České výtvarné umění uspělo na aukci v Londýně

V londýnské Sotheby's dnes skončila online aukce„20th Century Art: A Different
Perspective“, na které se úspěšně dražil i výběr deseti děl předních současných
českých umělců.
Autory i jejich práce vybíral Matyáš a Jakub Kodl ve spolupráci s odborníky ze Sotheby´s.
V Londýně se se stoprocentní úspěšností vydražilo všech deset obrazů autorů Ondřeje
Basjuka, Josefa Bolfa, Jana Kalába, Krištofa Kintery, Šárky Koudelové, Pasty Onera, Jana
Pištěka, Miroslava Polácha, Jakuba Špaňhela, Lubomíra Typlta. Zájem o tyto autory ze
strany sběratelů značně převyšoval zájem o ostatní položky, což potvrdil i výrazný nárůst
jejich cen. Největší úspěch zaznamenal obraz „Blue Cloud 1234 PM“ Jana Kalába, který
se vydražil za 18 900 liber, dále plátno „The Descent of the Cross“ Miroslava Polácha
s konečnou cenou 9 450 liber a charakteristická práce „Violet Tuesday“ Lubomíra Typlta
vydražená za 8 820 liber.
Šlo skutečně o mimořádný historický okamžik, protože tak velká kolekce českého
současného umění nejenže nebyla dosud prezentována v žádné obdobně významné aukci
Sotheby´s, ale navíc se všechna díla úspěšně prodala. „Pro celý tým Kodl Contemporary
bylo velikou radostí a ctí se podílet na projektu, který pomůže zviditelnit české současné
umění jako celek,“ uvádí Matyáš Kodl.
Jedním z hlavních cílů Kodl Contemporary je podpora a zviditelňování českého
současného umění ve světě. Usiluje o představení širokého pole tvorby mladé generace
ve vytříbeném výběru a v mezinárodním kontextu. Doposud nejvýznamnějším výsledkem
této snahy byla právě účast předních českých malířů na aukci Sotheby´s.
Kodl Contemporary je sekcí renomované aukční a výstavní Galerie KODL, která se pod
vedením již páté generace sběratelů a podporovatelů umění – Matyáše, Jakuba a Adély
Kodlových – věnuje současnému umění. To tak dostalo patřičné zázemí i formu a stalo
se nedílnou součástí stávající galerie, která se nadále věnuje vlastní specializaci a
zároveň dokáže svou nabídku obohatit o nejnovější umělecké objevy.
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