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A R T B L O K

Prodaný Spasitel
Poslední týdny letošního roku při‑

nesly dvě velice významné udá‑
losti, a ačkoliv se může zdát, že 
otevření muzea Louvre Abu Dhabi 

a historicky nejvyšší dosažená cena v aukci 
za obraz Leonarda da Vinciho nemají mno‑
ho společného, lze je vnímat jako příznak 
současné společnosti. Celý svět prochází 
překotným vývojem a náš život se ve všech 
svých aspektech neustále zrychluje. Stejně 
tak se zvýšila rychlost v oblasti umění, jeho 
institucí a nejcitelněji to pozorujeme na tr‑
hu s uměním. Nikde se globalizace neproje‑
vila tak výrazně jako v uměleckém obchodě, 
který překračuje nejen geografické hranice, 
ale nová ekonomika vytváří také mezinárod‑
ní klientelu velice bohatých lidí. 

Nový Louvre, který svoji pozici legitimi‑
zuje skrze jméno slavné instituce a zápůjčky 
z předních francouzských muzeí, je přede‑

vším úspěšnou obchodní transakcí. Za vzlet‑
ným mottem o světovém muzeu lidské hu‑
manity napříč dějinami a kulturami stojí 
velká ambice vybudovat věhlasnou institu‑
ci na místě, kde před půlstoletím stála jen 
hrstka rybářských vesnic na okraji pouště. 
Navzdory enormnímu bohatství Spojených 
arabských emirátů by se bez součinnosti zá‑
padního partnera a kulturního dědictví „naší“ 
části civilizace jen obtížně naplňovala smě‑
lá očekávání. Jedná se o soudobý fenomén, 
kdy ekonomický úspěch generuje kulturní 
relevanci. Ta je však v konečném důsledku 
vždy podmíněna symbolickým významem, 
jejž garantují dějiny umění.

V případě Leonardova obrazu zobrazu‑
jícího Ježíše Krista o symbolické hodnotě 
nepochybujeme. Naopak na jejím základě se 
předpokládá bezprecedentní zisk, což částka 
v přepočtu téměř deset miliard korun jistě je. 

Mohla však být ještě vyšší? Aukční síň Chris‑
tie’s odvedla svoji práci dobře. Nejenže Spasi‑
tel obletěl celý svět, aby se na něj potenciální 
klientela podívala zblízka, ale doprovázela 
ho také nebývalá mediální kampaň. Video 
The Last da Vinci: The World is Watching, 
kde různí lidé – mimo jiné i Leonardo DiCa‑
prio – stojí strnulí v němém úžasu či propu‑
kají v pláč, simuluje auru nevyčíslitelnosti. 
Jak tedy stanovit hodnotu možná „posled‑
ního“ díla renesančního mistra, u něhož 
nyní nevíme, jestli ho ještě někdy veřejnost 
uvidí, nebo zmizí se svým novým majitelem? 
Otázka možná nestojí za kolik, ale co dotyčný 
získá společně s fyzickým artefaktem – jaké 
hodnoty či postavení? V tomto případě i sa‑
motného Spasitele světa.  ■ 

Autorka je historičkou umění & galeristkou, 
www.drdovagallery.com
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Diamanty a drahokamy jsou vzácnou komoditou.

Vyzařují nejen krásu, která si vás získá na dálku,
ale i luxus a bohatství. Jejich hodnota za posledních sto
let nepřetržitě narůstá, a proto se stávají vyhledávaným
předmětem investice. Moderním způsobem, kam své fi-
nance uložit a přitom zhodnotit v čase, jsou rodinné kle-
noty. O jejich nákupu je moudré se poradit s odborníky,
kteří se na trhu s touto komoditou dlouhodobě pohybují
a znají jeho specifika.

Rodinný klenot je ideálním darem pod vánoční strome-
ček. Pokuduvažujete o jeho věnování rodinnémupřísluš-
níkovi a potřebujete radu, můžete využít nezávazné kon-
zultace v renomovaném klenotnictví ALO diamonds.
V rámci služby Private Client Services vám po předchozí
domluvě v příjemném prostředí privátního showroomu
v Praze nebo na vámi vybraném místě zodpoví všechny
otázky. Během konzultace budete mít příležitost a čas
vybírat mezi šperky nejrůznějších nadčasových designů,
dokud nenajdete ten pravý.

Drahokamy vhodné pro investici mají na rozdíl od ostat-
ních kamenů jedinečné vlastnosti, které maximalizují
jejich cenu. Jednou z nich je sytost, která je stěžejní u ba-
revných drahokamů, jako jsou například rubíny, safíry,
smaragdy nebo turmalíny. Dalším důležitým kritériem
je hmotnost uváděná v karátech, přičemž platí, že větší
nemusí nutně znamenat hodnotnější.

Významná je také celková kvalita drahokamu, která se
kromě barvy a velikosti odvíjí také od jeho čistoty a bru-
su. Čím čistší drahokam je, tím jeho hodnota narůstá.
U brusu se hodnotí technické provedení. Jen kvalitně
broušené fazety mohou dokonale odrážet světlo a uči-
nit tak šperk třpytivým. Pokud chcete na Štědrý den
oslnit své blízké, darujte jim šperk z klenotnictví ALO
diamonds. Odborníci zde vždy pracují jen s diamanty
a vzácnými drahokamy té nejvyšší kvality. Ke každému
z nich zde obdržíte certifikát, ověřený nezávislou gemo-
logickou laboratoří, potvrzující jeho pravost a legální
původ.
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