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Milujeme lidi, kterým to pálí a kteří vášnivě vytvářejí vše, co je baví.
Naší jednoduchou filozofií jsou respekt, úroveň a důvěra.
Respekt ke klientům, úroveň obchodu a důvěra v sebe sama.
Z vašeho domu vytvoříme značkovou galerii RICHARD WATZKE tak,
že do něj umístíme sbírku uměleckých děl.
„Pod značkou Richard Watzke nabízím prověřené značky s odkazem.
Sám dlouho vybírám a prověřuju, zdali je daný předmět plnohodnotný a mohu jej doporučit.“
Richard Watzke, zakladatel značky

Rádi tvoříte, myslíte, rozvíjíte se, učíte se, žijete?
Milujete to vzrušení spojené s očekáváním, že zrovna váš život je tou správnou inspirací?
Zajímáte se o vyšší poslání, spirituální věci, filozofii, kulturu, umění, byznys a láskyplné spojení?
Věříte v sebe, lidi kolem, Boha, Krista, Buddhu, Vesmír, Universum a vyšší inteligenci?
Zkuste se podívat na to, čím žiji, jak tvořím, co mne zajímá a o co se s vámi rád podělím:

www.richardwatzke.cz
Komentáře, sdílení, lajkování, vše je vám otevřeno. Sdílejte se mnou své názory.

editorial

První republika dvacátého prvního století
Představte si tu krásu. Noblesní dámy v úžasných
šatech, zdvořilí pánové v nažehlených oblecích,
důstojná místa, která se stále mění, kulturní program,
vybrané pokrmy, milé pohledy, přátelská setkání.
Umění je překrásná dekorace, která vytváří tu
správnou iluzi, díky níž si můžeme uvědomit,
jak nádherné je žít. Iluzi, kterou si formujeme zcela
podle svých přání, individuálních potřeb, nálad,
vkusu a stylu.
Pamatujete si na svou první lásku? Jaká píseň je
vaše nejoblíbenější? Víte, jaký pokrm vám nejvíce
chutná? Vzpomínáte na svou nejbáječnější
dovolenou? Jakou radost cítíte při vzpomínce na
narození svého dítěte? To vše jsou pocity, to je to, co
nám zcela jasně naznačuje, že žijeme. To je to, co
nás spojuje, obklopuje, dotváří a ovlivňuje. Je to
interakce, díky které můžeme vychutnávat každý
okamžik svého bytí. Jak jej vytvoříme, jak ovlivníme
svou momentální iluzi, záleží jen na nás.

Jsme to my, kteří tvoříme vše, co je kolem. Jsme to
my, na kterých záleží, jelikož žijeme. Jsme to my,
kteří mohou inspirovat, ovlivnit a měnit řád věcí.
Jsme to my, kteří jdou příkladem a vystupují z řady
proto, abychom byli první. Jsme to my, celiství ve
své kráse a naivní různorodosti. My jsme První
republika dvacátého prvního století.
To, co nyní držíte v rukou, je první číslo časopisu
Richard Watzke. Nabízí jednoduché spojení byznysu
a umění. Jedno bez druhého funguje opravdu jen
velmi těžko. Stroj je bez paliva možná krásný, ale
nemá prostor a energii na to, aby fungoval. A proto
jsem se rozhodl, že vystoupím z řady a pokusím se
jej rozpohybovat. Máte-li chuť zúčastnit se tohoto
dobrodružství, bude ctí nejen mně, ale také všem
lidem, kteří mi v mém snažení pomáhají. Za to jim
i vám ze srdce děkuji. Příjemné čtení.

S úctou Richard Watzke
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Dokonalost
není žádoucí

Pavel Roučka
Je to snad sen každého malíře či umělce
– přijde za ním bohatý mecenáš a řekne:
kupuji vše. Pavlu Roučkovi se to stalo.
Neprodal. „Když by měl člověk denně
maso a chleba, dost peněz, brzy by
ho to nebavilo,“ říká ve svém ateliéru
na pražské Kampě. Člověk si podle něj
rád klade překážky sám sobě.
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Joie de vivre 6, akryl na plátně

aká vlastnost je pro malíře
nejdůležitější?
Důslednost, se kterou se dobývá
sám k sobě. K sobě do pomyslného
hradu, kde je přírodou střežen
základ člověka a jeho podstata.
A jakýkoli tvůrce, i malíř, se neustále
pokouší tomuto porozumět a vytáhnout
to z temnot. Dát tomu barvu a tvar.
A vy máte schopnost dostat se
do toho pomyslného hradu?
Mám ji v tom smyslu, že neúnavně
pracuji. Pro všechny ostatní nedůležitá
věc, tedy jestli poslední tvar z večera je
správný, nebo ne, zda má barvu příliš
teplou, nebo studenou, ta mě trápí
natolik, že ani v sobotu, ani v neděli
nemůžu dospat. Už jsem i vymyslel, že
mám v atelieru spací kout, takže ráno
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procházím mezi rozdělanými obrazy
a můj názor na obrazy se často mění i po
jedné noci, během které se nic neudálo.
Jestli jsem tedy v něčem důsledný, pak
přinejmenším v tom, že se o důslednost
nepřetržitě pokouším.
Co dělá z obyčejného malíře
světově uznávaného malíře?
Nevím přesně. A možná když bych to
věděl, tak už světoznámým jsem. Na druhé
straně nemohu říct, že by mě to nějak
znervózňovalo. Když se kolem člověka
nic moc neděje, pak má klid na vlastní
práci, na to vytvořit svůj vlastní obraz. Ono
nejenže nejde o to, vytvářet obrazy, aby byl
člověk světoznámý, ono nejde ani o to, aby
byly perfektní, dokonalé. Dokonalost není
od normálních věcí žádaná, z obrazu musí
být cítit naopak autenticita.

A co dodává obrazu
na autenticitě?
Já mám určitou preferenci dělat obraz jedna
ku jedné k mé postavě, protože jak člověk
hledá onu autenticitu, tak mně během let
došlo, že tomu také odpovídá určitý pohyb.
Proto mi vyhovuje rozměr sto osmdesát,
dvě stě centimetrů, kde mám pocit, že vedu
dialog s plochou. Důležité jsou i gestikulace
a pohyb rukou, dochází k obtisku myšlení
i fyzického konání. Pak z toho bolí ruce, bolí
záda, ale to k tomu někdy patří.
Vzpomenete si i po letech,
že když jste dělal právě tento
obraz, tak vás z práce bolela záda?
Nebo u jiného, jakou jste měl
zrovna náladu?
To souvisí s otázkou, do jaké míry se
člověk vyvíjí, a to lze těžko charakterizovat.

Pro všechny ostatní nedůležitá věc, tedy jestli poslední tvar z večera
je správný, nebo ne, zda má barvu příliš teplou, nebo studenou,
ta mě trápí natolik, že ani v sobotu, ani v neděli nemůžu dospat.
Ale mohu posloužit výrokem moudřejších,
estonský skladatel Arvo Pärt v posledním
díle Adamovo lamentování uvádí větu, že
si myslí, že nelze počítat s žádným velkým
progresem a rozvojem. Umění je, či není,
myslím, že v umění není možný velký vývoj.
Když jsem třeba viděl modré obrazy ze
svého mládí, koukal jsem trochu rozpačitě
na tu romantiku, na tu tajemnost tmavých,
modrých, trochu těžce luštitelných obrazů.
Jednoznačně z toho vyplývá, že měly
mít to tajemství, byly více romantické.
Pravda je, že věci chodí oklikou nazpátek,
ale tahle modrost se už nevrátí, jedině
s nějakou senilitou.
Není vám líto, když obraz
prodáváte?
Já si to sám se sebou vyřešil tak, že jsem
šťastný, když mé obrazy jdou k blízkým

lidem a to je v posledních letech můj systém
– mít místo na nové obrazy, ale zároveň
nepřijít o ty staré. Má to i praktickou
výhodu, protože když jsem dělal poslední
výstavu v Praze, skoro všechny obrazy
jsem měl zapůjčené od svých přátel. Oni
byli rádi, že jsou vystavené, a já byl rád,
že jsem si mohl vybrat z větší škály své
práce. Také nyní, když připravujeme mou
monografii, tak tam budou mít mí nejbližší
lidé svoje kapitoly, dokumentaci z prostoru,
kde obrazy visí, pojmeme to jako poctu
mým blízkým přátelům.
Mimochodem malujete raději
to, co vychází samo z vás,
nebo raději děláte na zakázku nebo
pro někoho, kde máte jasné zadání?
Důležitá je svoboda co chci a jak chci
dělat. Ale zrovna tak rád udělám obraz 
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Joie de vivre 8, akryl na plátně
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do zajímavého architektonického
prostoru a je pro mě velká výzva se
vyrovnávat s architekturou, i když je to
pro mě pravděpodobně těžší práce,
protože musím respektovat prostor.
Musím přiznat, že jsem měl štěstí na
realizace, jsem fanatik na zdi, cihly,
kámen. Kámen jako materiál má mou
úctu. Takovou, že když nemám na práci
nic uměleckého, tak dláždím. Ve stájích,
kde máme koně, dláždím chodníčky.

Pavel Roučka
❚ malíř, grafik a ilustrátor
❚ na svém kontě má desítky výstav jak
doma, tak i v zahraničí
❚ jeho díla jsou zastoupena v Národní
galerii, v mnoha zahraničních
i soukromých sbírkách
❚ absolvoval stáž na Akademii výtvarného
umění v Paříži od francouzského
ministerstva kultury
❚ předseda francouzské vlády jej jmenoval
Rytířem řádu Akademických palem
❚ má rád kámen a zdi, v Praze v ulici na
Poříčí vytvořil se svými dětmi (Jakubem
Flejšarem a Natálií Roučkovou) Jezdecké
nádvoří – 22 m dlouhá a 6 m vysoká
pískovcová zeď vznikla jako pocta koním
❚ od roku 1993 vede ateliér malby na Letní
akademii ve Frauenau v Německu
❚ žije s módní a kostýmní návrhářkou
Danielou Flejšarovou

Joie de vivre 2, akryl na plátně

Takže od malování si nejlépe
odpočinete s dlaždičským
kladívkem v ruce?
Člověk odpočívá také jedním obrazem
od druhého a odpočinek, i když
dramatický, je pro mě malování samo.
A když vím, že mám před sebou den
bez cestování, kdy nebude ani žádná
akce, nečeká mě žádná návštěva, tak to
si připadám, jako když ostatní lidé mají
dovolenou. Ovšem najít takový čas je
čím dál složitější.

Joie de vivre 4, akryl na plátně

Není tedy jednoduché
vypnout všechny telefony,
zavřít se do ateliéru a jen tak
malovat?
Člověk si dělá překážky úmyslně,
třeba Petr Pavlík, aby jeho díla nebyla
dokonalá, maloval s rukama za zády.
Člověk pokouší náhodu, zkouší dotknout
se nového tvaru, aby to člověka zajímalo,
aby byl překvapený sám. Postupuje od
známého k neznámému. Dělá si život
dost těžší. Když by měl denně maso
a chleba, dost peněz, brzy by ho to
nebavilo.
Kdy jste si záměrně udělal
život těžší nebo aspoň trochu
komplikovanější vy?
Mně se to stalo jednou za život, vlastně
dvakrát. V prvém případě ke mně přišel
na výstavě japonský galerista, s nímž
jsem jednal, dokud se mě nezeptal, kolik
by stálo koupit všechno. A já si uvědomil,
že to není můj cíl. Mít peníze, byl by
život moc jednoduchý. Podruhé jsem
vystavoval svůj obraz Kafkův zámek na
výstavě českého umění v New Yorku,
která se konala v slavné aukční síni
Christie´s. A někdo ho chtěl koupit. Jenže
ten obraz patří mé ženě a ona se tvářila
indiferentně, že jsem věděl, že sice budu
mít třeba milion, ale propadnu u své ženy.
Ten obraz nám stále visí doma. 
❚

8

Richard Watzke časopis o lidech milujících umění a byznys

Musím přiznat, že jsem měl štěstí na realizace,
jsem fanatik na zdi, cihly, kámen.
Kámen jako materiál má mou úctu.
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Stavba, která na sebe poutá pozornost.

Je jiná!

V budoucnu to zřejmě bude restaurace, diskotéka, tančírna… Nyní se
ovšem na první pohled nenápadná budova nachází v nejkrásnějším stadiu
svého vzniku. Architekti a projektanti tomu říkají hrubá stavba. Nic není
skryto, nic není zamalováno, zaujme sama konstrukce a surovost použitých
materiálů. Zcela kontrastní prostředí tak nechalo vyniknout do detailů
propracované obrazy, skleněné plastiky, krásný nábytek.
10
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řed deseti lety zde nebylo
nic, přesněji řečeno skoro
nic, protože z nefunkční
Vysočanské spalovny
postavené ve třicátých letech
minulého století už zbývaly jen
ruiny, navíc zasypané výkopem z nedaleké
sportovní arény. Nyní zde vzniká rezidenční
čtvrť Nová Harfa. Byty, garáže, náměstí
jako přirozený střed toho všeho, cesty,
zahrady, obchody, parky, hřiště… a mezi
tím vším se nachází stavba, která do
celého systému zapadá. Ovšem zaujme
tím, že je jiná. Návštěvníci dubnové
vernisáže značky Richard Watzke se o tom
mohli přesvědčit sami.

Panoramatický pohled na
prázdný prostor budoucí
restaurace


Důkladné vyklizení a instalace
zábradlí dovolily okamžitě využít
stavbu jako netradiční galerii

Objekt je řešený jako třípodlažní
a doplněný dvěma podestami

Upoutat pozornost je snadné
Třípodlažní mezonetový objekt o celkové
ploše 447 metrů čtverečních zaujme
atypickými velkoformátovými okny,
zdobícími severní, východní a jižní fasádu.
Ta je obložená vláknocementovými
deskami Cembonit, jejichž tvar a přiznané
spáry odpovídají tvaru oken. Desky se pro
obklad řežou, jejich formátování může být
různé, což je patrné jak na fasádě domu,
tak při pohledu na okolní domy, kde jsou
také použité, byť v méně nápadné formě.
Volba není náhodná. „Tvar fasády neplyne
z nějaké libovůle, stavba je součástí celé
kompozice. Tento objekt má obdélný
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Dominantním prvkem interiéru
se stalo světlíkové okno zasazené
do šikmého kužele.

12

Komerční prostor je součástí jednoho
z výškových domů rezidenční čtvrti Nová Harfa

půdorys a trojúhelníky na fasádě, protější
stranu náměstí tvoří věž s trojúhelníkovým
půdorysem, ale obdélníky na fasádě,“
vysvětluje architekt Zdeněk Hölzel.
Stavba zde má ale více funkcí. Také tvoří
jednu stěnu nově vznikajícího náměstí
a především poutá pozornost: já jsem jiná!

Objekt Pod Harfou

Inspirováno Pantheonem
A jiná, velmi atraktivně řešená, jsou i okna.
Jejich množství, velikost a především
nestandardně řešený tvar nejen upoutají
oko kolemjdoucí venku, ale nabízejí
i netradiční osvětlení interiéru. Množství
světla a mezonetové, vzdušné vnitřní
řešení prostoru dovolují objekt využít nejen
jako restauraci, ale i galerii nebo atypický
kancelářský dům. Každé patro a jeho
„charakter“ lze upravit samostatně.
Významným zdrojem světla a dalším
architektonickým prvkem je i světlíkové
okno zasazené do šikmého kužele,
a to nejen při pohledu zevnitř budovy,
kde střešní okno dostává tvar kónického
„dalekohledu“. Druhý pohled si může
vychutnat jen málokdo, přesněji řečeno
pouze majitelé bytů ve vyšších patrech
přilehlých domů a jejich návštěvy.
Světlík totiž venku částečně vyčnívá
ze zelené střechy.
Architekt přiznává, že inspirací mu byly
slavné stavby. „Jděte do Pantheonu v Římě
a uvidíte ten okulus, co pro prostor dělá.
Přináší vám tam rovnou nebe. A vsazen
do šikmého kužele? Dodá prostoru pod
ním zcela novou dimenzi. Ostatně, mimo
Pantheon tím cituji i jiné stavby a architekty,
které mám rád. Le Corbusiera například,
ale i Alexandrijskou knihovnu.“


Fasáda je zvenku obložená řezanými
cembonitovými deskami

Otevřeným prostorem procházejí betonové sloupy,
které mohou opticky oddělovat jednotlivé zóny

Richard Watzke časopis o lidech milujících umění a byznys

Užitná plocha: 447 metrů čtverečních
+ zpevněná venkovní plocha např. na
předzahrádku
Půdorys: obdélník
Počet podlaží: mezonetový dům se
3 výškovými úrovněmi a 2 podestami
Stadium dokončení: hrubá stavba
Střešní konstrukce: tzv. zelená
střecha
Technické řešení: budova je navržena
k provozování restaurace a tomuto
provozu přizpůsobena (kuchyně,
odlučovač tuků, sociální zázemí,
předzahrádka), lze využít jakkoli jinak
Cena: 12 500 000 Kč
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užité umění


Velkoplošná okna atypického tvaru zvenku
zaujmou a zajišťují dostatečné osvětlení interiéru

Panoramatický pohled na původní stav objektu
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Prostor je uvnitř řešený tak, aby mezi
jednotlivými patry objektu zůstal
zachovaný vizuální kontakt

Nejkrásnější období stavby
Mezonetový objekt je svým řešením
předurčený k provozování kavárny, baru či
restaurace, k čemuž je také co do dispozic
a technického řešení přizpůsobený.
Nechybí prostor na kuchyň, i zpevněná
plocha pro přilehlou předzahrádku. Ovšem
budova může sloužit i k jiným komerčním
aktivitám.
Tři roviny objektu jsou propojené
schodištěm se dvěma podestami, které
svou velikostí nejsou pouze komunikačním
prostorem, ale nabízejí i využitelné místo
na posezení či jiná soukromá zákoutí.
Vizuální kontakt mezi podlažími uchovává
otevřený prostor u schodiště, který
propojuje celou výšku objektu.
V současné době se nachází budova
ve stadiu takzvané hrubé stavby. „Ta
prezentace obrazů a skleněných plastik
se trefila do toho stadia, kdy je stavba
nejkrásnější: říká se mu hrubá stavba.
Málokterý investor ale unese, aby ji
takovou i ponechal. A to ani ti investoři,
které máme rádi,“ konstatuje Zdeněk

Hölzel. A dodává, že s interiéry už to
takové zpravidla je. Architekti navrhnou
dům a prostor a uživatel si přinese svoji
koncepci a s ní většinou i svého architekta.
Proto takových betonových staveb je
málo. „Jak říkáte, je to komerční stavba.
Ale také hlavně prostor. Jak jsem ho viděl
s obrazy a sochami, hned bych tam dal
galerii. I ta restaurace by mohla vypadat
ohromně,“ dodává její autor s tím, že ale
hlavně musí fungovat. A je jedno, zda jde
o restauraci, bar, tančírnu nebo galerii. ❚

Po ošetření stěny bezbarvými nátěry je možné
ponechat interiéru podobu hrubé stavby, ve
spojení s desénovým nábytkem vypadá velmi
působivě


Atypický tvar dostal i samotný vstup do objektu
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Dobré
bydlení?
Takové, ve kterém
bych chtěl žít sám
Ze zásady prý dělá pouze takovou práci, která ho baví.
A kdyby ho bavit neměla, jde raději dělat něco jiného.
A už si to i vyzkoušel. Zpočátku Tomáš Pardubický spojoval
svůj profesní život s bankami, nyní se věnuje světu bydlení
a nemovitostí. Rozdíl mezi těmito dvěma světy je však menší,
než by si nezasvěcení mohli myslet. „Dnešní doba je tažena
penězi. Lidé, kteří nemusí hledět na korunu, mají vkus
a ochotu dát architektovi důvěru, jsou spíše výjimkou,“ říká.

Tomáš Pardubický
❚ vystudoval Vysokou školu
ekonomickou v Praze
a University of Economics
ve finském Turku
❚ od roku 1997 působil ve světě
bankovnictví
❚ generálním ředitelem banky
se stal, když mu bylo 25 let
❚ od roku 2007 je generálním
ředitelem Finep Holdingu
❚ ve své práci považuje za
nejpodstatnější nepracovat
pro peníze
❚ relaxuje sportem, zejména
potápěním, a rád cestuje
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Jaký je podle vás rozdíl mezi
bydlením a domovem?
Doma musí jednou ročně vonět cukroví
z trouby a vážení hosté a nejlepší přátelé
se tam nemusejí zouvat. Bydlet se dá i bez
cukroví, a jestli se někdo přezuje nebo ne,
je jedno.
Co se stalo, že už dneska
neplatí postav dům…, ale spíš
kup si dům či byt.
„Postav dům“ platilo ještě za mého dědy,
který byl architekt a spolupracoval se
staviteli domů. Naše společnost se však od
té doby vyvinula a minimálně tři trendy silně
ovlivnily přístup k bydlení. Zaprvé nemáme
na nic čas, a když ho máme, raději ho
věnujeme svým blízkým či koníčkům, jen ne
stavebním úředníkům. Překvapivě. Zadruhé

specializace jednotlivých profesí vedla tak
daleko, že vznikla profese nová,
development, která ostatní koordinuje a řídí.
Samostatným odvětvím jsou pak normy na
stavbu rodinného domu, které normální
logicky uvažující člověk nemůže pochopit.
A třetí trend bych charakterizoval tak, že
duchovně pojatý „přítomný okamžik“ jsme
zručně překroutili na „hlavně rychle“.
Existuje univerzální pravidlo
jak vytvořit dobré bydlení?
Existuje. Tvořit bydlení, ve kterém bych
chtěl sám žít. Jen se nesmím divit tomu, že
jací lidé bydlení tvoří, tací je pak kupují.
Jaká je pro vás nejdůležitější
část bytu či domu?
Lidé v něm.

Doma musí jednou
ročně vonět cukroví
z trouby a vážení hosté
a nejlepší přátelé se tam
nemusejí zouvat.

Většina Čechů sní o vlastním
rodinném domku u lesa jako
o ideálním bydlení. Chápete je?
Nechápu. Se ženou bydlíme v domku u lesa,
už nás pětkrát vykradli či chtěli vykrást.
Prosím všechny, kdo čtou tento článek:
navigaci již nemáme, v peněžence jen karty...
A co dům s krbem, bazénem
a terasou jako důkaz úspěchu,
který mnozí považují za jasný důkaz
úspěchu. Co z toho byste vy také
bral, a co byste rád oželel?
Ti, kteří si staví pomníčky coby důkaz
úspěchu, nikdy spokojeni nebudou.
Jak vypadá vaše vysněné
bydlení?
Přijeďte se někdy podívat.

A máte místo, kam byste se
rád odstěhoval, ale nejde to?
Spíše bych rád odstěhoval jiné lidi, kteří
nemají dostatek úcty vůči nám, kteří tu
žijeme, respektujeme pravidla a tradice
našeho národa.
Je architektura také uměním?
Bezpochyby ano. Jako u každého
jiného umění můžeme obdivovat nápad,
řemeslnou zručnost, estetický zážitek
a stejně tak kritizovat kýčovitost,
neschopnost autora vyjádřit se a tak
podobně. V každém případě architektura
zanechává nějaký dojem. Kdo by přeci jen
váhal, doporučuji krásný román od Simona
Mawera Skleněný pokoj, inspirovaný vilou
Tugendhat navrženou architektem
Ludwigem Miesem van der Rohe.

Richard Watzke časopis o lidech milujících umění a byznys

Je dost odvážných lidí, kteří
jsou ochotni opustit konvence
a zkusit pojmout architekturu jako
umění?
Možná ano. Trpíme však nedostatkem
těch, kteří by za jejich díla zaplatili. Dnešní
doba je tažena penězi. Lidé, kteří nemusí
hledět na korunu, mají vkus a ochotu dát
architektovi důvěru, jsou spíše výjimkou. ❚
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Krásným nábytkem a věcmi
je Leoš Marek Sadil
obklopen denně. Přesto,
nebo možná právě proto si
k předmětům citové vztahy
nevytváří. Co potřebuje,
to si koupí. Raději než
materiální dárky dostává
zážitky. „Ty si totiž člověk
sám sobě nedá,“ říká.

Nejoblíbenější
nábytek
je Postel. Může skýtat nejedno PŘEKVAPENÍ.
18

Věci potřebují prostor. Jak krásně vypadaly a jak jim to slušelo
na vernisáži, když kolem nich bylo místo...

E

xistuje nábytek na celý
život?
Nedomnívám se, že existuje
nábytek na celý život. Vyvíjí
se společnost, vkus, design,
technika i předměty. A stejně tak se
vyvíjí i nábytek. Proto by ho měl člověk
v určitých obdobích obměňovat.

ostatním bych doporučil buď si nechat
poradit, nebo si vše sám vyzkoušet!

Jak to, že se z některého
kousku nábytku stane
legenda či umělecký kousek,
a jiný upadne v zapomnění?
Myslím si, že dnes je to dáno z velké
části i distribucí, příkladem je třeba
židle ‚pantonka‘, kterou se podařilo
dostat doslova do celého světa. Vidíte ji
v televizních pořadech, na kongresech,
na zahrádkách… Přitom existuje celá řada
možná hezčích a zajímavějších kousků,
u nichž ale nefungují tak dobře obchod
a marketing, proto nejsou doceněné
a časem patrně upadnou v zapomnění.

Mnozí současné trendy hodnotí
slovy „hezké, ale domů bych to
nechtěl“. Tušíte proč?
Jednak proto, že český zákazník je
konzervativní, a za druhé – designové věci
potřebují prostor a ten bohužel většinou
byty a mnohé domy nenabízejí. Krásně to
bylo vidět právě na vernisáži Richarda
Watzkeho, která se konala ve velkém
otevřeném prostoru. A jak krásně tam
všechny ty věci, umělecká díla, ale i náš
nábytek vypadaly, jak to tam všemu slušelo,
protože kolem dokola bylo místo. Ovšem
když by si někdo tohle dal do panelákového
bytu, ihned se stejné věci promění ve
splácaný kýč, a kdo to uvidí, jen si řekne:
Jak je možné, že si někdo něco takového
dal do bytu? To já bych nechtěl!

Proč někteří designéři
navrhují krásné kousky, které
ale nejsou vůbec pohodlné ani
praktické?
K tomu mám jednu krásnou příhodu.
Montovali jsme u známého velký těžký
designový radiátor, který se přichycoval
pouze dvěma šrouby, což moc nedrželo.
Proto volám italskému dodavateli, kde
jsme při montáži udělali chybu. On přijel,
podíval se na to a odpověděl, že asi tedy
ne všechny designové věci jsou praktické,
a reklamace byla vyřešená. Někdy bohužel
designéři upřednostňují vzhled na úkor
kvality a praktičnosti.
Hodně se s tím také setkáváme třeba
u mělkých umyvadel s odtokovým žlábkem,
u nichž voda stříká kolem dokola a zpravidla
ani všechna neodteče. Ovšem jsou krásné.
A od toho jsme tady my, profesionálové,
abychom vybírali a na trh přinášeli výrobky
nejen krásné, ale i praktické a funkční.
A máte nějaký návod či tip pro
ostatní, jak si může laik vybrat
opravdu dobré umyvadlo nebo třeba
pohodlné křeslo či pohovku?
Zde je jediná rada. Vyzkoušet si je! Někdo
to může poznat už od pohledu, ale všem

Váš nejpohodlnější a nejoblíbenější
kousek nábytku je…
Tak to je samozřejmě postel, protože dává
člověku prostor k oddechu a relaxaci.
A může skýtat nejedno překvapení.

Co pro vás znamená dostat dárek?
Když se mě zeptáte, co mi chybí, musel
bych se dlouho zamýšlet, protože co
jsem potřeboval, to jsem si koupil. Ovšem
zážitek, ten člověk sám sobě nedá a ani
nekoupí. A o co nečekanější je, a čím
je to větší překvapení, o to je pro mě
hodnotnější. 
❚

Leoš Marek Sadil
❚ vystudoval ČVUT a Open
University
❚ mezi jeho zájmy patří golf,
jachting a letecká akrobacie
❚ věnuje se designu a realitám
❚ působí ve firmách
BertolucciDesign a KARE Design

A jak bydlíte vy? Podle posledních
módních trendů?
Znáte to, kovářova kobyla chodí
bosa. A na mě to platí stoprocentně.
Dva roky mám navrženou kompletní
rekonstrukci obývacího pokoje a nejsem
schopný se odhodlat k její realizaci.
Není to třeba tím, že se
s některými věcmi nedokážete
rozloučit? Jaký máte vztah k věcem
kolem sebe? Jsou to pro vás pouze
„pomocníci“ pro život, nebo si
k alespoň k některým vytváříte vztah
a pak se s nimi třeba těžko loučíte?
Já tento citově materialistický přístup
nemám. Pro mě jsou to opravdu jen věci,
které mají splnit svůj úkol v čase, a to
je vše. Opravdu nejsem ten ‚víkendový
táta‘, co vezme leštěnku a leští své auto,
protože je to jeho miláček.
Upřímně: dostáváte raději dárky –
věci, nebo dárky – zážitky?
Tak určitě dárky – zážitky.

Richard Watzke časopis o lidech milujících umění a byznys
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Finanční produkty
jsou v lepším případě
potištěné papírky.
Obrazy naopak mohou
každý den přinášet majiteli
dobrou náladu,
pozitivní energii.

20

Vydělávejte

na obrazech
Zapomeňte na klasiky,
kupujte současné
české umění
Ladislav Janiga, profesí matematik, si to umí
pěkně spočítat. Patří k největším expertům
na investice do umění. Sám se jimi řídí,
podařilo se mu mnohonásobně zhodnotit dílo
jednoho současného autora. A poradí i vám,
jak můžete už za pět let doufat v zajímavá
zhodnocení obrazů.

P

roč bych měl věřit
tomu, že je investice do
umění výhodná?
Na rozdíl od finančních
produktů, jejichž hodnota
může klesnout na nulu a v případě derivátů
i hluboko pod ní, jsou obrazy nebo sochy
hmatatelné a jejich cena není tak volatilní.
A hlavně, finanční produkty jsou v lepším
případě potištěné papírky, v horším jen
čísla v databázích. Obrazy naopak mohou
každý den přinášet majiteli dobrou náladu,
pozitivní energii nebo i jen definovat rámec
vlastního prostoru, kde je majitel doma.
Třeba mě může stejně
uspokojit pohled na vývojové
křivky akcií?
To je mi vás líto. Mně se nelíbí, že akcie
jsou jen fiktivní, často nadhodnocená čísla,
která periodicky splasknou. A když už se
přece jen dočkáte výnosu, ten se zdaní,

Richard Watzke časopis o lidech milujících umění a byznys

tedy zabaví jej ministr financí. V investicích
do komodit se nevyznám, ale nevadí mi
to. Představa sklepa plného láhví dobré
whisky není úplně marná.
A vy hledáte v obrazech spíš
investiční hodnotu, nebo
energii, příběh?
Snažím se kupovat to, co se mi líbí a o čem
jsem přesvědčen, že budu umět v případě
nutnosti prodat za pět let s mírným ziskem.
Z investičního hlediska to je tak, že děláte-li
svým nákupům přiměřenou reklamu,
nebo ji už za vás někdo udělal, pak cena
stoupá. A nechá-li se někdo další strhnout
k analogickým nákupům, zjistíte časem, že
cena vašeho portfolia pozoruhodně roste.
Vy máte zkušenost s výrazným
zhodnocením díla?
Ano, s mnohonásobným zhodnocením děl
jednoho současného autora.
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Ladislav Janiga
❚ profesí matematik
❚ zabývá se aplikacemi matematiky
v medicíně, technologií
programování a teorií složitosti
❚ je nositelem mimořádné ceny ČSAV
za vědeckou práci
❚ od roku 1970 se věnuje malbě,
odborníci jeho tvorbu charakterizují
jako geometrická abstrakce
❚ snaží se hledat jednotící prvky
mezi malbou, hudbou a vědou
založené na pochopení podobných
posloupností, tvarů nebo topologie
❚ jeho díla jsou mimo jiné v USA,
Kanadě, Německu, Británii
a Japonsku.

Mohu jako začínající dražitel
poznat perspektivní dílo na
aukci? Není riziko v tom, že co
se mně líbí, to se nemusí líbit
pozdějšímu kupci?
Zaručeně perspektivní dílo nepozná ani
zkušený dražitel. Je potřeba si přinést
názor už na dražbu. Opatrně při náhodné
účasti na dražbě a při přihazování
na dílo, s nímž dražitel není přesně
seznámen. Naopak, je-li dražba analogií
módní přehlídky a tedy soudobé tvorby
s precizní PR, je případná investice
dlouhodobě podle mého soudu bez
rizika. Stojí-li již někomu nějaká díla za
nákladnou PR, za pořízení hezkého rámu
nebo pověšení obrazu do nádherného
prostředí, je tu dobrá pravděpodobnost,
že se takové dílo časem zhodnotí.
Kvalitní organizátor prostě nemůže
nabízet vyloženě bezcenný šrot, aby se
neznemožnil. Bude tedy nabízet cosi jako
vyšší střední třídu a to je právě to, do
čeho je třeba investovat.
Hovoříte o PR. Richard
Watzke si dává záležet i na
boxech, v nichž budou obrazy
předávány. Může i tento bonus
přispět k pozdější prodejnosti díla?
Báječně. I doutníky v krásném boxu
nebo padesátiletý koňak v láhvi z křišťálu
tvoří celek, kupují se jaksi dohromady.
Představte si obraz zavěšený v zaplivané
hnusné knajpě. Ten přinese kupci, není-li
to nějaký otrlý Shylock, domů hnus,
smrad a zmar. Je-li obraz dlouhou dobu
hýčkán a zavěšen v hezkém interiéru nebo
skladován v krásné krabici, jak činí pan
Watzke, je to úplně něco jiného. Majitel
si jej vážil a obraz se mu odmění. Nový
majitel si jej bude také vážit.
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O čem vlastně vypovídá
vydražená cena?
Vydražená cena neříká nic jiného, než
kolik byl zrovna tehdy někdo ochoten
zaplatit. Vůbec to není žádný glejt, oficiální
posvěcení, neznamená to, že se dílo podaří
v budoucnosti prodat za vyšší nebo aspoň
stejnou cenu. To dokáže jen schopný
obchodník. Prodej je aktivní proces.
Vydražit dílo za pár milionů, dát ho obrazně
do sklepa k bramborám a očekávat, že
časem určitě přijde nadšený kupec, je
stejně bláhové, jako když mladá dívka čeká
v koutku, až přijde princ.
Jak v průběhu aukce
poznám, zda už jsem s cenou
nepřestřelil? Jak si mohu být jistý,
že později dostanu vklad zpátky,
možná i s výnosem?
Investice do umění není typicky
rychloobrátková. Zejména ne tam, kde
je dílo kupováno na veřejné aukci. To si
vydražitel kupuje jistotu, že nikdo jiný tutéž
částku v daný okamžik za dílo nevydá.
Myslím to statisticky a časově omezeně.
Smyslem investice do uměleckého díla
nebo starožitnosti je ale získat rozumný
výnos v delším časovém horizontu.
Jak bych se měl chovat při
aukci – je lepší hned na
začátku nasadit vysokou částku
a setřást pronásledovatele, nebo
navyšovat jen povinné příhozy?
Přihazování je poker a hlavním protivníkem je
člověk sám sobě. Nejhorší je, když nastane
„race condition“ a dražitel je rván na kusy
vlastní chtivostí a lakomostí zároveň. Souboj
dvou takových fanatiků je dobrou zábavou
pro ostatní. Chtivost vždy zvítězí a vydražitel
doma užasne, jaký jej popadl běs.

Děje se to často?
Případů, kdy kupec lituje nákupu,
je mnoho. Obvykle je to ten, kdo na křivce
strmého růstu ceny koupí obraz jako poslední
a následně se obrátí vkus nebo přijde nutnost
dílo rychle prodat. Řada děl impresionistů
se dostala do výší, že není kupců, kteří
by o ně měli zájem. Po impresionistech
přišla do módy díla z meziválečné Vídně,
Klimt například, pak rekordy strhal Jackson
Pollock. Je tu ještě generační posun – mladší
lidé spíše nelitují peněz za díla Andyho
Warhola, ale Nicolase Poussina by si do
interiéru dnes pověsil málokdo a téměř nikdo
by nerozeznal pravého od kvalitního padělku.
Nechcete-li litovat, odhlédněte od klasiky
a kupujte za rozumné ceny současné české
umění. A to raději více děl než se soustředit
na jediné. Pak statisticky vzato je dobrá
naděje na růst ceny.
Mohu doufat, že cena
vydraženého díla vzroste
během týdnů, měsíců?
Aby cena ihned stoupla, bylo by nutno mít
předem vytipovaného cílového kupce nebo

dílo přemístit jinam, do jiného kontextu.
V Česku můžete stále náhodně koupit
excelentní kresby čínských mistrů, za které
následně v Číně dostanete mnohonásobek
kupní ceny. Nutno se ovšem vyznat
v čínských kresbách a kaligrafiích.
Ale co když nejsem odborník?
Poraďte konkrétní vodítka,
jak i tak mohu z aukce odejít
s dílem, které se s vysokou
pravděpodobností v čase zhodnotí.
Setřeste obavy. Když pochopíte
následující, téměř neuděláte chybu. Na
rozdíl od finančních produktů jsou všechny
obrazy hmatatelné, nejsou zdanitelné
a snad už ani nebudou znárodnitelné.
A pokud přece ano, finanční instrumenty
budou v takové době již dávno zabaveny.
Nemusíte tedy mít dilema. Investice
do umění je dlouhodobě málo riziková
a při větších nákupech v sobě nese rys
loterie. Je celkem jasné, že zejména díla
některých soudobých umělců časem
budou mít velkou cenu. Vždy se tak
v historii stalo. ❚
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doporučení Ladislava Janigy
1. N
 ekupovat příliš staré nebo kulturně vzdálené věci a soustředit se
na naše soudobé umění. Riziko koupě padělku je minimální.
2. O
 sloví-li kupujícího dílo, třeba vyzařovanou náladou, pak kupovat
hned bez váhání. Asi jako láska na první pohled.
3. N
 ekupovat mnoho velmi laciných věcí – domov se změní ve
vetešnictví a bude nutno se věcí zbavit pod cenou.
4. N
 ekupovat obrazy špatně adjustované, v mizerných rámech
nebo dlouhodobě visící v odporném prostředí. Obrazy nasáknou
negativní energii z okolí.
5. N
 ekupovat díla s deklarovanou nebo vyvolávací cenou nad 1–2
miliony Kč. Tento prostor nechat zatím zkušenějším, kteří případně
chybný nákup snáze vydýchají. Nákupy v této ceně raději realizovat
prostřednictvím specialisty, který prokazatelně pár podobných
prodejů úspěšně a ke spokojenosti kupujícího i prodávajícího již
dotáhl. Aukce není zdaleka jediný instrument ke koupi.
6. K
 upovat obrazy v cenovém rozpětí 50–500 tisíc a nákupy časem
vytříbit a počet stabilizovat na snesitelné úrovni.
7. Ponechávat si díla delší dobu, spíše roky než měsíce.

Richard Watzke časopis o lidech milujících umění a byznys
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Galerie
Krásné věci si člověk připomíná rád.
S potěšením vám proto jako vzpomínku
na vernisáž nabízíme aspoň několik obrazů
a plastik, které tam byly vystaveny. Pokud
jste se této krásné a nevšední akce nemohli
zúčastnit, chápejte následující stránky jako
pozvánku na další vernisáž.

BOHUMIL ELIÁŠ ST.

24

JOSEF SASKA

Richard Watzke časopis o lidech milujících umění a byznys

25

galerie

IVANA HEJDUKOVÁ
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JAROMÍR MÁSLER
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galerie

TOMÁŠ HLAVIČKA
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PAVEL ROUČKA
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galerie

MIKOLÁŠ AXMANN
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BOHUMIL ELIÁŠ ST.
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galerie

LAMBORGHINI AVENTADOR LP 700-4 ROADSTER

32

Doba, kdy měly supersporty strohé
účelové interiéry, je dávno pryč.
Lamborghini Aventador
nabízí pohodlí srovnatelné
s limuzínami. Přístroje sázejí
výhradně na digitální zobrazení,
středový panel by se neztratil ani
ve stíhačce. Startovací tlačítko hledejte
pod červenou krytkou – jako když se
odpalují rakety.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Dvanáctiválec 6,5 l
Výkon 515 kW (700 k)
Točivý moment 690 N.m
Maximální rychlost 350 km/h
Zrychlení 0-100 km/h 2,9 s
Spotřeba 17,2 l/100 km
Cena 12 000 000 Kč

Richard Watzke časopis o lidech milujících umění a byznys
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umění

Do detailu...
Krása uměleckého díla vynikne pouze vedle propracovaných detailů.
Právě na dokonalosti jednotlivostí je založena i filozofie značky
Richard Watzke.

Z

načka Richard Watzke používá
ruční rámy výhradně od
prvotřídních dodavatelů, kteří
jsou již po několik generací
vyhledáváni a respektováni
nejen umělci samotnými, ale také sběrateli
a milovníky umění. Mezi dvorní dodavatele
ručně vyrobených rámů patří Rámařství
Brůžek a Rámařství Voelkmann.
Rámy z masivního dřeva s křídovaným
základem jsou dokončovány metalickými
povrchy, různými druhy lazování, následně
pak patinací či lakováním tradičními
laky. Dominantou těchto rámů je jejich
výjimečnost, kdy každý jednotlivý kus
se stává díky citlivé ruční tvorbě
originálem. Jde tedy také o uměleckou
tvorbu, která je mimořádně důsledně
sledována a následně odsouhlasena
samotným umělcem.
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Obrazy a umělecká díla jsou majitelům
předávána v originálních dřevěných
boxech značky Richard Watzke. Každý
z nich nese hliníkový štítek s vyrytými
základními údaji o obrazu – jménem
autora, názvem obrazu a rokem tvorby.
Nedílnou součástí jsou certifikáty, ověření
pravosti, darovací smlouva, minimum
a životopis autora, tištěné na ručním
papíru vyrobeném ve Velkých Losinách.
Ojedinělým unikátem je i kniha, kterou
značka Richard Watzke ke každému
obrazu vydává, přičemž jde o ruční
vazbu v kůži. Celé dílo je zabaleno do
ručně vázaného saténu a k šetrnému
zacházení slouží originální rukavice
s logem značky.

Ručně vyrobené rámy
od respektovaných
dodavatelů, dřevěné boxy
na obrazy i certifikáty na
ručním papíru - filozofie
značky Richard Watzke

Obrazy jsou chráněné nejen
dřevěným boxem, ale celé
dílo je zabaleno do ručně
vázaného saténu.

Certifikát s věnováním, natištěný na ručně
vyrobeném papíru, dostal k obrazu
i Karel Schwarzenberg.


K šetrné manipulaci s obrazy slouží látkové
rukavičky s logem značky Richard Watzke.

Richard Watzke časopis o lidech milujících umění a byznys
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S obří krabicí
přes dvě ochranky
až k prezidentovi
Zkuste se na chvilku zastavit a zamyslete se nad tím, jak je asi jednoduché
dostat se k jednomu z vyvolených této země, k člověku, který kandiduje na
prezidenta. Myslíte, že je to těžké? Ano, máte pravdu. A teď si představte,
jak je asi složité se dostat k již tak nelehko dostupnému člověku v té nejvíce
vypjaté chvilce, kterou bezesporu finále prezidentských voleb, ve kterých
kandiduje na pozici nejvyššího státníka, je...

V

této chvíli se v horní části Lucerny tlačily
tři stovky akreditovaných novinářů. Další stovky
pozvaných lidí napjatě sledovaly vývoj
a očekávaly svého prezidenta v Lucerna baru.
Celá budova doslova vibrovala energií
a atmosféra připomínala nadšení, srovnatelné snad jen se
sametovou revolucí. Na chodbách jste mohli potkat nejznámější
umělce, podnikatele, lékaře, tedy přátele, kamarády, známé.
Každý se chtěl dostat k budoucímu prezidentovi. Ten zatím
se svou ochrankou a nejbližšími napjatě sledoval vývoj voleb
v salonku u Koníčka.
Mnoho měsíců předtím, když jsem nechal vyrobit speciální
box pro prezidenta, jsem byl od počátku přesvědčen
o správnosti svého konání. O tom, že správné věci se dějí
a vždy dopadnou tak, jak mají. Speciální box, který již dnes
v portfoliu značky Richard Watzke hrdě nese označení
jménem Karla Schwarzenberga, byl zhotoven z ušlechtilých
dřevin předními truhláři. Obsah vyplnilo mimořádné dílo
našeho úžasného výtvarníka Aleše Krejči. Bylo dozdobeno
bukovým rámem, který vytvořil náš přední rámařský mistr
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Viktor Brůžek. Bukové rámy se používaly na zámcích
a po celé generace tak zdobil tento původní materiál díla
nejvýznamnějších malířských celebrit. Tak, jak je zvykem, byl
obraz zabalen do saténu a k němu byla přiložena kompletní
dokumentace včetně Darovací smlouvy a Certifikátů.
Na hliníkové ceduli vlepené na dýnku boxu je
vyryto: Věnováno Karlu Schwarzenbergovi, jedinému
důstojnému kandidátovi prezidentských voleb 2013.
Pojďme však zpět do Lucerny. Na schodištích, před Lucerna
barem, restaurací, kavárnou, prostě všude davy lidí, jedna
ochranka vedle druhé. Akreditace probíhá v několika stupních.
A já zde stojím se svým kamarádem, dvěma nosiči, fotografem
a bednou, do které by se vešlo tolik trhaviny, že bychom mohli
čistě teoreticky vyletět do vesmíru i s Václavským náměstím.
Nevím jak vás, ale docela by mne zajímalo, jak by někdo
z prognostiků, kterých se v ten moment okolo mě několik
potulovalo, propočítal pravděpodobnost, s jakou se dostaneme
s tímto vybavením a v tento okamžik k panu prezidentovi.
Značka Richard Watzke je dar. Je to požehnání. Tím, že jsem
uvěřil, stalo se něco zcela mimořádného. V té šílené vřavě

Radost z dokonalé
výtvarné práce
lemované tím,
co po celý život
vnímá jako
sourodou krásu,
tedy bukovým
dřevem,
nám až vlila
slzy do očí.

Dar pro Karla Schwarzenberga
Do speciálního prezidentského boxu z ušlechtilých dřevin, unikátní konstrukce
a designu o úctyhodné velikosti 1,2 x 1,2 m bude vloženo umělecké dílo
s názvem Rajské květy našeho významného současného malíře, pana Aleše
Krejči. Ručně zhotovený rám pro toto dílo momentálně připravuje přední pražské
rámařství Viktora Brůžka. Certifikáty s věnováním jsou tištěny na ručním papíru
vyrobeném ve Velkých Losinách, a celé dílo je zabaleno do ručně vázaného
saténu. Značka Richard Watzke se tímto krokem snaží předat část své pozitivní
energie s interakcí, která reprezentuje vše, co pro ni volba Karla
Schwarzenberga znamená. Vše, na čem se celý tvůrčí team značky Richard
Watzke shoduje – důstojný vzhled a úroveň, významný a kultivovaný obsah,
respekt s podporou uznávaných a praxí prověřených českých lidí.

se nás ujal Ivan Havel. Přes dvě
ochranky jsme se s obří krabicí
dostali až přímo k panu
Schwarzenbergovi. I přes jistě
neuvěřitelně silné psychické
a fyzické vypětí nás přijal
s velkorysostí a noblesou sobě
vlastní. Jeho radost z dokonalé
výtvarné práce lemované tím, co po
celý svůj život vnímá jako sourodou
krásu, tedy bukovým dřevem, nám
až vlila slzy do očí. Byl to překrásný
okamžik plný vypětí, lásky,
tolerance, elegance a důstojnosti.
Od této chvíle vím, že pokud
čemukoliv věříte, je vše možné
a jednoduché.Třeba dostat se
s obří dřevěnou krabicí přes dvě
ochranky k prezidentovi.
S úctou Richard Watzke

Richard Watzke časopis o lidech milujících umění a byznys
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První
vernisáž

značky Richard Watzke ve Vysočanech
Když v úterý 29. dubna odpoledne na náměstí v pražské rezidenční
čtvrti Nová Harfa zaparkovalo bílé lamborghini a chvíli nato sem začali
přicházet dámy v krásných šatech a pánové v oblecích, každý už tušil,
že to nebude obyčejný večer, co se zde připravuje. Měli pravdu.
Konala se tady letos první vernisáž značky Richard Watzke. Pojďte se
podívat, jak dokonale vypadalo spojení hrubé stavby a krásného umění.
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Začalo se
od podlahy
Máte pocit, že instalovat výstavu je
jednoduché? Přijedete, zavěsíte obrazy,
postavíte sochy a plastiky a je hotovo! Tak
snadné to opravdu nebývá, a v případě této
vernisáže teprve ne!
Architektonicky zajímavý objekt budoucí
restaurace, třípodlažní stavba mezonetového
typu, který si Richard Watzke pro vernisáž
vybral, se totiž nachází ve stadiu takzvané
hrubé stavby. Holé neomítnuté stěny,
betonová schodiště i přiznané rozvody
sice vypadají zajímavě, ale pro konání
společenské akce jsou prostředím, aspoň na
první pohled, zcela nevhodným.
Instalace výstavy tady začala týdny před jejím
konáním. Bylo třeba prostor vyklidit a uklidit,
objednat firmu, která vyrobí a nainstaluje
zábradlí, bez nějž by tu bylo nebezpečno,
přivést elektrickou energii, protože vernisáž
se konala večer a v celém objektu nebylo
jediné světlo…
Obyvatelé sousedních domů se už začínali
těšit na to, že se zde brzy otevře restaurace,
na kterou čekají. Místo toho se ale za velkými
okny začaly objevovat krásné obrazy,
skleněné plastiky, venku zaparkovalo luxusní
auto, vedle něj dvě bílé vysoké sochy.
Týdny příprav vrcholily, první letošní vernisáží
Richard Watzke začíná…
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Objekt na Nové Harfě, jak vypadal před několika
týdny. Chybělo tady zábradlí i osvětlení a zdálo se
jako nemožné pořádat zde večerní společenskou
akci pro desítky lidí.

Stejný prostor pár minut před zahájením
vernisáže, vše je na svém místě. Barevné obrazy,
plastiky i nábytek šedý prostor zcela proměnily.
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Ještě poslední instrukce hosteskám
a návštěvníci mohou vstoupit.

Logo značky Richard Watzke na fasádě
naznačuje, kdo za celou proměnou objektu stojí.


Pro hosty je připravený i krásný
a pohodlný nábytek.

Svíčky na schodech nejenže ukážou cestu, ale
i romanticky osvětlí prostor.

Svou přípravou si prošlo i lamborghini …
otevřenými dveřmi mohli návštěvníci nakouknout
dovnitř a obdivovat dokonale propracované detaily.
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Zapojeno, naladěno, postaveno...
čas skvělé slovenské kapely Funkiez
přijde. K radosti všech přítomných.

Richard Watzke časopis o lidech milujících umění a byznys
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Vernisáž,
na kterou se
nezapomíná
Milé přivítání u vchodu, zapsat se,
odevzdat navštívenku a se sklenkou
výborného sektu hosté jeden po druhém
vstupují na výstavu. Vstupují do budovy,
kam ještě před pár minutami trochu
nedůvěřivě nakukovali skrz velká okna
a nevěřili, že místo do galerie byli pozvaní
na vernisáž právě sem. Jen co vyjdou
několik schodů a dostanou se do hlavního
„sálu“, jejich překvapení vzroste.
Spojení hrubého betonu a kovu s křehkým
sklem a barevnými obrazy působilo
impozantně. Nejprve pouze šeptem,
časem i nahlas vyjadřovali svůj obdiv
nejen dílům vystavovaných umělců, která
doslova vyplnila celý prostor. K vidění
zde byly obrazy a plastiky, které vytvořili
Pavel Roučka, Josef Saska, Ladislav
Janiga, Jaromír Másler, Bohumil Eliáš,
Jiří Mikeska, Ivana Hejduková a Mikoláš
Axmann, ale celkové kompozici vernisáže.
A samozřejmě i organizátorům. Překvapeni
byli dokonce i někteří autoři. Proměna
jejich děl, když je z ateliérů instalovali do
takovéhoto prostoru, udivila i je samotné.
Zatímco obdiv k obrazům a plastikám byl
doprovázen mírnou opatrností a velkým
respektem, obdiv k užitému umění, tedy
hlavně nábytku, si lidé vychutnávali nejen
pohledem. A s přibývajícím časem
a rostoucí únavou zvlášť obliba pohovek
rostla. Pauzy na čerstvém vzduchu si
tentokrát dělali i nekuřáci, nasvícené
lamborghini na předzahrádce, které se
měnilo podle nasvícení, lákalo nejen hosty
vernisáže.

Skupinky diskutujících hostů postupně objevovaly
jednotlivá patra a mnohá na první pohled utajená
zákoutí plná umění


Krásný nábytek zpočátku zastával funkci
exponátu

Richard Watzke časopis o lidech milujících umění a byznys
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Vernisáž si nenechal ujít
ani Leoš Marek Sadil

Lamborghini venku lákalo
„kluky“ všech generací

Když Richard Watzke vítal u vchodu své hosty,
ti ještě netušili, jakou vernisáž pro ně nachystal


Mezi pozvanými hosty byl i Longdi Zhou,
místopředseda Česko-čínské smíšené
komory pro rozvoj a investice
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Přivítání a úvodní slovo patřilo
duši a organizátorovi vernisáže
Richardu Watzkemu

Návštěvníky zaujala jak
vystavená díla, tak projev


Lístek s číslem vyměněný za navštívenku
u vchodu přinesl v deset hodin večer jednomu
z hostů krásný dar
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Obrazy v kombinaci s hrubou stavbou
zaujaly i autory. Důkazem je pohled
Jaromíra Máslera

Fotoaparáty v (skoro) hlavní roli.
Autoři ani návštěvníci neodolali a během
vernisáže mnohokrát fotili

Vydržet i po setmění se vyplatilo.
Ve světle lamp a svíček dostal prostor
zcela jiný ráz

Neutrální šedá
a velký prostor
vytvořily ideální
podmínky
pro výstavu umění.
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Skleněné plastiky Bohumila Eliáše st. si často
žádaly soustředěný pohled zblízka

Tři patra a dvě podesty plné umění stály za to
vystoupat po schodech do nejvyššího
poschodí a dopřát si pohled shora

Krásných věcí tu byla k vidění spousta
(Kateřina a Taťána)

Rám umí ozdobit nejen obrazy


Nábytek, který zde zastupoval užité
umění, se postupně měnil z exponátu
ve velmi pohodlná místa odpočinku

Richard Watzke časopis o lidech milujících umění a byznys
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O zajímavé pohledy zde nouze
nebyla, k radosti našeho fotografa

David J. Wodinský si zde mohl připadat trochu „jako doma“

Světlo je také umělec.
Během odpoledne
a večera nabídlo
návštěvníkům různé
pohledy jak na prostor,
tak díla samotná.


Zvlášť u skleněných plastik se mnozí rozhodli
zkoumat, jak to ten autor vlastně udělal?
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Oproti jiným výstavám a vernisážím,
zde bylo dovoleno dotýkat se, na některé
„exponáty“ se dokonce mohlo i sedat
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Výstava
pro oči
i pro duši
Sklenka dobrého pití, aby si na své přišly
i chuťové a čichové buňky, krásné obrazy
pro potěšení oka a nábytek příjemný na
dotyk. Ani sluch ale na vernisáži nezahálel.
O příjemné přivítání hostů a správnou
atmosféru k prohlídce uměleckých děl se
postaral soubor Musica festiva di Praga.
Repertoár muzikantů zahrnuje to nejlepší
z téměř všech slohových období, a kromě
původních děl uvádí skladby upravené pro
hoboj, housle a kytaru a kombinaci těchto
nástrojů. Vernisáži toto trio dodalo na
vznešenosti.
A došlo i na jógu. Dlouhé šaty dam a obleky
pánů ale nepřekážely. Šlo totiž o jógu
smíchu a mistrovství ve smíchu, čímž
pobavil úspěšný smícholog Petr Frydrych.
Závěr večera patřil skupině Funkiez,
která patří mezi slovenskou party špičku.
Její koncert „k tanci a poslechu“ více než
nadchl. Mnohé hosty i přes přicházející
únavu nejen že postavil opět na nohy, ale
i roztančil. Nadšení byli jak posluchači,
tak skupina sama: „Bylo to prostě
dokonalé! Zpěvačce se nechtělo odjet
a dodnes vzpomíná na tu lampu ve tvaru
koně,“ sdělují své zážitky z vernisáže
členové skupiny.
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Slavnostní a příjemnou
atmosféru dodal vernisáži
soubor Musica festiva di Praga

„Bylo to prostě dokonalé,“
zhodnotila atmosféru slovenská
skupina Funkiez

Pro pobavení okolí cokoli – k vystoupení Petra
Frydrycha se přidali i někteří hosté


Úsměv, prosím!
Pobavit a rozesmát
společnost se
podařilo smíchologovi
Petru Frydrychovi

Funkiez: My jsme si vlastně mysleli,
že je to galerie, protože jsme hráli
obklopeni krásnými uměleckými díly
uprostřed betonové surové stavby.
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Překvapení
na závěr
večera

Atmosféra houstne.
Richard Watzke
oznamuje, že
jeden z přítomných
si odnese obraz
Ladislava Janiga
v originálním
dřevěném boxu

Nad regulérností
losování dohlíží notář,
který správnost
stvrzuje podpisem
a kulatým razítkem
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Když návštěvníci dostávali u vchodu
lístek s číslem a byli vyzváni, ať ho pečlivě
ochraňují, protože na závěr večera se
uskuteční losování, mnozí ho ledabyle
zastrčili do kapsy či kabelky. Netušili, jak
krásný dar na jednoho z nich čeká.
Překvapení přišlo kolem desáté hodiny
večerní, kdy bylo jasné, že jeden z hostů
si odnese obraz Ladislava Janigy. V této
chvíli se začal nejeden z přítomných pánů
„šacovat“ a dámy otevíraly skryté kapsičky
svých kabelek, nikdo nechtěl zůstat bez
výherního lístku. Šťastným výhercem
se stal Longdi Zhou, místopředseda
Česko-čínské smíšené komory pro rozvoj
a investice, který od Richarda Watzkeho
a autora dílo převzal.
Obraz byl zabalený v saténu a uložený
v originálním dřevěném boxu Richard
Watzke, majitel k němu dostal i darovací
smlouvu a další dokumenty natištěné
na ručně vyráběném papíru. Losování
proběhlo pod bedlivým dohledem
notáře, který také stvrdil regulérnost
a správnost losování.
K novému majiteli směřují gratulace,
k ostatním rada: zkuste to příště!

Obraz si samozřejmě mohou všichni
prohlédnout. Hledání lístků po kapsách se v tuto
chvíli stupňuje


Novým majitelem díla se stal místopředseda
Česko-čínské smíšené komory pro rozvoj
a investice Longdi Zhou


Zájem o obraz byl velký. Uvnitř jsou
zakomponovány gradienty, které pracují
s lomem světla tak, že připomíná noční
oblohu a hvězdy
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Každá z láhví byla opatřená pečetí s podpisem
Richarda Watzkeho na důkaz, že byla
zkontrolována a správně skladována

Umění se
skrývá
nejen
v galeriích
Poklady skrývají majitelé nejen v galeriích,
ale také na vinicích a ve vinných sklepech.
Stejně pečlivě, jako Richard Watzke vybírá
vystavená díla, volí i víno, které se bude na
vernisáži podávat. Pro každou vernisáž je
speciálně k tomu vybráno jiné, uskladněno
ve sklepě, aby se ustálilo a bylo ideální
pro konzumaci. Každá láhev je označena
vinětou Richard Watzke včetně pečeti
s vlastnoručním podpisem, který potvrzuje,
že každá láhev byla zkontrolována
a pečlivě uskladněna. Tentokrát se
dostalo tohoto exkluzivního zacházení
vínu Chardonnay Barrique, pozdní sběr
s přívlastkem, viniční trať Kamenné hory.
Dále se na vernisáži podávala Grappa
Chianti, Villa Mazzolini, acquavite di
vinaccia, Zugliano. Catering se nesl
v chutích středozemní kuchyně.

Příjemnou atmosféru vernisáže ještě zdokonalilo
pečlivě vybrané pití a jídlo, které se zde podávalo


Na prostřené stoly byl podobně krásný pohled
jako na vystavená díla
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Catering se nesl
ve stylu
středozemní
kuchyně.
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Kapela Funkiez:

Bavit lidi
nás baví!
To nejlepší nakonec! Jste-li milovníci
happy-endů (ale klidně i šťastných začátků),
vsaďte na slovenskou kapelu Funkiez!
Tato špičková party kapela se stala ozdobou
vernisáže Richarda Watzkeho v „budoucí
restauraci“ Pod Harfou. A dokázala nemožné:
lidi znavené chůzí, stáním i vínem
roztancovala. Skvěle pobavila a potěšila.
Doufáme, že potěší i rozhovor s ní.
Proč právě Funkiez?
Funkiez se jmenujeme proto,
že hrajeme funky, takže nás to nejlépe
vystihuje. Zde bychom podotkli, že název
paradoxně pochází od člověka, který není
členem kapely, ale zato je to náš dvorní
guru, velký muzikant, spolupracovník
a přítel – Umělec.
Co vás baví na hudbě
osmdesátých let, která, jak
uvádíte, vás spojuje, i když jste
každý tak trochu jiný?
Na hudbě osmdesátých let jsme vyrostli,
takže nás zákonitě ovlivnila. Kromě toho
máme pocit, že dnes už se tak dobrá
hudba, jako tehdy, nedělá.
Máte rádi show. Vzpomenete
si, na jaké nejšílenější show
jste kdy účinkovali?
V roce 2009 na předávání cen Slavíka.
Měli jsme tehdy na sobě šílené kostýmy.
Vrabec (kytara) byl Superman, Patrik
(baskytarista) byl za kardinála, Martin
(klávesy) za Mozarta, Robo u bicích měl
kostým Napoleona a Saša měla jen fialový
kožich. Byla to velkolepá show s padesáti
tanečníky, akrobaty. Vypadalo to prostě
jako v cirkusu a diváci šíleli.
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A jaká akce či prostor vás
překvapily v pozitivním
směru?
Asi nejneobyčejnější prostor, kde jsme
vystupovali, tedy když nepočítáme
jednu kavárnu na čerpací stanici, byla
jednoznačně „budoucí“ restaurace, kde
pan Watzke dělal vernisáž. My jsme si
vlastně mysleli, že je to galerie, protože
jsme hráli obklopeni krásnými uměleckými
díly uprostřed betonové surové, ale o to
působivější stavby. Byl to zážitek.
Jak jste vůbec reagovali,
když vás RW pozval
hrát na vernisáž a to ještě do
„nedostavěné restaurace“?
Neuměli jsme si to vůbec představit. Ale
jak už jsme řekli, my umíme zahrát kdekoli,
klidně i v lese.
A co jste říkali realitě?
Nejlepší či nejzábavnější na
celé akci vám připadalo?
Bylo to skvělé. Nejvíc se nám samozřejmě
líbilo to nádherné bílé lamborghini před
vchodem a chemické záchody propagující
charitu. Proste dokonalé! Zpěvačce se
nechtělo odjet a dodnes vzpomíná na tu
lampu ve tvaru koně.
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Jak moc ovlivňuje prostor či
akce výběr písniček pro vaše
vystoupení?
Po pravdě řečeno, neřídíme se prostorem.
Máme svůj repertoár a ten dokážeme
zahrát v jakémkoli prostoru, před jakýmkoli
publikem. A vždy je to úspěch, za což
jsme nesmírně vděční. Bude to asi tím, že
nás to fakt baví a lidé to z nás cítí.
Co vás baví na tom bavit lidi?
Bavit lidi!!!
Jaké publikum máte
nejraději, a dovede vám
energii, kterou mu posíláte z pódia,
vrátit?
V podstatě jste si druhou částí otázky
odpověděli. Když cítíme, že publikum
dokáže od nás přijmout energii a vrací nám
ji zpět, je to nejúžasnější pocit!
Tak trochu jiný dotaz. Jako
každá galerie má svou hlavní
ozdobu a skvost, s dovolením,
vaší ozdobou je dáma. Jak moc si
zpěvačku hýčkáte a předcházíte
a opečováváte?
Saša je naše parťačka, nemusíme si ji
hýčkat. Ale pravda, sem tam jí dáme volno
a nemusí nosit nástroje.
A informace na závěr pro
ty, kteří se s vámi na místě
potkali poprvé a hned se stali
vašimi fanoušky. Kde a kdy vás
mohou slyšet ať už naživo, nebo
ze záznamu?
Nejdřív se na nás budete moct podívat
na letním festivalu na Seneckých jezerech
14. června. Jste srdečně zvaní. 
❚

Funkiez
❚ kapela Funkiez funguje už 7 let
❚ patří mezi slovenskou party
špičku
❚ na bicí hraje Robo Rist, který je
zároveň manažerem skupiny
❚ basovou kytaru skvěle ovládá
Patrik Nosko
❚ na klávesy hraje Martin
Wittgruber
❚ Vrabec hraje na kytaru
❚ Saška zpívá a skvěle tancuje
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ZNAČKA RICHARD WATZKE
Během posledních dvaceti let se značka Richard Watzke vyprofilovala do pozice obchodníka s výběrovými nemovitostmi
a obchodníka se současným uměním. V nemovitostech se
soustředí zejména na významné majetky historické, architektonické, umělecké a jinak výrazné. Obchody jsou organizovány
zejména přes kontakty, které tvoří lidé referencemi propojení
se značkou Richard Watzke. V uměleckém světě se značka
prezentuje zejména na poli současného a moderního umění.
Hlavní pozornost je zaměřena na žijící umělce střední až starší generace. Značka disponuje depozitem čítajícím více než
1400 uměleckých artefaktů. Díky stále širším referencím klientů
je dále doporučována a šířena k novým aktivitám. Fakt, že značka
Richard Watzke je čistou energií prostou jakýchkoliv vlivů souvisejících s činností státní správy a jejího financování, ji posunuje
blíže k podnikatelským aktivitám. Značka Richard Watzke je ve

100% vlastnictví fyzické osoby včetně veškerého svého majetku a je prosta bankovních a jiných úvěrových nástrojů. Veškerý
majetek je 100% uhrazen. Díky své transparentnosti je značka
šířena i do nejvyšších kruhů. Při nedávné návštěvě zástupců
britské královské rodiny v České republice byla značka Richard
Watzke, jako jediná, pověřena výzdobou Martinického paláce.
Zde proběhla soukromá večeře pro vybranou elitu země, čítající
cca 120 nejrespektovanějších osobností, s princem a princeznou z Wessexu. Vybraná umělecká díla byla odsouhlasena
Protokolem bez jediné námitky. Zástupci britského trůnu navštívili Českou republiku po sedmi letech. Při organizaci značka
Richard Watzke spolupracovala s Britskou obchodní komorou,
Protokolem a organizací The Duke of Edinburgh. Organizace
návštěvy byla realizována výhradně pomocí osobních vazeb
a na základě privátních intervencí.

ZNAČKA RICHARD WATZKE PRODÁVÁ
NEMOVITOSTI A UMĚNÍ
V prodávané nemovitosti vystavíme díla současných předních českých umělců
a na vernisáž pozveme výjimečné lidi. Prohlédněte si fotografie z jednotlivých událostí.
Výběrové nemovitosti, obrazy, plastiky, umění, nábytek, vše je jednoduše dostupné na

www.domyjakogalerie.cz

❚ Prosvětlete svou duši náhledem na fotogalerie, videa a reportáže z vernisáží.
❚ Seznamte se s našimi umělci, s nimiž jsme natočili dokumenty.
❚ Projděte si vernisáž ve virtuální prohlídce.
❚ Podělte se s námi o vaše komentáře, názory a nápady.
❚ Rezervujte si dopředu svou účast na vernisáži.
❚ Získejte online verzi našeho časopisu i pro své přátele.

BUDUJEME SPOLU PRVNÍ REPUBLIKU DVACÁTÉHO PRVNÍHO STOLETÍ.

