
PRO POTĚŠENÍ 
OKA I DUCHA

To Delight the Eyes 
as Well as the Soul

Výstava obrazů 18. a 19. století 
z fondu České spořitelny, a.s.

Alpská krajina, polovina 19. století
Signováno vpravo dole: Klemt
Olej na plátně, ČS Praha

Agathon Klemt
 ? — 1889 (pravděpodobně)

Alpská krajina, 1861
Signováno vpravo dole: A. Hugo Ullik 1861
Olej na dřevě, ČS Praha

Žák pražské Akademie a student krajinomalby 
v Mnichově. Představitel romantické krajino-
malby, činný též jako malíř divadelních deko-
rací v Praze, Plzni, Bratislavě a řadě dalších 
měst. Náměty pro akvarely a olejomalby 
hledal v krajině v okolí Salzburku, Mnichova 
a v rakouských a bavorských Alpách. Jeho 
malby českých a slovenských hradů mají dnes 
dokumentární vypovídací hodnotu, protože je 
zachycují před romantizujícími přestavbami na 
konci 19. století. 

Hugo Ullik
1838 — 1881

Signatura Hugo Ullika s datací

Moře s bárkami, 1889
Signováno vpravo dole: C Rena Bommel 
1889
Olej na dřevě, ČS Praha

Mezi malíři marín je známý holandský malíř 
Elias Pieter van Bommel (1819–1890), který 
vytvářel díla velmi blízká tomuto obrazu. 
Bohužel zcela čitelně napsané jméno 
malíře – C. Rena Bommel se nepodařilo 
nikde dohledat. Můžeme se jen dohadovat, 
že pocházel z rodiny či okruhu Eliase Pietra 
Bommela.

C. Rena Bommel
životní data neznámá

Signatura Václava Brožíka

Plachetnice v Ostende, 1890–1900
Signováno vpravo dole: Auguste Musin
Olej na dřevě, ČS Praha 

Syn a žák vlámského malíře François 
Musina, poslední představitel belgické 
školy marín.

Auguste Musin
1852 – 1923

Umělci, 80. léta 19. století
Nesignováno
Olej na plátně, ČS Kolín

Skupina umělců, pravděpodobně Brožíkovi pařížští 
přátelé, při odpočinku na výletě.

Florencie, 90. léta 19. století
Signováno vlevo dole: L Marold
Olej na dřevě, ČS Pardubice

Luděk Marold byl brilantní kreslíř, který svoji pozornost 
věnoval tomu, co ho nejvíce zajímalo. Zachycoval život. 
Byl vynikající pozorovatel a dokázal s neuvěřitelnou nad-
sázkou zachytit paradox pozorovaného okamžiku. Velkou 
část jeho díla proto tvořily ilustrace pro časopisy. 

Luděk Marold
1865 – 1898

Václav Brožík
1851 — 1901

Plachetnice v přístavu, kolem 1900
Signováno vlevo dole: D. Morett
Olej na dřevě, ČS Praha 

Malíř přístavů a marín, činný na 
přelomu 19. a 20. století. Bližší údaje 
o autorovi se nepodařilo zjistit.

D. Morett
životní data neznámá
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Pro potěšení oka i ducha
To Delight the Eyes as Well as the Soul

Návštěva u malíře, 90. léta 19. století
Signováno vpravo dole: VBrožík
Olej na dřevě, ČS Pardubice

Václav Brožík se stal slavným umělcem již za 
svého života. Jeho tchánem byl významný ra-
kouský obchodník s uměním usazený v Paříži. 
Brožík se díky jemu dostal do nejvyšší paříž-
ské společnosti a jeho krajinomalby, žánry 
a portréty se prodávaly do soukromých sbírek 
po celé Evropě i do USA. U nás se proslavil 
hlavně historickými tématy ve výzdobě Národ-
ního divadla či Národního muzea a obrazem 
Mistr Jan Hus před koncilem kostnickým, který 
objednala Praha a umístila jej na Staroměst-
ské radnici. 

Václav Brožík
1851 — 1901



Portrét malíře s paletou
Na zadní straně podpis ve starém typu písma: J Kupelzki
Olej na plátně, ČS Hradec Králové

Jeden z nejvýraznějších barokních portrétistů. Jako velmi 
úspěšný a žádaný malíř prošel za prací Itálii, země 
habsburské monarchie a státy Německa. Portrétoval 
především vysoce postavené šlechtice, členy patriciátu 
a zanechal po sobě i několik autoportrétů

Jan Kupecký
1666 — 1740

Nymfa v krajině, počátek 19. století
Signováno vpravo dole: Jo … Seton
Olej na dřevě, ČS Praha

J. T. Seton byl skotský malíř, který vystudoval 
v Anglii a následně podnikl cestu do Itálie 
a tam se v letech 1758 – 1759 usadil v Římě. 
Po návratu do Anglie se stal vyhledávaným 
portrétistou ve vysoce postavené společ-
nosti. 1776 – 1785 žil v Indii, kde si rovněž 
vybudoval postavení skvělého a žádaného 
portrétisty. Po návratu se vrátil do rodného 
Skotska a žil v Edinburghu.

John Thomas Seton
1738 — 1806 (pravděpodobně)

Vodopád, 1752
Signováno: Schönberger 1752 
(má být zřejmě 1792)
Olej na plátně, ČS Praha

Lorenz Adolf Schönberger byl rakouský malíř 
činný po celé Evropě. Maloval idealizované 
krajiny na mytologická témata s figurální 
stafáží nymf, Pana, satyrů, pastevců apod. 
Oblíbil si zobrazování proměnlivých pří-
rodních nálad a v tomto duchu vytvořil 
i cyklus denních dob. Jeho obrazy vodopádů 
v divoké krajině, sněhem pokrytých plání, 
ruin hradů v horách za měsíčního svitu 
či mořských pobřeží s vlnobitím, v nichž 
mohl uplatnit světelné efekty, ho proslavily. 
V r. 1804 se zúčastnil se svým dílem paříž-
ského Salonu. 

Lorenz Adolf Schönberger
1768 — 1846/7

Krajina z Porýní, 2. třetina 19. století
Signován na velkém kameni J.N.
Olej na plátně, ČS Náchod

Byl vynikajícím krajinářem, který dokázal vystihnout dobově 
žádanou romantickou atmosféru krajiny. Procestoval hodně 
evropských zemí a obzvlášť rád se vracel do Alp. Svými kraji-
nami jako nástěnnými malbami vyzdobil i mnoho pokojů 
císařského zámku Zákupy, Pražský hrad, zámky Ploskovice, 
Jirny a Liběchov. Velmi známá jsou jeho zátiší, která tvořila 
i vývěsní štíty obchodů s vínem a s lahůdkami.

Josef Matěj Navrátil
1798 — 1865

Předjaří, 50. léta 19. století
Signováno vlevo dole: A. Kosarek
Olej na dřevě, ČS Pardubice

Představitel romantické krajinomalby, 
největší talent Haushoferovy krajinářské 
školy na pražské Akademii. Jeho dílo vzniklo 
během pouhých sedmi let.

Adolf Kosárek
1830 — 1859

Noční krajina, 60. léta 19. století
Signováno vpravo dole: AP
Olej na plátně, ČS Praha Vršovice

Německý malíř romantických krajin usazený 
v Praze. Současně s malbou obrazů provo-
zoval knoflíkářskou dílnu, v níž dle dobové 
módy uplatňoval i miniaturní malbu květin, 
krajin, vodních hladin apod. 

August Bedřich Piepenhagen
1791 — 1868

Horská krajina, 1860 – 1865
Signováno vpravo dole: Bubák
Olej na plátně, ČS Pardubice

Žák Maxe Haushofera na pražské 
Akademii, představitel romantické 
krajinomalby.

Alois Bubák
1824 — 1870

Hrad v Pováží, 1877 – 1881
Nesignován. Na zadní straně 
cedulka se záznamem o koupi 
z Topičova salonu.
Olej na plátně, ČS Železný Brod

Hugo Ullik
1838 — 1881

Benátky zrána, 70. léta 19. století
Signováno vpravo dole: AW
Olej na dřevě, ČS Litomyšl

Žák Maxe Haushofera na pražské Akademii. Kolegové ho charakterizovali jako 
samorosta, který celý svůj soukromý život podřídil touze malovat. Po r. 1900 
podnikal dlouhé pěší cesty. Přímo v plenéru maloval často na prkýnka 
z doutníkových krabic, která předurčila formát jeho obrázků.  V českém umění 
představují jeho krajiny osobitou kombinaci romantismu a realismu. 

Antonín Waldhauser
1835 — 1913

Krajina s mostem, 1882 – 1885
Signováno vpravo dole: Chittussi
Olej na plátně, ČS Litomyšl

Zakladatel české moderní krajinomalby. V 80. letech byl činný ve Francii, kde ho 
ovlivnili především mistři barbizonské školy, předchůdci impresionistů, kteří od-
mítali uměle komponované ideální krajiny a kladli důraz na zachycení skuteč-
ného krajinného záběru pod širým nebem = en plein air.

Antonín Chittussi
 1847 — 1891 

Panský dům, 50. léta 19. století
Signováno vlevo dole: A. K. 
Olej na dřevě, ČS Litomyšl

Adolf Kosárek
1830 — 1859


