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–
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Sbírka 
Kooperativy 
hostem 
v České 
spořitelně 
–
Česká malba 20. století

The Kooperativa 
Collection 

on Exhibit at Česká 
spořitelna 

–
Czech Painting of the 20th Century

Jan Bauch, Krasojezdkyně / Circus Riders, 1966, 
Tempera na papíře / Tempera on paper, 
60 x 46,2 cm

Josef Liesler, Zátiší s květinami a pečivem / Still 
Life with Flowers and Pastries, Olej na lepence 
/ Oil on cardboard, 92 x 67 cm

„Patří k dobrému tónu a k celosvětově uzná-
vané tradici, že finanční domy svůj úspěch 
zrcadlí na poli kultury a jsou významnými 
mecenáši zejména výtvarného umění.“ 
řekl zakladatel sbírky umění i Kooperativa 
pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group 
ing. Vladimír Mráz. Dnes, po dvaceti letech 
budování, obsahuje sbírka přes tři tisíce kusů 
výtvarných děl české provenience od baroka až 
do současnosti. Její zásadní část byla v r. 2012 
zpřístupněna veřejnosti v nově vybudované 
firemní galerii díky stávajícímu generálnímu 
řediteli ing. Martinu Divišovi.
Pro Českou spořitelnu, a.s. je ctí, že může ve 
svých prostorách paláce v Rytířské ulici v Pra-
ze 1 hostit výběr děl moderní české malby 
z této kolekce.
“It has been considered a sign of refinement 
and a globally recognized tradition that 
financial institutions project their success onto 
the realm of culture by becoming patrons of 
art; visual art in particular.” says Mr. Vladimír 
Mráz, the founder of Kooperativa pojistovna, 
a.s., Vienna Insurance Group and its art collec-
tion. Today, twenty years after its inception, 
the collection boasts over three thousand 
works of art of Czech provenience, from the 
Baroque to the present. Thanks to the current 
corporate CEO, Mr. Martin Diviš, most of the 
collection had been opened to the public in the 
company’s newly built gallery in 2012. 
Česká spořitelna is honored to host at its 
Gallery on Rytířská Street, Prague 1 a selection 
of this collection’s modern Czech paintings.

Obálka / Cover: 
Arnošt Paderlík, Starý Žid / Old Jew, 1937 
Ivan Exner, In hoc signo vincens aut perdebis, 1994
Ota Janeček, Přístav Quiberon / Port Quiberon, 1948
Kamil Lhoták, Kouřící lahev Dubonnet / A Smoking 
Bottle of Dubonnet, 1982 
Richard Wiesner, Zátiší s modrým džbánkem / Still life 
with blue jug, 1960

Vydala Galerie ČS, palác České spořitelny Rytířská 29, 
Praha 1 ke stejnojmenné výstavě konané od 4. 3. do 
31. 5. 2013. Kurátorka PhDr. Duňa Panenková.
Issued by the Gallery of ČS, Rytířská Street 29, Prague 1 
for the same name exhibition, held from March 4 to 
May 31, 2013. Curator: Duňa Panenková, PhD.



Otakar Nejedlý, 1883 – 1957
Na počátku jeho malířské cesty stálo přátelství se 
synovcem básníka Julia Zeyera Angelo Zeyerem, žákem 
V. Brožíka. Ten jej coby začínajícího krajináře přivedl k im-
presionismu. Následné přátelství s Antonínem Slavíčkem 
však jeho styl malby značně zdokonalilo. Od r. 1925 vedl na 
Akademii výtvarných umění v Praze krajinářskou speciálku.
Nejedlý embarked on his artistic journey with the help 
of a friend, Angelo Zeyer, student and pupil of V. Brožík 
(and nephew of poet Julius Zeyer). Angelo guided the 
novice landscapist to impressionism. In time, Nejedlý‘s 
friendship with Antonín Slavíček resulted in a significant 
improvement of his painting style. From 1925 on, he 
headed a special landscape class at the Academy of Fine 
Arts in Prague.

Ota Janeček, 1919 – 1996
Jeho doménou byla knižní ilustrace. Svoji pozornost 
věnoval především kouzelnému světu ptáků, stromů, trav 
a motýlích křídel, portrétům dívek a žen, ale v počátku své 
tvorby se věnoval i malbě vesnických či městských zákoutí.
Janeček specialized in book illustration. Though he focused 
on the enchanted world of birds, trees, grass, butterfly 
wings and portraits of girls and women, early on in his 
career he painted secluded places and corners in the urban 
and rural setting.

Josef Jíra, 1929 – 2005
Umělec si vytvořil osobitý styl malby, v níž upřednostnil 
výtvarnou zkratku. Na šperkařské škole v Turnově se vyučil 
rytcem drahokamů a jejich barevnost, jak se zdá, ovlivnila 
jeho barevnou škálu. Jeho práce, v nichž se věnoval jak 
krajině, tak životu, působí expresivně.
Jíra developed a highly distinctive style, brief and succinct. 
The range of his palette was probably influenced by the 
training he received at the Turnov jewelry school as 
a gemstone cutter. His works, whether involving landscape 
or scenes from life, are bold and expressive. 

Ivan Exner, 1960 
Ovládá techniku malby na plátně adjustovaném na dřevě 
a rád ji využívá pro své obrazy krajin a zátiší. Témata, která 
volí, jsou zdánlivě klidná. Každý jeho obraz je však pln 
skryté symboliky, alegorií a duchovních sdělení.
Skilled in painting on canvas mounted on wood, he 
applies this technique in his landscapes and still lifes. No 
matter how tranquil at a first glance, his subject matter 
abounds with hidden symbolism, allegory and spiritual 
communications.

Otakar Nejedlý, Francouzská vesnice u Toulonu
/ French Village near Toulon, Olej, plátno na 
kartonu / Oil on canvas on cardboard, 22 x 40 cm

Ota Janeček, Přístav Quiberon, Francie / Port, 
Quiberon, France, 1948, Olej na překližce / Oil 
on plywood, 28 x 39,5 cm

Josef Jíra, Maloskalsko / Region around Little 
Rock (Malá Skála), 1973, Olej na plátně 

/ Oil on canvas, 49,5 x 59,5 cm

Ivan Exner, Čtyři roční období – Zima. Etruské 
zátiší / The Four Seasons – Winter. Etruscan 

Still Life, 2003, Tempera, olej a vosk na lepené 
dřevovláknité desce / Tempera, oil and wax on 

bonded wood fiber board, 50.5 x 35 cm

Antonín Procházka, Zátiší na stole / Still Life on a Table 1928, 
Kombinovaná technika na kartonu / Mixed media on cardboard, 
50 x 60 cm

Kamil Lhoták, Kouřící láhev Dubonnet / A Smoking Bottle of Dubonnet, 
1982, Olej, plátno na kartonu / Oil on canvas on cardboard, 
24 x 14.5 cm

Antonín Procházka, 1882 – 1945
Tíhl k expresivnímu vyjadřování. Prošel vlivem kubismu, 
ale nakonec si vytvořil svůj osobitý styl, silně upomínající 
na klasické Řecko. Jeho rukopis z pozdějších let je neza-
měnitelný.
Given his strong, expressive style, cubism was the initial 
guiding star of this artist who in time found his own artistic 
style, reminiscent of classical Greece. The unique mode of 
his later years is unmistakable.

Kamil Lhoták, 1912 – 1990
Malíř „poezie města a technické civilizace“. Vystudoval 
práva a malovat a kreslit se učil sám. Společně s umělci 
vyznávajícími konstruktivismus, civilismus a futurismus 
tvořil Skupinu 42. Miloval auta, a tak jeho setkání 
s A. Branaldem přineslo krásné ilustrace ke knize Dědeček 
automobil.
A painter “of urban poetry and technical civilization,” 
Lhoták studied law while teaching himself to paint and 
draw. He was one of the founders of the Group 42, 
influenced by constructivism, futurism and civilism. Cars 
were the love of his life and his meeting with A. Branald 
resulted in Lhoták creating his wonderful illustrations for 
Branald’s book, Vintage Car.

Jan Bauch, 1898 – 1995
Jeho díla jsou velmi expresivní i díky syté barevnosti. 
V podtextu každého tématu se odehrává drama. Jeho život 
příliš brzy – v osmnácti letech – ovlivnila zkušenost ze záko-
pů první světové války.
Vibrant colors contributed to the extraordinary expressive 
power of his works. Invariably, his subject matter contains 
a dramatic subtext. At the tender age of eighteen, Bauch 
experienced the trenches of World War One – an event, 
which had affected him deeply.

Josef Liesler, 1912 – 2005
Věnoval se malbě, ale velmi úspěšně i tvorbě poštovních 
známek. V malbě se přikláněl k surrealismu a ve svých 
obrazech maloval „fantaskní realitu“ – spojení fantastických 
představ se skutečnými zážitky. Část jeho tvorby tvoří 
témata zmaru a hrůz.
A zealous painter, he was particularly successful making 
postage stamps. His paintings bear the marks of surrealism, 
often presenting a “surreal reality”, fusing fantasies with 
real-life experiences. Some of his works depict devastation 
and horror.


