, kombinovaná technika na plátne, 150 x 100 cm
rámované, signované vpredu Kornatovský 2010

4 500 €
(4 600 - 5 000 €)
54

Témou väčšiny kresieb Jiřího Kornatovského je len jeden
motív. Býva ním tvar, imaginárne teleso. Autor ho zobrazuje
ako izolovaný element, ktorý utkvel v prázdnom priestore,
bez vzťahov k okoliu či pozadiu. Líniová štruktúra je viditeľná
len pri pohľade zblízka. Z diaľky ťahy čiar splývajú a ozrejmuje sa objemovosť podobná účinkom lazúrnej maľby. Nie
nadarmo je jeho tvorba často charakterizovaná ako meditácia
kresbou. (Anna Janištinová In.: Jiří Kornatovský - Meditace
kresbou, nestranované, Národná galéria v Prahe, 2003)
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056
Michal Studený, 1939
Obraz

057
Michal Studený, 1939
Na pamiatku z mora

2010, kombinovaná technika, 102 x 113 cm
značené vzadu M. Studený 2010

2013, kombinovaná technika, 85 x 90 cm,
signované vpredu M. Studený, rámované

1 200 €
(1 250 - 1 600 €)

900 €
(950 - 1 400 €)

058
Michal Studený, 1939
Z cyklu 17 zastavení – 11
2010, kombinovaná technika na plátne,
55 x 70 cm
signované vpredu M. S.

700 €
(750 - 1 000 €)
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059
Peter Roller, 1948
Reliéf

061
Peter Roller, 1948
Samorast

2010, akryl na dreve, 60 x 80 cm
signované vzadu Peter Roller 2010

2009, akryl, drevo, kartón, 53 x 35 cm
signované vzadu Peter Roller 2009

1 250 €
(1 300 - 3 000 €)

800 €
(850 - 1 200 €)

060
Peter Roller, 1948
Reliéf

062
Adrian Marc, 1930 – 2008
Kompozícia

2010, akryl na dreve, 60 x 80 cm
signované vzadu Peter Roller 2010

1996, sieťotlač na papieri, 80 x 60 cm
signované vpredu Adrian Marc, rámované

1 250 €
(1 300 - 3 000 €)

260 €
(280 - 800 €)
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063
Marko Blažo, 1972
Katedrála 1

064
Marko Blažo, 1972
Interiér II

2013, akryl na plátne , 90 x 145
signované vzadu Marko Blažo

2013, akryl na plátne 145 x 100 cm
signované vzadu Marko Blažo

4 900 €
(5 000 - 6 800 €)

5 000 €
(5 100 - 7 000 €)
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Marko Blažo je výrazným autorom slovenskej strednej generácie. Jeho tvorba vychádza z média grafiky,
posúva sa však smerom k jej súčasným možnostiam. Autor vychádza zo zberateľstva vlastných
vnemových zážitkov a ich pozitívnym aj negatívnym vnímaním, ktoré spracováva selekciou, pričom
vznikajú nové vizuálne formy. Častokrát detsky hravé obrazové asociácie nás prevedú mysľou tvorcu
- rozmanitou a nekonvenčne uvoľnenou. Jeho nenútené autorské stratégie si všimol aj zahraničný
zostavovateľ P. Coldwell, keď ho zaradil do výberovej publikácie o súčasnej grafike Printmaking: A
Contemporary Perspective (Black Dog Publishing, Londýn 2010). Diela Marka Blaža odkazujúce k interiérom gotických katedrál sa v roku 2012 na našej aukcii vyšplhali k aukčným rekordom s viac ako 100%
navýšením z vyvolávacej ceny.
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065
Radko Mačuha, 1974
Kentaur (zo série Mytológia)
2000, bronz, patina, 33 x 34 x 16 cm
signované RM, ed.: 1/1

1 800 €
(1 850 - 2 000 €)
62

Radko Mačuha je slovenský sochár, ktorý študoval na VŠVU v
Bratislave (ateliér prof. J. Meliša). Predkladané dielo je dokladom
jeho raných sochárskych prác. Typickým znakom jeho tvorby je
práca s nadsádzkou a humor, pričom svoje diela spracováva v klasických sochárskych materiáloch, ale aj v netypických sochárskych
priestorových posunoch. Príležitostne participuje na realizáciách
vo verejnom priestore, ktoré možu mať kritický kontext, ale aj
estetiku klasického sochárskeho diela. Socha Satyra zo série
Mytológia sa predala na aukcii v apríli 2013.

066
Marko Blažo, 1972
Tahiti

067
Marko Blažo, 1972
Stavebnica 4

2010, grafika - digitálna tlač na plátne, 100 x 135 cm
signované vzadu Marko Blažo, ed.: 1/5

2010, grafika – digitálna tlač na plátne, 90 x 140 cm
signované vzadu Marko Blažo, ed.: 1/5

1 500 €
(1 550 - 2 000 €)

1 500 €
(1 550 - 2 000 €)
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068
Viktor Frešo, 1974
Madonna Guitars
2013, objekt – kombinovaná technika,
121 x 50 x 40 cm,
signované vzadu Freso 013

5 000 €
(5 100 - 6 000 €)

069
Viktor Frešo, 1974
Art is Nice 010
2013, kombinovaná technika na plátne,
200 x 145 cm
signované vpredu Freso 013

3 600 €
(3 700 - 4 000 €)

Viktor Frešo je slovenský kurátor, fotograf, abstraktný maliar, sochár a konceptuálny umelec. Vnuk
herca a režiséra Paľa Bielika. Do povedomia verejnosti sa dostal aj ako spolupracovník Davida Černého,
s ktorým sa podieľal aj na jeho diele Entropa. Študoval bratislavskú Vysokú školu výtvarných umení
a Akadémiu výtvarných umení v Prahe, ktorú ukončil roku 2003. Jeho práce a celkový prístup
k súčasnému umeniu spočíva v tom, že Frešo vytvára tzv. koncepty a projekty, v ktorých je kritický
a agresívne vyjadruje pohŕdanie súčasnou výtvarnou scénou s podtónom ľahkosti a humoru. Vo svojej
tvorbe používa dôraz na svoje ego a sebairóniu. Jeho práce a celkový prístup k umeniu patrí k veľmi
netypickým, ale zároveň silne reflektujúcim spoločenskú a kultúrnu situáciu. Umelec vytvára rafinovane
koncepty a projekty, ktoré prezentuje ako zdanlivo jednoduché, uzatvorené umelecké diela ”Piece of art“.
Založil niekoľko umeleckých skupín, ako napr. Egoart, či Fifty-fifty Group alebo BinderFresh
(zdroj: slovenská Wikipedia).
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070
Erik Šille, 1978
Fire Walk with Me
2013, akryl na plátne, 150 x 170 cm
signované vzadu E. Šille 2013

4 300 €
(4 400 - 5 000 €)
Vystavené: Erik Šille - Fire Walk With Me,
Dea Orh Gallery, Praha, 2013
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Erik Šille je výrazná postava slovenskej výtvarnej scény, ktorá vzišla z tzv.
návratu maľby po roku 2000. Ten znamenal návrat média maľby a záujem
oň na odbornom poli ako aj na poli umeleckého trhu. Študoval na VŠVU
v Bratislave (ateliér I. Csudaia), pre jeho tvoru je typická komiksová štylizácia,
tvorba vlastnej komiksovej príbehovosti a imaginácie. V poslednom čase
vo svojej maľbe otvorene pracuje s existujúcimi pop-kultúrnymi znakmi,
častokrát stelesnenými zahraničnými a domácimi kreslenými bytosťami,
ktoré spája v netradičných scénických situáciách, ktoré rozhodne nie sú pre
deti. Častokrát sa stretávajú v jednom obraze a scéne, pričom ich motivické
rozuzlenie je viacvrstvové a vyžaduje si čítanie skúseného diváka, ktorý dokáže
pripustiť, že Hello Kitty, Jánošík, Krteček, ikonka Líšky z počítačového programu, či Ján Francisci môžu mať spolu napríklad kriticko-existenciálny rozmer.

071
Erik Binder, 1974
Listy a vajcia
2012, akryl na plátne, 150 x 150 cm
signované vzadu Erik Binder 2012

3 300 €
(3 400 - 4 000 €)

67

072
Viktor Frešo, 1974
Art is Nice

074
Erik Binder, 1974
Ujetý pitbulo

2012, akryl na papieri, 84,5 x 60 cm
signovné vpredu Freso 12, rámované

2010, ofset, fixa na papieri kašírované
na komatexe, 88 x 67 cm
signované vpredu Erik Binder

600 €
(650 - 800 €)

800 €
(850 - 1 000 €)

075
Erik Binder, 1974
Šťavnaté ksichty
2000, akryl na papieri, kašírované
na komatexe, 125 x 90 cm
signované vpredu Erik Binder 2000

1 500 €
(1 550 - 1 800 €)

073
Viktor Frešo, 1974
Art is Nice
2013, akryl na papieri, 84,5 x 60 cm
signovné vpredu Freso 13, rámované

600 €
(650 - 800 €)
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076
Martin Múranica, 1980
Zo zeme
2002, tavené, brúsené sklo, priemer 23 cm, v. 15 cm,
nesignované, doložený certifikát autora

1 600 €
(1 650 - 2 200 €)

077
Martin Kubina, 1980
Volume
2006, polyesterová živica, 45 x 147 x 30 cm
nesignované, doložený certifikát autora

7 500 €
(7 600 - 9 000 €)
70
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Jej diela „prinášajú stretnutie archaiky hadieho „ornamentu“ a individuálneho tvaru v novopostavených postmoderných súradniciach. Raz je to plot, skúmavka, maska, inokedy strela, raketa, ufón (HG 14 – Raketa, 1997,
HG 28 – Maska, 2000, HG 29 – Fontána, 2000, HG 30 – Ufón, 2000, GH 34 – Madona 1, 2001, HG 52 – Strela,
2006, HG 61 – Skúmavka 1, 2006...). Hadia geometria nesie v sebe zabudované aj skryté genderové odkazy,
metaforické stretnutie a prekrývanie mužského a ženského princípu (falického tela a kosoštvorcovej hadej
hlavy) v jednom obrazovom organizme. (Beskid, V. Mária Balážová / Dielo z rokov 1985-2009, s. 13).
Mária Balážová je zastúpená v dôležitých zbierkach, napríklad: Slovenská národná galéria, Bratislava; Národní galerie, Praha (CZ) ; Galéria Jána Koniarka, Trnava; Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica; Galéria M. A.
Bazovského, Trenčín; Zbierka Slovenskej sporiteľne, Bratislava; Zbierka PSIS, Bratislava; Tama Art University
Museum, Tokio (J); Městské muzeum a galerie, Břeclav (CZ) ; Wannieck Gallery, Brno (CZ).
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078
Mária Balážová, 1956
Hadia geometria 61 – Skúmavka 1

079
Mária Balážová, 1956
Hadia geometria 42

2006, olej na dreve, 122 x 78 cm
signované vzadu Balážová 2006

2003- 2004, olej na dreve, 61 x 61 cm
signované vzadu Balážová 2003/2004

3 600 €
(3 700 - 4 000 €)

1 900 €
(1 950 - 2 500 €)
Vystavené: Mária Balážová - Alphabet, Trnava, Galéria Jána Koniarka, 2004;
Mária Balážová - Nová významovosť, Nitra, Nitrianska galéria, 2007

„Mária Balážová na jednej strane prináša zovretú architektúru obrazu, pevnú a reduktívnu formu a na strane
druhej otvára veľký komunikačný priestor pre hru a kombinatoriku znakov a symbolov. Dokonca to môžeme
vnímať aj ako prekračovanie oblasti geometrickej abstrakcie, ako polemiku autorky s jej ortodoxnou líniou,
nakoľko rozpracúva obohatený jazyk tvaroslovia (ako obohatený urán) s následnými štiepnymi reakciami,
kladie otázky po obsahu a pripúšťa figuratívne čítanie obrazového poľa.
(Beskid, V.: Mária Balážová / Alphabet, Trnava, Galéria Jána Koniarka 2004, nestr.)
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081
Blažej Baláž, 1958
Einemu 1

082
Jan Kubíček, 1927
Die Ring Parabell (Podobenstvo o zázračnom
prsteni)

2010, olej a akryl na plátne, 55 x 125 cm
značené vzadu Blažej Baláž

1991, autorská kniha, rozmer papiera 30 x 20, 5 cm

2 200 €
(2 250 - 2 500 €)

400 €
(420 - 800 €)

080
Blažej Baláž, 1958
Bolesť
2006 - 2010, olej, piliny z mincí na plátne
131 x 90 cm, značené vzadu Blažej Baláž

2 900 €
(2 950 - 3 200 €)
74

Kniha obsahuje 4 autorské grafiky Jana Kubíčka, tlačová plocha každej je 13 x 13 cm, vydavateľ: Heinz
Sparwald (tlač knihy Neotype - Druck Klaus Kroner, Offenbach), tlačené na ručný papier Velin d’Arches, tlač
grafík Willi Jesse, Berlin. Edícia 150 číslovaných exemplárov. Ed.: 13/150, signované vzadu Jan Kubíček. ISBN
3-928395-01-7. Die Ringparabel. Textovo kniha obsahuje rozhovor medzi sultánom Saladínom a Nathanom
z tretieho aktu hry Nathan der Weise (Múdry Nathan) od Gotthold Ephraima Lessinga (vyd. 1779).
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083
Jana Farmanová, 1970
Sen o ranči

084
Dorota Sadovská, 1973
Sv. Katarína Sienská

2005, akryl na plátne, 130 x 120 cm
signované vzadu JFŠ 2005

2005, akryl na plátne, 100 x 100 cm
signované na ráme obrazu Dorota Sadovská 2005

3 700 €
(3 800 - 4 000 €)

2 000 €
(2 050 - 3 000 €)

Literatúra: Jana Farmanová, Krokus galéria
a vyd. Slovart, Bratislava, 2012, s. 27
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085
Jakub Špaňhel, 1976
Benzinka
2007, akryl na plátne 160 x 220 cm
signované vzadu Jakub Špaňhel

7 000 €
(7 100 - 8 000 €)

Autor patrí k výrazným umelcom na českej výtvarnej scéne a s talentom pre
maľbu. Pre jeho tvorbu je typický uvoľnený maliarsky rukopis doplnený expresívnou maľbou, tmavou farebnosťou. Špaňhel sa venuje zobrazovaniu historickej
architektúry v nových farebných kontextoch, či námetom efemérnych miest,
zákutí a zátiší. Vybrané dielo patrí k sérii benzínových púmp, ktoré namaľoval v
roku 2007 a sú aj súčasťou jeho monografie, ktorá vyšla v roku 2011 (Olič J.: Jakub
Špaňhel, Arbor Vitae, Praha, 2011)

086
Slavomír Durkaj, 1976
Krajina s kravami
2011, olej na plátne, 145 x 180 cm
signované vzadu Durkaj 2011

2 350 €
(3 400 - 3 000 €)

Proveniencia: súkromná zbierka

78

79

088
Jakub Špaňhel, 1976
Lustr
2009 - 2012, akryl na plátne, 90 x 60 cm
signované vzadu Jakub Špaňhel 2009 – 2012

2 500 €
(2 550 - 2 700 €)

089
Robert Švarc, 1983
Fabrikát
2006, olej na plátne, 50 x 35 cm
signované vzadu Švarc

340 €
(360 - 500 €)

087
Robert Švarc, 1983
Vyčistené od zla II
2013, olej na plátne, 200 x 160 cm
signované vzadu Švarc 2013

1 800 €
(1 850 - 2 500 €)
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Autor študoval tri roky na VŠVU v Bratislave (ateliér D. Fischera),
neskôr prešiel na Kunstakademie v Düsseldorfe (ateliér A. Schulzeho), kde pôsobí dodnes. Pre jeho maľbu je typické uvoľnené
maliarske gesto, hrubá maliarska pasta, ktorá zodpovedá tradícii
maľby Neue Wilde - Noví divokí, ktorá má svoje silné korene
v osemdesiatych rokoch 20. storočia aj v Düsseldorfe. Hoci ho
tematicky aktuálne trápia existenciálne témy, duchovné rozmery
ľudskej osobnosti a jej očisty, jeho prirodzená maliarska tvorba mu
predpovedá aktívnu umeleckú kariéru.
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091
Martin Bu, 1976
Aerial

092
Martin Bu, 1976
Aerial

2009, svetelný objekt, led žiarovky, v. 44 cm
doložený certifikát autora

2009, svetelný objekt, led žiarovky, v. 44 cm
doložený certifikát autora

650 €
(700 - 1 000 €)

650 €
(700 - 1 000 €)

090
Ašot Haas, 1981
Simulation Pixel in Space
2013, reliéfna maľba, akryl na plátne, 132 x 102 cm
signované, doložený certifikát autora

1 800 €
(1 850 - 2 200 €)
Vystavené: Ašot Haas, Galéria Zoya, Bratislava, 2013
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093
Patrik Illo, 1973
Váza

094
Patrik Illo, 1973
Misa

2007, hutnícky tvarované sklo
výška 40 cm, ed.: 1/1

2009, hutnícky tvarované sklo
priemer, 35 cm, ed. 1/1

900 €
(950 - 1 200 €)

750 €
(800 - 900 €)
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095
Ivona Žirková, 1975
Za žalúziami

096
Ivona Žirková, 1975
Chameleón

2009, olej na plátne, diptych 2 obrazy 130 x 100 cm
signované vpredu Ivona Žirková 2009

2010, olej na plátne, 150 x 110
signované vpredu Ivona Žirková 2010

3 500 €
(3 600 - 3 900 €)

2 600 €
(2 650 - 3 000 €)
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097
Silvia Krivošíková, 1976
Portrét - kult hory
2009, akryl na plátne, 70 x 50 cm
signované vzadu Silvia Krivošíková 2009

1 800 €
(1 850 - 2 000 €)

098
Silvia Krivošíková, 1976
Portrét v modrom
2009, akryl na plátne, 40 x 30 cm
signované vzadu SK 2009

1 000 €
(1 050 - 1 300 €)

099
Boris Sirka, 1981
Choke
2010, indický tuš na plátne, 145 x 200 cm
signované vzadu Boris Sirka

2 800 €
(2 850 - 3 200 €)
Vystavené: ObraSKov - súčasná slovenská maľba, Wannienck Gallery, Brno, Česká republika, 2011
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100
Karel Štedrý, 1985
Mandala č. 3

101
Karel Štedrý, 1985
Kruh III

2011, akryl na plátne, 200 x 200 cm
signované vzadu Karel Štedrý 2011

2010, akryl na plátne, 125 x 150 cm
signované vzadu Karel Štedrý 2010

3 700 €
(3 800 - 5 300 €)

2 800 €
(2 850 - 5 300 €)

Literatúra: Dostál M., Pribán J.: Karel Štedrý, Arbor Vitae,
Praha, 2012, s. 97
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102
Ašot Haas, 1981
Simulation of Spiral in Space
2011, akryl na plátne, 120 x 120 cm
doložený certifikát autora na zadnej strane

1 800 €
(1 850 - 2 200 €)

104
Ján Vasilko, 1979
Nepokoje 6
2012, akryl na plátne, 180 x 160 cm
signované vzadu Vasilko 2012

103
Ašot Haas, 1981
B vs. W
2013, sieťotlač, plexisklo, 62 x 67 cm
na zadnej strane doložený certifikát autora, ed: 1/1

1 500 €
(1 550 - 2 000 €)
92

5 500 €
(5 600 - 7 000 €)
Vystavené: Ján Vasilko - Mladá slovenská maľba, Galéria
mesta Bratislavy, Bratislava, 2013
Literatúra: Ján Vasilko, ed.: Beskid V., Vydavateľstvo Krása
a Galéria mesta Bratislavy, 2013, (dielo je publikované na
obálke monografie autora)
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106
Dušan Mravec, 1980
Terezín
2013, olej na plátne, 73 x 95 cm
signované vzadu Dušan Mravec 2013

1 300 €
(1 350 - 1 700 €)

105
Dušan Mravec, 1980
Kávová kompozícia

107
Dušan Mravec, 1980
Na ceste

2013, olej na plátne, 150 x 180 cm
signované vzadu Dušan Mravec 2013

2013, olej na sololite, 50 x 60 cm
signované vzadu Dušan Mravec 2013

3 600 €
(3 700 - 4 000 €)

900 €
(950 - 1 300 €)
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109
Marek Ormandík, 1968
Golgota
2012, akryl na plátne, 180 x 180 cm, signované vpredu Marek,
signované na rube Marek Ormandík 2012

6 000 €
(6 100 - 6 500 €)
Vystavené: Hommage à Markus Prachensky, Meulensteen Art Museum Danubiana, Bratislava - Čunovo, marec 2012; Purgatorio, Galerie
kritiků, Praha, Česká republika, marec 2013; Pražský výber, Galéria
Jozefa Kollára, Banská Štiavnica, jún 2013; M&M Ormandík, Galéria
MMM, Kremnica, september 2013.

108
Michal Moravčík, 1974
Veľká cela (z cyklu Internal Affairs)
2009, objekt, 34 x 36,5 x 17 cm
signované na objekte Michal Moravčík

1 000 €
(1 050 - 1 300 €)

Autor študoval na VŠVU v Bratislave (ateliér prof. J. Jankoviča).
Jeho tvorba sa však od začiatku vyhradzuje konceptuálne,
častokrát naráža na politické témy Európy, jej spoločenstiev
a nepriznaných nacionalizmov. Predložené dielo vzniklo v roku
2004 a je nájdeným objektom ready-made. Predstavujue celu
so strohým nápisom 80% percent. Nápis odkazuje k tvrdeniam
Noama Chomského (amerického filozofa), ktorý hovorí, že iba
20% ľudí je schopných vytvárať si iný názor - nezávisle
na médiách a politikoch.

Vystavené: Internal Affairs 3 - Closed Society,
CC Centrum, Bratislava, 2004
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111
Miroir Noir (Miloš Kopták, Rai Escalé)
Santa Cecilia
2013, akryl na plátne, 100 x 80 cm
signované vzadu Miroir Noir,
Miloš Kopták, Rai Escalé

1 850 €
(1 900 - 2 200 €)

112
Marek Ormandík, 1968
Madon
2013, akryl na plátne, 140 x 120 cm,
signované vpredu Marek,
signované na rube Marek Ormandík 2013

3 500 €
(3 600 - 3 800 €)

110
Miroir Noir (Miloš Kopták, Rai Escalé)
Marriage Vert
2013, acrylic on canvas, 190 x 180 cm
signované vzadu Miroir Noir, Miloš Kopták, Rai Escalé 2013

5 500 €
(5 600 - 6 500 €)
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113
Mária Machatová, 1972
Modré kamene

114
Dorota Sadovská, 1973
Vietor

2012, olej na plátne, 100 x 140 cm
signované vzadu M.Machatová 2012

2012 - 2013, olej na plátne, 80 x 100 cm
signované na lište obrazu hore Dorota Sadovská 2012 - 2013

1 700 €
(1 750 - 1 900 €)

1 800 €
(1 850 - 2 000 €)
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116
Patrik Kovačovský, 1970
Zachytenie neviditeľného I
2012 – 2013, polychrómované lipové drevo, 22 x 77 x 32 cm
signované Patrik Kovačovský 2013, ed.: 1/1

7 500 €
(7 600 - 9 000 €)
Zastúpenie vo verejných zbierkach: Mosan Fine Arts
Museum, Gaehwa Art Park, KR; Galerie Klatovy - Klenová,
Klatovy, ČR; Documenta Collection, Sparkasse Kassel, Kassel, DE; Glasmuseum Immenhausen and Sparkasse Kassel,
DE; Slovenská národná galéria, Bratislava, SR; Galéria hl.
mesta Bratislavy, Bratislava, SR; Zbierka Prvej slovenskej
investičnej skupiny, Bratislava - Praha. Súkromné zbierky
v USA, Veľkej Británii, Holandsku, Francúzsku, Nemecku,
Rakúsku, Poľsku, ČR, SR, Japonsku.

115
Adam Štech, 1980
Žena v červenom
2013, olej na plátne, 170 x 135 cm
signované vpredu AŠ13

4 600 €
(4 700 - 5 200 €)
102

Autor vyštudoval maľbu v ateliéri Jiřího Sopka a Vladimíra Skrepla na pražskej
Akadémii výtvarných umení. Z tejto kombinácie klasického a progresívneho
ateliéru vychádza aj jeho tvorba. Štech často čerpá z vplyvu a odkazu klasickej,
historickej maľby. Vybrané obrazy slávnych, častokrát reprodukovaných umeleckých diel z veľkých múzejných zbierok rozoberá na jednotlicé komponenty:
dobové prvky, pozadia a alegorické symboly. Následne všetko preštuduje, roztriedi
a jednotlivé elementy opäť zloží dohromady v nových konfiguráciách a v novom
kontexte. Výsledkom sú pulzujúce, odvážne, takmer frankensteinovsky groteskné
obrazy, ktoré majú romantickú noblesu a desivú dôvernosť.
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118
Adam Štech, 1980
Hyena
2013, olej na plátne, 80 x 60 cm
signované vpredu AŠ 13

2 100 €
(2 150 - 2 300 €)

119
Adam Šakový, 1987
Spasené 13
2013, akryl na plátne adjust. na doske
50 x 40 cm, signované vzadu Šakový

600 €
(650 - 800 €)

117
Adam Šakový, 1987
OV 87
2013, akryl na plátne, 160 x 140 cm
signované vzadu A. Šakový a autorská pečiatka

1 500 €
(1 550 - 1 800 €)
104

Adam Šakový je talentovaný mladý autor. Študoval na
VŠVU maľbu (ateliér Klaudie Kosziby). Pri jeho záujme
o realistickú, figurálnu maľbu sa predovšetkým
interesuje o vzťah portrétnej fotografie a maľby.
Jeho maliarska bravúra a intelektuálny potenciál boli
ocenené užšou nomináciou na ESSL Award 2013.

120
Adam Šakový, 1987
Spasené 14
2013, akryl na plátne, adjust. na doske
50 x 40 cm, signované vzadu Šakový

600 €
(650 - 800 €)
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121
Roman Rembovský, 1977
Pod sklami, 2010

122
Rastislav Podoba, 1975
Predjarie

olej na plátne, 100 x 200 cm,
signované vpredu Rembovský

2013, akryl a olej na plátne, 150 x 200 cm
signované vzadu Podoba 013

2 200 €
(2 250 - 2 500 €)

3 500 €
(3 600 - 4 000 €)
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123
Igor Ondruš, 1972
Šarapová

125
Igor Ondruš, 1972
Posledné zbohom...

2013, olej na sololite, 143 x 104 cm
signované vpredu Igor Ondruš

2 600 €
(2 650 - 4 000 €)

2011, objekt, drevo,
sklo, olejová farba
výška 45 cm,
signované na poklope
Igor Ondruš 2013

Vystavené: Igor Ondruš - Bikiny Kýľ,
Galéria M++, Bratislava, 2013

1 000 €
(1 050 - 1 200 €)

124
Igor Ondruš, 1972
Prsia
2013, olej na sololite, 103 x 143 cm
signované vpredu Igor Ondruš

2 600 €
(2 650 - 4 000 €)
Vystavené: Igor Ondruš - Bikiny Kýľ,
Galéria M++, Bratislava, 2013
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127
Lucia Dovičáková, 1981
Lasička
2011, akryl na plátne, 100 x 70 cm,
signované vzadu Dovičáková

1 300 €
(1 350 - 1 700 €)
Vystavené: L. Dovičáková - Ruže pani Domácej,
Východoslovenská galéria, Košice, 2012

126
Katarína Janečková, 1988
Zrzka kráľovská

128
Lucia Dovičáková, 1981
Something is Different

2012 - 2013, akryl na plátne, 170 x 140 cm,
signované vzadu Katarína Janečková 2012 - 2013

2012, tuš na papieri, 50 x 70 cm
signované vpredu Dovičáková‘ 12, rámované

2 700 €
(2 750 - 3 000 €)

550 €
(600 - 750 €)
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129
Jana Farmanová, 1970
V Bretónsku II

131
Simona Janišová, 1985
Joel (Panák zo série Glory Box)

2012, olej na plátne, 110 x 90 cm

2013, porcelán dekorovaný autorskou tlačou,
lipové drevo, železo, epoxid
saténová stuha, 2013, v. 60 cm,
signované vzadu na nohe
Simona Janišová

2 300 €
(2 350 - 2 500 €)
Dielo je publikované v monografii Jany Farmanovej.
Literatúra: Jana Farmanová, Krokus galéria
a vyd. Slovart, Bratislava, 2012, s. 105

850 €
(900 - 1 000 €)

130
Lucia Dovičáková, 1981
Bolí ma hlava II
2012, akvarel na papieri, 70 x 50 cm
signované vpredu Dovičáková‘ 12,
rámované

550 €
(600 - 750 €)
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132
Dominik Hlinka, 1989
Záhrada

134
Marcel Mališ, 1978
Speed sketch k sérii Metanoia

2011, olej a akryl na plátne, 140 x 130 cm
signované vzadu Dominik Hlinka

2013, olej na kartóne, 90 x 63 cm, rámované
signované vpredu Mališ

900 €
(950 - 1 100 €)

950 €
(1 000 - 1 200 €)

133
Dominik Hlinka, 1989
Bez názvu

135
Marcel Mališ, 1978
Speed sketch k sérii Metanoia

2011, olej a akryl na plátne, 95 x 105 cm
signované vzadu Dominik Hlinka

2013, olej na kartóne, 50 x 40 cm
signované vpredu Mališ, rámované

700 €
(750 - 850 €)

400 €
(420 - 600 €)
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137
Pavol Megyesi, 1969
Stratený stred
2013, akryl na plátne ø 80cm
signované vzadu Megyesi 2012

1 700 €
(1 750 - 2 400 €)

136
Pavol Megyesi, 1969
Hlučné ticho

138
Silvia Krivošíková, 1976
Bez názvu

2012, akryl na plátne, 92 x 84 cm
signované vzadu Megyesi 2012

2013, kartón a suchý pastel, 70 x 50 cm
signované vzadu SK 2013

1 800 €
(1 850 - 2 500 €)

1 150 €
(1 200 - 1 350 €)
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139
Laco Teren, 1960
Modrý zajac

140
Kristína Mesároš, 1981
Splash!

2011, akryl na plátne 80 x 120 cm
signovaný vzadu vpravo hore na ráme L. T. 8. IV. 2011

2013, akryl na plátne, 155 x 170 cm,
signované vzadu Mesároš 2013

6 000 €
(6 100 - 6 500 €)

3 000 €
(3 100 - 3 400 €)
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MIMORIADNA AUKCIA AFRICKÉHO
KMEŇOVÉHO UMENIA
Zbierka K2K
Francúzska zbierka pôvodného afrického
kmeňového umenia B. Krškovej a M. Karáska
vznikla v multikultúrnom prostredí Paríža, kde obaja zberatelia žijú. Výber exponátov a ich autenticita
bola od začiatku konzultovaná s francúzskymi afrikanistami, pričom hlavným kritériom výberu bola
stanovená výtvarná kvalita a pôvodnosť objektov.
Zbierka je orientovaná na územie centrálnej Afriky
a v súčasnosti obsahuje viac ako 1300 exponátov.
Koncepčný výber zo zbierkových fondov bol v roku
2013 v rámci výstavy ,,Karásek vs Afrika“ prezentovaný v Zoya Museum v Modre a Považskej galérii
umenia v Žiline.
Vplyv výtvarného jazyka Afriky na modernú
umeleckú tradíciu
Naša znalosť o africkej histórii je založená na
kombinácii africkej orálnej tradície a na základe
svedectiev raných cestovateľov. V poslednom
polstoročí boli tieto informácie rozšírené objavmi
archeológov.
Africké umenie malo v Európe a USA veľký vplyv
na vznik moderného umenia. Avšak európska a
americká umelecká odpoveď na africké umenie
mala pramálo spoločného s ich pôvodným významom a zámerom. Africké umenie bolo v 19. storočí
zbierané ako kuriozita. Počas viktoriánskej éry
bolo vnímané ako škaredé, s významom primitívnej (nízkej) kultúry, ako umenie nekresťanov
- pohanov. Väčšinou umenie Afriky vtedy skončilo
v prírodovedných múzeách spolu s geologickými
a biologickými objavmi. Toto vnímanie zmenilo
až 20. storočie a umelci ako Maurice de Vlaminck,
Georges Braque a Pablo Picasso sa priamo
inšpirovali grafickými, štylizovanými formami
africkej skulptúry. Stále však títo umelci vedeli
máločo o výrobcoch afrického umenia a nezaujímali
sa priamo o motívy vzniku kultúrneho fenoménu
tohto umenia. Ale odhliadnuc od toho, africké
umenie malo veľký vplyv na vznik moderných hnutí
ako fauvizmus, kubizmus a abstraktný expresionizmus. Oveľa neskôr historici umenia a antropológovia začali so štúdiom významov a zámerov
afrického umenia. Dnes existuje niekoľko okruhov,
ktoré hovoria o kvalitách, ktoré dávajú hodnotu a
význam africkým artefaktom a používateľom tohto
umenia. Jednou z prvých je, že umenie malo vždy
svoju funkciu (ceremoniálnu, praktickú, posvätnú),
nikdy nebolo tvorené ako v západoeurópskom
vnímaní ako umenie pre umenie.
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142
Zoomorfná maska
Bangwa, Kamerun
Drevo, 42 x 27 x 13 cm
141
Socha bojovníka
Lulua, Demokratická
republika Kongo
Drevo, v. 59 cm

8 800 €
(8 900 - 9 500 €)

3 200 €
(3 300 - 3 800 €)

Kmeň Bangwa obýva v Kamerune oblasť označovanú ako
Grassland, kam pred stáročiami
utiekli pred islamizáciou.
Kmeň má hierarchickú
štruktúru, vládne kráľ nazývaný
„Fon“, ktorý je zároveň hlavným
kňazom zodpovedným za
rituály plodnosti a úrody. „Fon“
má okolo seba dvor radcov
kontrolujúcich spoločenstvo,
dodržiavanie zákonov kontrolujú
tajné spoločenstvá.
Objednávky na výrobu konkrétnych masiek vychádzali
z kráľovho dvora, alebo priamo
od kráľa. Prezentovaná maska
spracováva zoomorfný motív
dobytka a bola používaná
počas rituálov slúžiacich
k zabezpečeniu vysokej úrody.

143
Socha bojovníka
Lulua, Demokratická
republika Kongo
Drevo, v. 34 cm
3 200 €
(3 300 - 4 500 €)
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144
Mužská maska Kifwebe
Songye, Demokratická
republika Kongo
Drevo, pigmenty, 50 x 22 x 22 cm

5 300 €
(5 400 - 6 000 €)

Kmeň Songye žije v juhovýchodnom povodí rieky Kongo, patrí
k etnickej skupine Bantu. Ako aj
v mnohých ostatných kmeňoch
v Afrike, veľa objektov slúži
tajným spoločenstvám, tak je
tomu aj v bratstve ,,Kifwebe“,
ktoré plní politické, sociálne a
náboženské funkcie z poverenia
vodcov. Maska ,,Kifwebe“ má
svoj neopakovateľný, expresívny
štýl, v ktorom má každý prvok
svoj presný význam, napríklad
pásiky na maske symbolizujú
cestu, ktorú musia zosnulí predkovia prejsť k svojej inkarnácii.
Počas iniciačných obradov
tajného spoločenstva sa masky
zjavujú v pároch, mužská maska
má chochol. Je to odkaz
k mytologickým udalostiam,
kedy bol na zem zoslaný prvý
pár Songye, aby zúrodnil pôdu.
Prezentované masky pochádzajú
z konca prvej polovice 20.
storočia.

145
Ženská maska Kifwebe
Songye, Demokratická
republika Kongo
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146
Maska
Dan, Pobrežie Slonoviny

Drevo, pigmenty, 49 x 21 x 27 cm

Drevo, textil, vlákna, sklo, 29 x 24 x
11, 5 cm

4 200 €
(4 300 - 5 000 €)

4 000 €
(4 100 - 5 000 €)

Ľudia kmeňa Dan obývajú zalesnené hranice Pobrežia Slonoviny a Libérie, kam
boli vytlačení počas bojov o dominantné postavenie v povodí riek Niger a Volta.
Ústrednú úlohu v náboženstve kmeňa zohráva viera v duchov, v rámci ktorej
používajú množstvo ceremoniálnych masiek, pričom maska nemá predstavovať
samotného ducha, ale jeho inkarnáciu.
Najznámejšími umeleckými dielami tejto etnickej skupiny sú masky zobrazujúce ženského ducha nazývaného „Daengle, ktorý predovšetkým chráni
mladých adeptov iniciácie počas emočne náročného rituálu. Predstavovaná
maska patrí k tomuto typu, pochádza zo začiatku 20. storočia.
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147
Socha kráľovnej
Ibo, Nigéria

148
Materská socha
Yoruba, Nigéria

Drevo, kaolín, pigmenty, v. 65 cm

Drevo, pigment, v. 60 cm

10 000 €
(10 200 - 11 000 €)

13 000 €
(13 200 - 15 000 €)

Ibo je tretí najväčší kmeň
v Nigérii, sídli pozdĺž rieky Niger.
Vo vnútri kmeňa je bratstvo
,,Mmwo“ vedúcou silou a je
zodpovedné za iniciačné ríty.
Počas týchto obradov sú
používané zložité typy masiek,
biele s náročne znázorneným
účesom. Takisto sú prítomné
sochy, ktoré sú natierané
pigmentami a kaolínom,
zobrazujúce duchov zomrelých
a slúžiacich ako názorný ideál
ženskej krásy. Socha pochádza
zo začiatku 20. storočia.

Kmeň „Yoruba“ žije na juhozápade Nigérie a so svojimi 20
miliónmi predstavuje pätinu
obyvateľstva tohto štátu.
Podľa viery Yorubov božský
stvoriteľ „Olurun“ zoslal medzi
ľudí ako svojich poslov rôznych
duchov nazývaných „Orisha“,
medzi najvplyvnejších patrila
,,Odudua“, vládkyňa zeme,
ktorá bola často zobrazovaná
ako dojčiaca matka, či matka
s deťmi. Tieto sochy mali
potvrdiť prísľub plodnosti
a znázorniť nádej v pokračovanie
rodu. Socha má nádhernú
patinu s prvkami použitia
rituálneho modrého pigmentu,
čo znamená, že bola použitá
v ceremoniálnych obradoch.
Vznikla pred druhou polovicou
20. storočia.
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149
Materská socha
Baule, Pobrežie Slonoviny

150
Socha notábla
Fang, Gabon		

Drevo, v. 56 cm

Drevo, kaolín, v. 51 cm

7 000 €
(7 100 - 7 800 €)

11 200 €
(11 400 - 14 000 €)

Kmeň Baule žije v centrálnej
časti Pobrežia Slonoviny. Názov
kmeňa odkazuje k Akánskemu
slovu „Bauli“. Je to odkaz na historickú legendu, v ktorej sa vraví,
že kráľovná menom Aura Poku,
ktorá prišla z východu, zjednotila
skupiny žijúce pozdĺž riek Camoé
a Bandama. Keď dorazila k rieke
Camoé, voda bola príliš vysoko
a zabraňovala spojeniu kmeňa,
tak obetovala svojho syna aby
upokojila duchov vody.

Tak ako v mnohých kmeňoch
Afriky, aj v kmeni Fang funguje
decentralizovaná forma moci,
ktorá spočíva v tom, že každá
dedina má svojho náčelníka,
ktorý má svojich poradcov
,,Notáblov“. Títo vykonávajú za
pomoci tajných spoločenstiev
dohľad nad spoločnosťou.
Sochy zobrazujúce notáblov sú
potreté kaolínom, biela farba
symbolizuje svet zosnulých,
ktorí dozerajú na správnosť ich
rozhodnutí. Socha pochádza
z prvej polovice 20. storočia.
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151
Socha predka Ekpu
Oron, Nigéria

152
Maska Epa
Yoruba, Nigéria

Drevo, v. 52 cm

Drevo, 43 x 20 x 19 cm

9 500 €
(9 600 - 10 400 €)

7 200 €
(7 300 - 8 000 €)

Socha je vyrezaná z tvrdého
dreva a pochádza z tvorby
kmeňa Oron, ktorý má úzky
vzťah k susedskému kmeňu
Ibibio. Obe skupiny stáročia žijú
v oblasti Cross River v súčasnej
Nigérii. Prvé zmienky o týchto
kmeňoch pochádzajú z koloniálnych záznamov zo začiatku
19. storočia. Obyvatelia delty
Cross River boli mimoriadne
bojovní, urputne sa bránili
kolonizácií, plnú kontrolu nad
oblasťou sa Angličanom podarilo získať až v období po prvej
svetovej vojne. Aj v tomto čase
museli Briti plne rešpektovať
lokálne tradície a začleniť ich
do svojho spôsobu nepriameho
vládnutia. Predstavovaná socha
má vyrezávaný ceremoniálny
klobúk, bradu, vystupujúce
brucho a v oboch rukách drží
zdobený calabash. Beh času
spôsobil silné poškodenie spodných končatín, preto musela byť
socha adjustovaná na samostatný sokel. Oronské, nádherne
vyrezávané sochy predkov
,,Ekpu“ boli zhotovené na počesť
významných osobností rodu.
Bohužiaľ, väčšina týchto diel
bola z Nigérie vyvezená, alebo
zničená počas vojny v Biafre
v 70. rokoch. Pre svoju výtvarnú
kvalitu a obmedzený počet
zachovalých objektov, predstavujú tieto sochy vyhľadávanú
zberateľskú raritu. Dielo je
možné situovať do konca 19.
až začiatku 20. storočia.

Počas každoročného rituálu
plodnosti „Gelede” medzi marcom a májom, boli používané
rôzne masky, medzi nimi aj
klobúková maska „Epa”. Úlohou
obradných tancov masiek bolo
zabrániť vplyvu zlých síl a prosiť
o dobrú úrodu a blahobyt. Maska
má dve úrovne - tvárovú časť, na
ktorej spočíva plošina so samostatnou figuratívnou kompozíciou. V spodnej časti masky sú
otvory na prichytenie vlákien
z palmy rafia, ktoré prekrývali
tvár a telo tanečníka.
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153
Iniciačná socha ženy
Mangbetu, Demokratická
republika Kongo

154
Maska
Kuba, Demokratická
republika Kongo

Drevo, v. 42 cm

Drevo, pigmenty, 53 x 19 x 24 cm

6 800 €
(6 900 - 7 500 €)

6 700 €
(6 800 - 7 500 €)

Kráľovstvo Mangbetu spolu
s kráľovstvami Kongo, Luba
a Kuba, tvorili štyri najvýznamnejšie celky v severojužnom
povodí rieky Kongo, v dnešnej
Demokratickej republike Kongo.
Jedným z najvýznamnejších
období v živote člena kmeňa bol
proces iniciácie, v rámci ktorého
musel osvedčiť svoju schopnosť
stať sa plnohodnotným, dospelým
človekom. Tento proces trval aj
niekoľko rokov a mal rôzne etapy,
jednou z nich bolo vytváranie
skarifikácie, rituálneho zjazvenia.
Socha predstavuje mladú ženu,
ktorá prešla skarifikovaním, ktoré
ju bude chrániť celý život. Socha
pochádza z polovice 20. storočia.

Kmeň Kuba žije na juhu
a juhovýchode Demokratickej
republiky Kongo, v minulosti tvoril jedno zo štyroch
najsilnejších kráľovstiev v tejto
oblasti. Umelecká tvorba kmeňa,
ktorý pod sebou združoval
viacero odlišných skupín, je
príznačná zložitosťou použitých
geometrických tvarov ako na
látkach, tak aj na maskách. Táto
geometria však nebola výhradne
dekoratívneho charakteru,
obsahovala mýty prerozprávané
týmto jazykom, predstavy
o svete a vesmíre. Antropomorfná maska je výrazne polychrómna, biele plochy symbolizujú
priehľady do sveta predkov,
červená farba predstavuje
životnú energiu. Rohy na maske
znamenajú silu a moc, čo značí,
že masku mohol počas rituálu
používať iba vyššie postavený
člen kmeňa. Pochádza zo
začiatku 20. storočia.
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155
Maska Ngil
Fang, Gabon

156
Socha zakladateľa kmeňa Tsihibinda Ilunga
Chokwe, Angola

Drevo, kaolín, 70 x 21 x 16 cm

Drevo, v. 49 cm

6 600 €
(6 700 - 7 000 €)

6 500 €
(6 600 - 7 500 €)

Kmeň Fang, ktorý mal obrovský
vplyv na umenie západnej
a centrálnej Afriky, obýva
územie od výbežkov južného Kamerunu cez rovníkovú Afriku až
po povodie rieky Ogooué v Gabone. Vzhľadom na rôznorodosť
území ktoré obýva, sa člení na
ďalšie podskupiny ako Okak,
Ntumu, Betsi či Benga, ktoré
všetky patria do jednej jazykovej
rodiny. Kmeňovému životu
vládne náčelník s radou starších
za pomoci tajných spoločenstiev.
Úlohou spoločenstva masky
Ngil je stopovať a odstrašovať
zlé sily, chrániť proti nim kmeň,
odhaľovať a súdiť bosorky.
Biela farba (kaolín) symbolizuje
kontakt so svetom zomrelých,
príslušnosť k určitej časti
kmeňa možno rozpoznať podľa
graficky znázornenej skarifikácie. Expresívne predĺžená
tvár a úzke škáročky očí majú
v temnote šíriť strach medzi
nepriateľskými silami, vyvolávať
rešpekt ako nemilosrdný sudca
zla a priamy mediátor so zosnulými predkami. Odhliadnuc
od toho, že každá maska ,,Ngil“
má svoje odlišnosti, odborníci
ich delia na šesť druhov. Predstavovaná maska je typ A,
charakteristický dlhým rovným
nosom, ušami a znázornením
hrebeňovitého účesu. Pochádza
z prvej polovice 20. storočia.

Kmeň Tchokwe, etnická skupina patriaca do kultúry Bantu,
žije na území Angoly. Mýtus
popisuje putovanie veľkého
bojovníka a lovca Tsihibinda
Ilunga, syna vodcu Lubov Kalala
Ilunga, za svojou neznámou
budúcou ženou. Jednotlivé etapy
putovania sa stali súčasťou rituálov, ktoré majú členom kmeňa
pripomínať svoj pôvod.
Socha predka užívaná
v obradoch má obrovské ruky
predstavujúce rozhodnosť
a silu. Dôležitý je takisto
nadimenzovaný účes, ktorý
vytvára priestorový rám pre tvár,
zdôrazňujúc tak nesmrteľnosť
zobrazovaného. Socha je prejavom virtuózne zvládnutého
rezbárskeho remesla, pochádza
z polovice 20. storočia.
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157
Maska Mukudji
Lumbo, Gabon
Drevo, kaolín,
28,5 x 19 x 14,5 cm

5 300 €
(5 400 - 6 000 €)
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Kmeň Lumbo a Punu sídli v povodí rieky Ogooué na juhu a juhozápade Gabonu a takisto pozdĺž
hraníc Republiky Kongo.„Biele masky z Ogooué“ predstavujú idealizovanú ženskú tvár a ako
väčšina afrických masiek mali umožňovať priamy kontakt s predkami. Biela farba ,,Mukudji“
odkazuje k svetu mŕtvych, ktorí počas tanečných rituálov posilňujú životnú silu členov kmeňa.
Účelom týchto obradov, v ktorých sa maska používa, je takisto zabezpečenie plodnosti a úrodnosti zeme. Lumbovia veria, že kontaktom medzi zosnulými predkami a žijúcimi potomkami
vzniká obrovská životná energia, pomáhajúca úspešnému prežitiu rodu. Na maske ,,Mukudji“ je
zvláštne to, že napriek tomu, že predstavuje nádhernú ženskú tvár, počas obradov ju môžu nosiť
výlučne muži, a to len tí, patriaci do tajného spoločenstva ,,Mukudji“. Masky sú zberateľmi mimoriadne cenené pre svoju až ,,antickú“ krásu, v Európe je niekoľko zbierok, ktoré sa orientujú
výlučne na ,,Mukudji“. Prezentovaná maska pochádza z prvej polovice 20. storočia.

158
Maska Ekuk
Kwele, Gabon
Drevo, kaolín, 39 x 30 x 16 cm

4 200 €
(4 300 - 6 000 €)

Kmeň Kwele predstavuje relatívne málopočetnú etnickú skupinu žijúcu na
pomedzí troch krajín - na severovýchode Gabonu, v Republike Kongo a juhu Kamerunu. Vzhľadom na to, že kmeň nepatril počtom medzi tie výraznejšie v svojom
okolí a bol vystavovaný nepretržitým útokom, bolo nevyhnutné, aby mal silného
vodcu, ktorý by vedel zaistiť súdržnosť spoločenstva. Pozícia charizmatického vodcu stmeľujúceho kmeň bola výrazne posilňovaná rituálom „Bete“, ktorý trval celý
týždeň. Rituál mal niekoľko častí a začínal odchodom bojovníkov na lov antilop.
O jeden alebo dva dni neskôr sa v dedine objavil bežec v maske „Ekuk” symbolizujúcej úspech lovu. Dedinčania okamžite začali pripravovať obrad rozdeľovania
úlovku , ktorý bol spojený s veľkou oslavou, rituálnymi tancami a spevom.
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159
Socha bojovníka,
rituálny mažiar
Lulua, Demokratická
republika Kongo

Adaptúry, adaptované skulptúry Miloša Karáska
Vznikajú použitím výtvarných artefaktov odlišných, dávno
zaniknutých kultúr, v jeho vlastných sochárskych kompozíciách.
Vzniká tak časopriestorové premostenie demonštrujúce kontinuitu
pokusov človeka o popísanie a pochopenie univerza.

Drevo, v. 35 cm
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bronz, žula, slonovina,
20 x 20 x 20 cm

7 500 €
(7 600 - 8 000 €)

3 800 €
(3 900 - 4 500 €)
Kmeň Lulua tvorí podskupinu
kmeňa Luba, žije v oblasti Kasai,
pozdĺž rieky Lulua. Umeleckí
rezbári tohto kmeňa sa tešili
neobyčajnej úcte v spoločnosti,
neraz pracovali priamo pod
patronátom kráľa, preto sú
výtvarné artefakty mimoriadne
kvalitne vytvorené. Častokrát
boli zobrazované motívy
bojovníkov demonštrujúce
odvahu a silu. Uchovávané boli
v chatrčiach významných osobností, ale počas zvolenia nového
kráľa alebo počas funerálnych
rituálov boli vynesené von,
demonštrujúc tak spoločenský
status majiteľa. Väčšia socha
udivuje silnou energiou, ktorá
z nej vyžaruje, pochádza
z konca prvej polovice 20.
storočia. Menšia socha slúžila
pravdepodobne ako osobný
talizman a predstavuje unikátnu
ukážku rezbárskeho umenia
kmeňa Lulua. Rituálny mažiar
zobrazuje muža s pokrčenými
nohami a rukami za hlavou, čo
zodpovedá pohrebnej polohe.
V mažiari boli ukladané magické
substancie počas rituálu.
Pochádza z polovice 20. storočia.

160
Kontemplácia, 2013
Lega, D. R. Kongo

V adaptúre bol použitý talizman
kmeňa Lega z Demokrativkej
republiky Kongo pochádzajúci
z konca 19. storočia.

161
Vysloboditeľ, 2013
Bamileke, Kamerun
bronz, žula, 55 x 90 x 15 cm

11 000 €
(11 200 - 11 800 €)
V adaptúre bola použitá bronzová socha šamana z kmeňa
Bamileke z Kamerunu. Socha
slúžila na ochranu pred silami
zla a pochádza z prvej polovice
20. storočia.
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162
Michal Bôrik, 1978
Bez názvu
2011, olej na plátne, 79,5 x 59,5 cm
signované vzadu Bôrik 2011

700 €
(750 - 900 €)

163
Michal Bôrik, 1978
Kaplnka
2005, olej na doske, 27,2 x 37,7 cm
signované vzadu Bôrik 2005

400 €
(420 - 600 €)

164
Juraj Puchovský, 1978
Bez názvu

165
Radko Mačuha, 1974
Slovenská tradičná rodina

2009, olej na sololite, 50 x 40 cm
signované vzadu Puchovský 2009

2013, drevo a readymade, 40 x 125 x 6 cm,
signované vzadu Mačuha

500 €
(550 - 700 €)

900 €
(950 - 1 200 €)
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166
Klaudia Kosziba, 1971
Panny

167
Michal Czinege, 1980
Ochranca 2

2013, olej na plátne, 190 x 110 cm
signované vzadu Kosziba 2013

2011, akryl na plátne na mdf, 200 x 140 cm
signované vzadu Michal Czinege

2 300 €
(2 350 - 2 900 €)

3 000 €
(3 100 - 4 500 €)
141

168
Veronika Šramatyová, 1977
Estetické štúdie
2013, olej na plátne, 100 x 80 cm,
značené vzadu Veronika Šramatyová 2013

1 400 €
(1 450 - 1 900 €)

169
Klaudia Kosziba, 1971
WoMan III

170
Klaudia Kosziba, 1971
WoMan IV

2013, olej na plátne, 50 x 60 cm
signované vzadu Kosziba 2013

2013, olej na plátne 50 x 60 cm
signované vzadu Kosziba 2013

950 €
(1 000 - 1 200 €)

950 €
(1 000 - 1 200 €)

171
Erik Šille, 1978
Potopa
2013, akryl na plátne, 20 x 20 x 10 cm
signované vzadu E. Šille 2013

380 €
(400 - 700 €)
Vystavené: Erik Šille - Fire Walk With Me,
Dea Orh Gallery, Praha, 2013

142
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172
Eva Činčalová, 1982
Leave!?
2013, olej na plátne, 90 x 120 cm,
signované vzadu Činčalová 2013

2 200 €
(2 250 - 2 500 €)

173
Kristína Mesároš, 1981
Listen to me

174
Dávid Demjanovič, 1985  & Jarmila Mitríková, 1986
Ruiny

2013, akryl na plátne, 130 x 100 cm
signované vzadu K. Mesároš 2013

2013, pyrografia na preglejke, kolorovaná,
162 x 125 cm, signované vzadu Demjanovič & Mitríková

1 700 €
(1 750 - 1 900 €)

2 450 €
(2 500 - 2 800 €)
Vystavené: D. Demjanovič & J. Mitríková - Tatranské pastorále, Galéria + - 0, Žilina, 2013
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176
Erika Miklóšová, 1984
Frida
2012, akryl a olej na obliečkach, 170 x 120 cm,
signované vzadu Erika Miklóšová 2012

1 500 €
(1 550 - 1 700 €)

175
Dávid Demjanovič, 1985 & Jarmila Mitríková, 1986
Križiak

177
Erika Miklóšová, 1984
The Last Mistress

2013, objekt smrekové drevo, v. 40 cm, priemer 27 cm,
signované vzadu Demjanovič & Mitríková

2013, akryl a olej na obliečkach, 130 x 170 cm
signované vzadu Erika Miklóšová 2013

1 250 €
(1 300 - 1 500 €)

1 500 €
(1 550 - 1 700 €)

Vystavené: D. Demjanovič & J. Mitríková - Tatranské
pastorále, Galéria + - 0, Žilina, 2013
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178
Andrea Bartošová, 1977
V meste je rieka

180
Patrícia Koyšová, 1985
Hľadanie dokonalého tvaru

2012, akryl na plátne, 130 x 110 cm
signované vzadu Bartošová 2012

2013, akryl na plátne, 105 x 90 cm,
signované vzadu P. Koyšová 2013

2 500 €
(2 550 - 2 700 €)

750 €
(800 - 900 €)

179
Andrea Bartošová, 1977
Môj portrét

181
Patrícia Koyšová, 1985
Asteroid 2

2013, akryl na plátne, 70 x 70 cm
signované vzadu Bartošová 2012

2013, akryl na plátne, 90 x 105 cm
signované vzadu P. Koyšová 2013

1 350 €
(1 400 - 1 500 €)

750 €
(800 - 900 €)
149

182
Petra Nováková-Ondreičková, 1968
Hladina 1

185
Klaudia Kosziba, 1971
Memory

2012, perforovaný papier, 54 x 74 cm
signované vzadu, P. Nováková Ondreičková,
rámované

2010, olej na plátne, 96 x 85 cm
signované vzadu Kosziba 2010

380 €
(400 - 500 €)

800 €
(850 - 950 €)

Vystavené: 3 ceny, Slovenská výtvarná únia,
Bratislava, 2013

183
Petra Nováková-Ondreičková, 1968
Hladina 2
2012, perforovaný papier, 54 x 74 cm
signované vzadu P. Nováková Ondreičková,
rámované

380 €
(400 - 500 €)
Vystavené: 3 ceny, Slovenská výtvarná únia,
Bratislava, 2013

184
Petra Nováková-Ondreičková, 1968
Hladina 3

186
Jana Farmanová, 1970
Čajový obrad

2012, perforovaný papier, 54 x 74 cm
signované vzadu P. Nováková Ondreičková,
rámované

2011, akvarel na papieri, 78 x 70,5
signované J. Farmanová, rámované

380 €
(400 - 500 €)

1 000 €
(1 050 - 1 200 €)

Vystavené: 3 ceny, Slovenská výtvarná únia,
Bratislava, 2013
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189
Martin Bu, 1976
Astronaut
2012, pálený ružový porcelán,
glazovaný, v. 31 cm

400 €
(420 - 550 €)

187
Jana Farmanová, 1970
Leňošenie
2011, akvarel na papieri, 30 x 42 cm
signované J. Farmanová, rámované

400 €
(420 - 480 €)

188
Jana Farmanová, 1970
Krik
2011, akvarel na papieri, 35 x 27 cm
signované J. Farmanová, rámované

400 €
(420 - 480 €)
152
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193
Tomáš Makara, 1980
Zo série Guests (Ďakujeme za bohatý umelecký
zážitok a sme hrdí, že umelec žil v našej obci!)
2009 - 2013, výšivka na textile, 65 x 80 cm
signované vzadu T. Makara

350 €
(370 - 410 €)

194
Tomáš Makara, 1980
Zo série Guests (Veľmi pekné, škoda, že už také
krásne obrazy ako zima alebo rybárska zátoka
majster nevytvorí!)
2009 - 2013, výšivka na textile, 65 x 80 cm
signované vzadu T. Makara

350 €
(370 - 410 €)

195
Tomáš Makara, 1980
Zo série Guests (Ďakujeme veľmi pekne!
určite prídeme opäť!)
2009 - 2013, výšivka na textile, 65 x 80 cm
signované vzadu T. Makara

350 €
(370 - 410 €)

196
Tomáš Makara, 1980
Zo série Guests (Veľmi pekné, ale vrátime
sa až keď deti podrasú, aby porozumeli!)
2009 - 2013, výšivka na textile, 50 x 70 cm
signované vzadu T. Makara

190
Martin Múranica, 1980
Balance

191
Martin Múranica, 1980
Balance

192
Martin Múranica, 1980
Balance

2005, fúkané, hutné, pieskované sklo,
fúkané do formy, ø 28 cm

2005, fúkané, hutné, pieskované sklo,
fúkané do formy, ø 22 cm

2005, fúkané, hutné, pieskované sklo,
fúkané do formy, ø 15 cm

300 €
(320 - 400 €)

260 €
(280 - 380 €)

200 €
(220 - 360 €)

154

350 €
(370 - 410 €)

Séria GUESTS diváka neatakuje, ma ambíciu byť na prvý pohľad ľúbivou. Vizuál využíva estetiku nástenných textilií,
ktoré si pamätáme z detstva, keď spríjemňovali príbytky našich babičiek a prababičiek. Projekt pracuje s autentickými triviálno-banálnymi reakciami návštevníkov slovenských súčasných galérií v návštevných knihách typu :
„Ďakujeme veľmi pekne, určite prídeme opäť!” a pod., ktoré dáva autor do kontextu s ilustráciami zo starých slovenských rozprávkových a mytologických kníh, ktoré sa dotýkaju či už nášho kultúrného povedomia alebo histórie.
Vzniká tak nová fiktívna mytológia vzťahu bežného diváka a súčasného umenia.
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198
Michal Mráz, 1987
Disturbed 2
2013, akryl, olej a asfalt
na plátne, 140 x 140 cm
signované vzadu M. Mráz

1 500 €
(1 550 - 1 700 €)

197
Martin Gerboc, 1971
Thus He Leads Me Far From the Eye of God

199
Michal Mráz, 1987
Disturbed 5

2013, tlač. plocha 39,5 x 49,7 cm, rozmer papiera 54 x 73,7 cm
lept do mäkkého krytu (vernis mou), signované vpredu Martin Gerboc
rámované ed. EA 9/12

2013, akryl a olej na plátne
100 x 120 cm, signované
vzadu M. Mráz

750 €
(800 - 1 000 €)

1 300 €
(1 350 - 1 500 €)

156

157

200
Boris Sirka, 1981
Missing scene #1

202
Simona Janišová
Marína (zo série Delos Collection)

2013, akryl na plátne
50 x 70 cm, signované
vzadu Boris Sirka

2013, liaty porcelán, zlátený,
25 x 16,5 cm, signované
Simona Janišová 2013

750 €
(800 - 950 €)

380 €
(400 - 500 €)

201
Boris Sirka, 1981
Missing scene #2
2013, akryl na plátne
70 x 100 cm, signované
vzadu Boris Sirka

1 250 €
(1 300 - 1 350 €)
158
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203
Ján Triaška, 1977
Obrazy zo série Smog
2013, olej na plátne, 3 obrazy 100 x 90 cm
signované vzadu Triaška 2013

2 700 €
(2 750 - 2 900 €)

204
Ján Triaška, 1977
Zo série Smog

205
Ján Triaška, 1977
Zo série Smog

206
Ján Triaška, 1977
Zo série Smog

2013, olej na plátne, 100 x 90 cm
signované vzadu Triaška 2013

2013, olej na plátne, 100 x 90 cm
signované vzadu Triaška 2013

2013, olej na plátne, 100 x 90 cm
signované vzadu Triaška 2013

1 000 €
(1 050 - 1 100 €)

1 000 €
(1 050 - 1 100 €)

1 000 €
(1 050 - 1 100 €)

Vystavené: Ján Triaška - Smog, Dom umenia, Bratislava, 2013; Slepá skvrna, Národní technická knihovna, Praha, ČR
Prehliadka s názvom Smog koncipovaná ako multimediálne priestorové vizuálne gesto sa snaží otvoriť diskusiu o otázkach
fyzických aj mentálnych priestorov súčasného človeka. Reflektuje tak nielen spoločenský problém bývania, ktorý rieši na
úrovni témy, ale prostredníctvom tohto rámca sa kriticky dotýka aj širšej oblasti životných priorít a hodnôt súčasnosti. Autor citlivo reaguje na priepustnosť hraníc súkromného miesta človeka a intimity jednotlivca a rodiny smerom k verejnému
priestoru (na výstave explicitne pripomenutým privlastnenou diskusiou z internetu). Na úrovni média a zvoleného jazyka
súčasnej maľby a objektu sa preto Triaška často zámerne pohybuje na riskantnej hranici umenia a gýča, autenticity
a povrchnosti, pravosti a banálnosti. (Lucia Gregorová k výstave Smog, 2013)
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207
Vladimíra Weiss, 1987
Karta lásky
2012, akryl na plátne, 135 x 180 cm
signované vzadu Vladimíra Weiss

1 650 €
(1 700 - 1 900 €)
161

209
Slavomír Durkaj, 1976
Lindane
2012, olej na plátne
90 x 80 cm, signované
vzadu Durkaj 2012

800 €
(850 - 900 €)

208
Ján Gejdoš, 1976
Bonsaj

210
Slavomír Durkaj, 1976
Hráč A

2013, hořícký pieskovec, švédsky granit
52 x 35 x 20 cm,
signované J Gejdoš

2012, olej na plátne
50 x 50 cm, signované
vzadu Durkaj 2012

1 900 €
(1 950 - 2 300 €)

550 €
(600 - 700 €)
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211
Zuzana Surkošová, 1975
Frontálne s láskou

213
Lucia Horáková, 1980
November

2013, olej na plátne,
100 x 70 cm
signované vzadu
Surkošová 2013

2011, olej na plátne,
60 x 50 cm
signované vpredu
LuciaH

1 300 €
(1 350 - 1 400 €)

500 €
(550 - 600 €)

212
Zuzana Surkošová, 1975
Park povstania v lete

214
Lucia Horáková, 1980
Na konci leta

2013, olej na plátne, 80 x 60 cm
signované vzadu
Surkošová

2011, olej na plátne,
55 x 45 cm
signované vpredu
LuciaH

1 100 €
(1 150 - 1 200 €)

164

400 €
(420 - 500 €)
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Grafický dizajn katalógu: Jakub Hauskrecht www.jakubhaus.sk
Fotografie diel: Jakub Hauskrecht
(okrem diel autorov: Jaroslav Róna str. 46 - archív autora, Erik Šille str. 66 a 143 - archív autora,
Marek Ormandík str. 97 a 99 - archív autora, Laco Teren str. 41 a 118 - foto Táňa Hojčová,
Michal Czinege str. 141 - foto Maija Laurinen, Tomáš Makara str. 155 - archív autora).
Logo White & Weiss: Jakub Hauskrecht www.jakubhaus.sk
Katalóg vytlačil: I + I Print, spol. s. r. o., Bratislava
Imprimované ku dňu 1. 11. 2013
EN
Artworks curatorial selection: Ivana Moncoľová, Pavol Weiss
Catalogue edited: Ivana Moncoľová
Auction rules translation: Uršula Rakúsová
Graphic design and layout: Jakub Hauskrecht, www.jakubhaus.sk
Photographs: Jakub Hauskrecht
(except photos of artworks by: Jaroslav Róna p. 46 - artist’s archive, Erik Šille p. 66 and 143 - artist’s archive,
Marek Ormandík p. 97 and 99 - artist’s archive, Laco Teren p. 41 and 118 - photo Táňa Hojčová,
Michal Czinege p. 141 - photo Maija Laurinen, Tomáš Makara p. 155 - artist’s archive).
Graphic design of logo White & Weiss: Jakub Hauskrecht www.jakubhaus.sk
Catalogue printed by Katalóg vytlačil: I + I Print, spol. s. r. o., Bratislava
Ready for press 11/1/2013

ISBN 978-80-970952-6-0
EAN 9788097095260
168

169

