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Z posudku prof. PhDr. Tomáše Vlčka, CSc.:  

Posudek potvrzuje, že se jedná o dílo českého malíře Františka 
Muziky (1900-1974) z roku 1932. Jde o obraz, který byl  

dlouhodobě vystaven ve stálé expozici Moravské galerie v Brně. 
Povahou své poetiky se obraz řadí mezi významná díla české  

avantgardy z doby mezi poetismem  a surrealismem. Pravost  
obrazu potvrzují především výraz díla, jeho fyzický stav a signatura. 

22. Muzika František (1900-1974)

Figura v krajině, 1932
olej, plátno, rám, 43,3 x 73 cm

sign. LD F. Muzika 32,  
na rubu pap. štítek Moravská galerie v Brně, inventární č. A 1199.  

2 200 000 Kč / € 79 137

(odhadní cena 2 500 000 – 3 000 000 Kč)

Pravost potvrzena prof. PhDr. Tomášem Vlčkem, CSc., 
PhDr. Reou Michalovou, PhD. a PhDr. Michaelem Zachařem.  

Přiložen odborný znalecký posudek prof. PhDr. Tomáše Vlčka, CSc.               

Provenience: významná soukromá brněnská sbírka.  
Od r. 1963 byl obraz zapůjčen do sbírek Moravské galerie,  

kde byl dlouhodobě vystaven v rámci stálé expozice českého umění  
1. poloviny 20. století.

Publikováno: Hlušička J., Moderní české malířství v Moravské galerii  
v Brně II., Blok 1989, s. 217; v soupise díla F. Muziky č. 353;  

inventární č. Moravské galerie 1199.

Zapsán do seznamu kulturních památek České republiky v r. 1994.

Obsáhlé výtvarné dílo Františka Muziky vyniká mimořádnou fantazijní intenzitou. 
Velmi silné byly již jeho poetické krajiny a kompozice z období skupiny Devětsil,  
jejímž členem se stal roku 1921. Po polovině dvacátých let, ovlivněn již pařížskou 
zkušeností, přetváří primitivizující formu a magický realismus do složitější struktury 
harmonicky vyvažovaných kompozic s důrazem na sublimní kolorit a hádankovitý obsah 
sdělení. Obrazy let třicátých, patřící ke sběratelsky nejvzácnějším předznamenávají 
velkou kapitolu surrealismu v jeho nerozlučném propojení poesie a malby.  
Obraz pocházející ze sbírek Moravské galerie v Brně a mnohokráte publikovaný  
představuje sběratelské dílo nejvyšší galerijní hodnoty. 
PhDr. Michael Zachař  

Obraz Figura v krajině z r. 1932 je mimořádně umělecky závažným dílem  
Františka Muziky. Vznikl v období Muzikova přechodu od kubisticky komponovaných 
kompozic k surrealismu. V poměrně krátkém období vytvořil Muzika umělecká díla řešící  
nejaktuálnější dobovou problematiku a patřící zcela na úroveň světového umění. 
Modelací tělesného objemu jako určitého archaického biomorfního pratvaru se v těchto 
obrazech přibližuje pojetí figury, k níž ve stejné době dospěl Hans Arp. Ke konfrontaci 
děl těchto dvou autorů došlo právě v r. 1932 na legendární mezinárodní výstavě Poezie 
32 v Praze, která u nás poprvé manifestovala surreralistické hnutí. Mezi vystavujícími 
byli čelní představitelé francouzské surrealistické skupiny – Arp, Dalí, Ernst, Giacometti, 
Masson, Miró, Tanguy aj., z českých autorů byli zastoupeni Filla, Hoffmeister, Janoušek, 
Makovský, Muzika, Stefan, Šíma, Štýrský, Toyen, Wachsmann a Wichterlová. 
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