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24. června 2016 
 
Vídeňský Ringturm je „Bezstarostný“  

Dne 24. června zahájil předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka za přítomnosti 
ministra kultury Rakouské republiky Thomase Drozdy zahalení budovy Ringturm dílem 
českého umělce Ivana Exnera. 

V létě 2016 se Ringturm z iniciativy Wiener Städtische Versicherungsverein již podeváté promění 
ve velkolepou uměleckou instalaci. „Bezstarostný“ zní název uměleckého díla, které bude během 
léta k vidění nad Dunajským kanálem. Dílo umělce Ivana Exnera symbolizuje 25leté jubileum 
české koncernové společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. 
 
Slavnostní vernisáž „Věže umění“ se konala v pátek 24. června ve 20. patře Ringturmu. Letošní 
zahalení zahájil Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády České republiky: „Mám radost a 
současně jsme hrdý na to, že pro letošní instalaci Ringturmu porota vybrala českého umělce 
Ivana Exnera. Instalace "Bezstarostný chlapec" zdůrazňuje bezpečí a přátelské  vztahy mezi 
Českou Republikou a Rakouskem ve střední Evropě, na kterých mi osobně velmi záleží.“ 
 
„Zahalení Ringturmu již patří mezi vídeňské tradice, každý rok obraz našeho hlavního města 
dotváří nové umělecké dílo. Zahalení je symbolickým znakem toho, co dokáže umění: stavět 
mosty, spájet rozdílné země a národy a tak jako letos prohloubit naše mnohotvárné vztahy 
s Českou republikou“, zdůraznil ministr pro oblast umění a kultury Rakouské republiky 
Mag. Thomas Drozda.  
 
„Před 25 lety byl položen základní kámen první soukromé pojišťovací společnosti v tehdejších 
reformních zemích východní Evropy, pojišťovny Kooperativa. Toto jubileum symbolizuje letošní 
zahalení, které je současně výrazem naší úzké spjatosti s Českou republikou a s našimi českými 
kolegyněmi a kolegy“, uvedl Dr. Günter Geyer, předseda představenstva Wiener Städtische 
Versicherungsverein, hlavního akcionáře koncernu Vienna Insurance Group.  
 
Kromě politických špiček přijala pozvání Dr. Güntera Geyera celá řada prominentních hostů 
z oblasti politiky, hospodářství a kultury, mezi nimi J. E. Ing. Jan Sechter (velvyslanec České 
republiky v Rakousku), Ing. Tomáš Prouza, MBA (státní tajemník pro evropské záležitosti 
České republiky), Mgr. Václav Kolaja (náměstek ministra zahraničích věcí České republiky), 
MMag. Markus Figl (přednosta obvodu Wien Innere Stadt), Dr. Alexander Grubmayr, LL.M. 
(velvyslanec Rakouské republiky v Praze), Ing. Vladimir Dlouhý CSc. (prezident Hospodářské 
komory České republiky), Peter Schöber (jednatel televizní stanice ORF III), Mag. Dr. Johanna 
Schwanberg (ředitelka Muzea vídeňské katedrály (Dom Museum Wien). 
 
Dále byli přítomní Ing. Martin Diviš, MBA (generální ředitel společnosti Kooperativa pojišťovna, 
a.s., Vienna Insurance Group), KR Dkfm. Klaus Stadler (předseda dozorčí rady Wiener 
Städtische Versicherungsverein) a Prof. Elisabeth Stadler (generální ředitelka Vienna 
Insurance Group).  
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Dílo „Bezstarostný“ od Ivana Exnera 

„Bezstarostný“ představuje chlapce na vyvýšenině, který pouští draky. Před ním se stejně jako 
před Vídeňany rozprostírá nekonečný horizont: Namísto věže Ringturm, uprostřed husté 
městské zástavby, je vidět širé moře.„Chlapec s drakem je bezstarostný, zvídavý a užívá si 
‚svého‘ času her. Vztah mezi dítětem a horizontem symbolizuje ideální povahu obrazu. Vertikála 
v postavě dítěte znázorňuje mládí. Je symbolem růstu, horizont reprezentuje nedosažitelné 
dálky. Vztah chlapce a horizontu představuje předurčenou životní cestu – od dětství po 
dospělost“, říká umělec a akademický malíř Ivan Exner, narozený v roce 1960 v Pardubicích, o 
svém dílu „Bezstarostný“. Absolvent pražské Akademie výtvarných umění dnes žije v Praze, od 
roku 1993 se podílí společně s koncernovou společností VIG Kooperativa na početných 
uměleckých projektech a je členem odborného kuratoria umělecké sbírky této společnosti 
v Praze. 
 
Umělecké dílo o ploše 4000 čtverečních metrů (vnější fasádu Ringturmu zdobí celkem 
30 potištěných síťovinových pásů o šířce zhruba 3 metry a délce 63 metrů) bude k vidění do 
září 2016.  
 
Architektura v Ringturmu: „Pražský hrad a Plečnik“ 
Doprovodná výstava k zahalení Ringturmu – součást cyklu Architektura v Ringturmu, pořádané 
Wiener Städtische Versicherungsverein – je věnována architektonickým zvláštnostem Pražského 
hradu. Středobodem výstavy jsou práce architekta Josipa Plečnika z let 1920 až 1934. 
V mezinárodním kontextu dějin architektury jsou Plečnikovy realizace pro Pražský hrad 
považovány za jedinečný projev specificky autentického architektonického jazyka. Expozici ve 
výstavní síni Ringturmu je možno zhlédnout od 27. června do 23. září 2016, vstup je volný.  
 
25 let Kooperativy 
Podíl ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group zpřed čtvrtstoletí 
otevřel dnešnímu koncernu Vienna Insurance Group (VIG) cestu do střední a východní Evropy. 
Česká republika je – hned po Rakousku – s velkým náskokem nejdůležitějším koncernovým 
trhem, s přibližně třetinovým podílem je VIG největší pojišťovací skupinou v zemi. Kromě 
Kooperativy je koncern v České republice zastoupen dalšími dvěma pojišťovacími společnostmi, 
Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group (ČPP) a Pojišťovnou České 
spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group (PČS). Navíc od roku 2008 v Praze sídlí vlastní 
koncernová zajišťovna VIG RE, od stejného roku jsou akce Vienna Insurance Group kótovány i 
na Burze cenných papírů Praha. 
 
Angažovanost v oblasti umění v Rakousku a Evropě 
Podpora nejrůznějších uměleckých projektů doma i v zahraničí stejně jako podpora 
přeshraničního kulturního dialogu patří k nejdůležitějším zájmům Wiener Städtische 
Versicherungsverein, hlavního akcionáře přední pojišťovací skupiny ve střední a východní 
Evropě. Dalece viditelným znakem této filozofie podpory umění je zahalení Ringturmu. Po 
čtyřech úspěšných zahaleních Ringturmu ze strany domácích rakouských umělců jsou od roku 
2012 k zahalení zváni i umělci ze sousedních zemí:  
 
2015  Tanja Deman    „Letní radovánky“  
2014  Arnulf Rainer    „Anežčin závoj“  
2013  Dorota Sadovská   „Spjatost“ 
2012  László Fehér    „Společnost“ 
2011  Xenia Hausner   „Smysl pro rodinu“ 
2008  Hubert Schmalix   „Rozkvetlá věž“ 
2007  Robert Hammerstiel   „Věž života“ 
2006  Christian Ludwig Attersee  „Don Giovanni“ 
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Wiener Städtische Versicherungsverein je hlavním akcionářem Vienna Insurance Group (VIG) a 
podporuje koncern ve všech kulturních a sociálních záležitostech. Velký důraz je přitom kladen na 
přeshraniční kulturní výměnu, vytvářející prostor a možnosti kulturního rozvoje. V rámci kooperací a 
iniciativ je cíleně podporována činnost sociálně aktivních organizací, především v zemích střední a 
východní Evropy, ve kterých Vienna Insurance Group působí. Kromě toho se Wiener Städtische 
Versicherungsverein ve funkci hlavního akcionáře zabývá zásadními strategickými záležitostmi koncernu.  
 
 
 
Dotazy na:  
 
Wiener Städtische Versicherungsverein 
Tisk a práce s veřejností 
Schottenring 30, 1010 Vídeň 
 
Mag. Romy Schrammel  
Tel.: +43 (0)50 350-21224 
Fax: +43 (0)50 350 99-21224 
E-mail: presse@wst-versicherungsverein.at 
 
 
Popis obrázku: 
(zleva doprava) akad. malíř Ivan Exner, Mgr. Bohuslav Sobotka (předseda vlády České republiky), Mag. 
Thomas Drozda (ministr pro oblast umění a kultury Rakouské republiky), Dr. Günter Geyer (předseda 
představenstva Wiener Städtische Versicherungsverein). 
 
Autorská práva: Wiener Städtische Versicherungsverein/Richard Tanzer  
 
Fotografie uměleckého zahalení Ringturmu 2016 v rozlišení pro tisk jsou bezplatně k dispozici na 
www.wst-versicherungsverein.at/en/press/ a na vyžádání na presse@wst-versicherungsverein.at.  
 


