František X. Jokel
1884 – ?

Alois Ježek
1887 – 1943

Jaromír Stretti – Zamponi
1882 – 1959

Valdštejnská ulička v Praze
1932

Pohled na Hrad z Vrtbovské zahrady
1921

Zimní trh na Staroměstském náměstí
Kolem 1910

Pocházel z Prahy a zde se učil malbě soukromě
u Vácslava Jansy a Ferdinanda Engelmüllera. Studijně
pobýval v Mnichově, Paříži a v Římě. Působil jako
ilustrátor a věnoval se malbě portrétu a krajiny.

V letech 1904 – 1910 studoval u profesorů Emanuela
Dítěte a Karla Vítězslava Maška na UPŠ v Praze. Posléze
podnikl několik studijních cest do Drážďan, Mnichova,
Vídně a po balkánských zemích bývalé monarchie.
Věnoval se hodně akvarelům a barevné grafice
a nakreslil desítky zákoutí staré Prahy včetně jejich
už zaniklé atmosféry.

Pocházel z výtvarně nadané rodiny v několika generacích.
Sám byl samouk, ale získal si velké uznání za svoji grafickou
tvorbu. Aby se odlišil od staršího bratra Viktora, rovněž malíře
a grafika, přijal po své italské prababičce jméno Zamponi.
Stal se spolu zakládajícím členem grafického spolku Hollar
a po vzniku ČSR byl činný v odborných komisích pro stavební
úpravy Pražského Hradu a Černínského paláce.
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Maltézské náměstí se sousoším
sv. Jana Nepomuckého
1930

Alois Ježek
1887 – 1943
Dlouhá ulice a Staroměstské náměstí
1921

František Tavík Šimon
1877 – 1942
Týnský chrám a Staroměstské náměstí
30. léta 20. století

PRAHA
STOKRÁT
JINAK II
Prague – the City
of a Thousand Colours

Jaro Procházka
1886 – 1949

Jaroslav Šetelík
1881 – 1955

Emanuel Bakla
1878 — 1943

Celestin Matějů
1880 – 1959

Čertovka
30. léta 20. století

Pohled na Hradčany
30. – 40. léta 20. století

Karlův most a Malá Strana
30. léta 20. století

Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Byl figuralista
a věnoval se malbě městské krajiny, k níž ho přivedl jeho obdiv
k Praze získaný již v dětství – narodil se totiž na Vyšehradě.
V r. 1931 získal výroční cenu Akademie věd a umění za soubor
maleb evropských měst.

Po studiu malby na soukromé škole Ferdinanda Engelmüllera
pokračoval na pražské UPŠ u Emanuela Krescence Lišky
a na Akademii u Rudolfa z Ottenfeldů. Hodně cestoval a mj.
maloval veduty měst. Začátkem dvacátých let dostal zakázku
od holandské vlády vytvořit soubor pohledů na čtyřicet
tamních měst. Stejně intenzivně se věnoval malbě Prahy. Jsou
známy desítky jeho obrazů zobrazujících klasický pohled na
Hradčany přes Karlův most a malostranské věže. To, co na nich
na první pohled zaujme, je proměnlivá vzdušná atmosféra.

Pocházel z pražské Malé Strany.
Za učitele měl na Akademii
vynikající malíře – Václava Brožíka
a Maxmiliana Pirnera. Miloval
a maloval především Prahu.

Malostranské náměstí
s kostelem sv. Mikuláše
1925

František Tavík Šimon
1877 – 1942

Bohumil Jaroš
1856 – 1924

Oskar Schmidt
1908 – 1982

Jaroslav Skrbek
1888 – 1954

Pohled na řeku a Hrad od východu
1907 – 1916

Praha
20. léta 20. století

Na Karlově mostě
1937

Pocházel z Železnice u Jičína. V letech 1894 – 1900 studoval na
pražské Akademii u prof. Pirnera a v té době podnikl i několik
cest na jih monarchie, do Dalmácie, Bosny a Černé Hory.
V r. 1902 získal Hlávkovo stipendium, které mu umožnilo vydat
se na řadu studijních cest po západní Evropě. Jako mnoho
jiných, i jeho oslovila Paříž, v níž začal studovat grafiku. Ta se
pak na mnoho let stala jeho osudem. V r. 1917 byl zakládajícím
členem spolku českých umělců grafiků Hollar. Je autorem řady
pohledů na různé části Prahy, z nichž některé ztvárnil technikou
barevného leptu.

Pocházel ze staré malířské rodiny v Jičíně. Jeho otec byl
mimo jiné malířem divadelních dekorací. On sám se nejdříve
vyučil malířem pokojů, což v jeho době obnášelo ovládnout
šablonovou výmalbu. V letech 1879 – 1883 studoval u malíře
Reyniera v Praze kresbu a poté v letech 1886 – 1891 soukromě
malbu u Jana Subiče a Julia Mařáka. S malířem Subičem se
podílel na výzdobě průmyslového muzea v Kaiserslautern
v SRN. Věnoval se krajinomalbě.

Pocházel z Litoměřic. V českých
muzejních sbírkách se nachází
poměrně hodně děl, převážně
akvarelů, tohoto malíře, o němž
nemáme téměř žádné zprávy, byť
zemřel v nedávné době. Mluví za
něj jeho dílo, ve kterém zachycoval
atmosféru a vzhled řady českých
měst a hlavně Prahy.

Pohled na kostel sv. Mikuláše
ze Sněmovní ulice
1930

Byl malířem a pocházel z Bačetína
u Nového Města nad Metují.
Studoval ve Vídni a posléze působil
na Náchodsku, kde také během let
uspořádal několik výstav.

Malíř a grafik, který pocházel
z Poniklé nad Jizerou. Studoval
u profesorů Pirnera a Švabinského,
hodně cestoval a ze svých cest
po Evropě se vracel s množstvím
akvarelů a kreseb. Je autorem
několika cyklů o Praze.

