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Zahalení budovy Ringturm 2016: 
„Bezstarostný“ charakterizuje ráz města Vídeň  
 
U příležitosti 25. výročí českého dceřiného koncernu Kooperativa se Ringturm 2016 promění v 
předimenzovanou uměleckou instalaci českého malíře Ivana Exnera.  
 
Historická kancelářská budova na vídeňské třídě Ringstrasse se v roce 2016 zahalí již 
podeváté. V těchto dnech začínají práce na venkovní fasádě, kterou bude celé léto zdobit 
„Bezstarostný“ Ivana Exnera. Tento český umělec již od roku 1993 úzce spolupracuje s českým 
dceřiným koncernem Kooperativa pojišťovna, a. s., skupiny Vienna Insurance Group, která letos 
slaví 25. výročí své existence. „Zahalení budovy Ringturm každý rok zprostředkuje nové 
interpretace a perspektivy a zve k individuálním myšlenkovým skokům. V roce 2016 předloží 
Ivan Exner vlastní vizi o růstu a budoucnosti a ve svém díle odrazí kus historie našeho podniku. 
,Bezstarostný‘ symbolizuje a zároveň oslavuje naši 25letou soudržnost s českou Kooperativou,“ 
vysvětluje Dr. Günter Geyer, předseda představenstva společnosti Wiener Städtische 
Versicherungsverein, hlavní akcionář Vienna Insurance Group (VIG).  
 
Dílo „Bezstarostný“  
„Bezstarostný“ znázorňuje chlapce, který stojí na pahorku a pouští draka. Zdvižená hlava a 
napnutá, rovná záda dítěte signalizují čilost a nadšení ze hry. Chlapec představuje nezatíženost 
a bezstarostnost. Dalším podstatným obrazovým prvkem je daleký horizont moře otevírající se 
před dítětem. Místo kancelářského věžáku teď pozorovatel vidí volné moře uprostřed hustě 
zastavěného vídeňského městského prostoru. Uprostřed toho se rozvíjí horizont a symbolizuje 
nekonečné dálky. Pestří draci se nacházejí v rozličných sférách: jedni létají vysoko na nebi, jiný 
plachtí směrem k horizontu, zatímco čtvrtý papírový pták letí strmě vzhůru.  
 
„Kompozičně určují obraz vertikály v postavě dítěte a horizontály v horizontu moře. Vertikály a 
horizontály přitom představují růst a budoucnost, symboliku, kterou můžeme nalézt i v budově 
Ringturm na horizontu města Vídeň,“ říká umělec Ivan Exner o uměleckém díle a zvláštní 
výstavní ploše.  
 
Umělec  
Ivan Exner se narodil roku 1960 v Pardubicích a od svého raného dětství se věnuje kresbě a 
malířství. Studium na pražské akademii zakončil státní zkouškou v roce 1986. Praha je i dodnes 
středem jeho života. Více než dvacet let jej pojí úzké partnerství s českým dceřiným koncernem 
VIG Kooperativa. Jako dlouhodobý poradce firmy pro témata výtvarného umění se Exner 
podílel na vybudování firemní sbírky umění a v současnosti je zastoupen v kuratoriu sbírky. 
Exner je aktuálním kurátorem výstavy „Portrét a postava“ v galerii podnikové centrály, kterou lze 
zhlédnout až do 25. října 2016.  
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Kulturní angažovanost v Rakousku a Evropě 
Wiener Städtische Versicherungsverein se kromě sociální angažovanosti zasazuje o 
přeshraniční kulturní dialog. Propagace nejrozmanitějších uměleckých projektů v tuzemsku a v 
zahraničí, jakož i podpora mladých tvůrců umění jsou pro hlavního akcionáře přední pojišťovny 
ve střední a východní Evropě ústředním posláním. Zdaleka viditelným znamením této 
propagační filozofie je zahalení budovy Ringturm. Po čtyřech úspěšných zahaleních budovy 
Ringturm domácími umělkyněmi a umělci jsou od roku 2012 zváni též umělkyně a umělci ze 
zahraničí, aby navrhli podobu zahalení. V roce 2016 na tuto tradici navazuje český umělec Ivan 
Exner, jehož kompletní, 4 000 čtverečních metrů velké umělecké dílo bude možno vidět od 
poloviny června až do září.  
 
Z Rakouska do Evropy: 25 let Kooperativy  
V roce 2016 slaví český dceřiný koncern Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, 
25 let své existence. Spoluúčast ve společnosti před více než čtvrt stoletím připravila koncernu 
cestu do střední a východní Evropy. Po rakouském trhu je dnes pro holdingovou společnost 
Vienna Insurance Group český trh zdaleka nejdůležitějším. S podílem na trhu ve výši přibližně 
jedné třetiny je Vienna Insurance Group největší pojišťovací skupinou v zemi. Vedle společnosti 
Kooperativa je koncern v České republice zastoupen dvěma dalšími pojišťovacími 
společnostmi, kterými jsou: Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group 
(ČPP) a Pojišťovna České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group (PČS). Kromě toho má od 
roku 2008 v Praze své sídlo vlastní koncernová zajišťovna, VIG RE, od téhož roku kótuje akcie 
skupiny Vienna Insurance Group také na pražské Burze. 
 
 
 
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.  
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