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Présentation du fonds d´archives et de l´atelier

de Zdenka Braunerová, Musée de Bohême centrale Roztoky

Prezentace fondu Zdenky Braunerové ve sbírkách 

Středočeského muzea v Roztokách u Prahy



La famille Brauner, 

de gauche à droite Anna, Augusta, Vladimír, Bohuslav, František August, Zdenka (assise), vers 1870 

Fotografie rodiny Braunerových: 

zleva Anna, Augusta, Vladimír, Bohuslav, František August, Zdenka (sedící), kolem roku 1870



Zdenka a Anna Brauner, vers 1883, atelier Eckert & Müllern, Prague

Zdenka a Anna Braunerovy, kol. 1883, Fotoateliér Eckert a Müllern, Praha



Z. Braunerová et les soeurs Kirschner, Marie-Louisa (peintre, 1852-1931) et Aloisie (écrivain, 1854-1934) 

ZB se sestrami Marii Louisou (malířka 1852-1931) a  Aloisii (spisovatelka 1854-1934) Kirschnerovými 



Zdenka Braunerová, 1883, atelier Eckert & Müllern, Prague

Zdenka Braunerová, 1883, Fotoateliér Eckert a Müllern, Praha 



Zdenka et Anna Brauner avec Elémir Bourges, vers 1883 atelier Eckert Pragye

Zdenka a Anna, spolu s Elémirem Bourgesem, asi 1883, Fotoateliér Eckert Praha



Elémir Bourges, Samois, 1886 

Elémir Bourges, Samois 1886



Bohuslav Brauner et Dmitrij Ivanovič Mendělejev, 1905 

Bohuslav Brauner a Dmitrij Ivanovič Mendělejev, 1905



Z. Braunerová dans le jardin de Roztoky, vers 1900

ZB na zahradě v Roztokách, kol. 1900



Jarmila Pellé et sa fille Maryška, 1922 

Jarmila Pellé s dcerou Maryškou, 1922



Paul Claudel, Le Chemin de la Croix, Bruxelles 1911 – avec une dédicace à Z. Braunerová

Claudel, Paul, Le Chemin de la Croix, Bruxelles 1911 – věnování ZB



Maurice Pellé et sa fille, 1921/22

Maurice Pellé s dcerou 1921/22 



Miloš Marten, écrivain et traucteur de Claudel avec sa femme Anna, née Kopalová, 

et a Z. Braunerová devant son atelier de Roztoky, asi1912 

Miloš Marten, literát, překladatel Claudela, jeho žena Anna, roz. Kopalová 

a ZB před ateliérem v Roztokách, asi 1912



Z. Braunerová, marraine de Reine Amélie Zdenka, fille de Paul Claudel, 

née le 9 février 1910 à Prague dans l’appartement du quai Rieger, 

baptisée le 6 mars 1910 en l’église Saint-Adalbert (sv. Vojtěch). Atelier Langhans, Prague 

ZB jako kmotra dcery P. Claudela Reine Amélie Zdenky, která se narodila 9. 2. 1910 v Praze 

na Riegrově nábřeží a pokřtěná byla 6. 3. 1910 u sv. Vojtěcha. Ateliér Langhans, Praha



Tête de Mercure (Hlava Merkura), 1872, dessin, crayon et blanc sur papier 

Hlava Merkura, 1872, výkres, kresba tužkou a bělobou na papíře



Eglise Saint-Clément à Levý Hradec (Kostel sv. Klimenta na Levém Hradci), 

années 1870, crayon et aquarelle sur papier, inachevé 

Kostel sv. Klimenta na Levém Hradci, 70. léta 19. století, tužka a akvarel na papíře,  nedokončeno



(Krajánek „Ručička“), avant 1882, dessin au crayon et lavis sur papier 

Krajánek „Ručička“, před 1882, lavírovaná kresba tužkou na papíře



Františka Červinková de Telč (Moravie), 1880, huile sur carton 

Františka Červinková z Telče, 1880, olej na lepence



Vue du cimetière juif de Prague (Ze Židovského hřbitova v Praze), 1876, 

crayon sur papier (dans un carnet de croquis) 

Ze Židovského hřbitova v Praze, 1876, tužka na papíře (ve skicáku)



Temple de Poséidon à Paestum (Campanie), 1883, crayon sur papier (du carnet de croquis, 

disparu, de son premier voyage en Italie)

Poseidonův chrám v Paestu, 1883, tužka a akvarel na papíře (z nezachovaného skicáku 

z první italské cesty)



Rue de Sienne, 1928, crayon et pastel sur papier (du carnet de croquis de son deuxième voyage en Italie)

Ulice v Sieně, 1928, tužka a pastelky na papíře (ze skicáku ze druhé italské cesty)



Meule du moulin Brauner, vers 1882, huile sur bois

Mlýnice Braunerova mlýna, asi 1882, olej na dřevě



Ramassage de branchages dans la forêt (Grand bois de Roztoky), 1880, huile sur toile. 

Inspirée par une œuvre du paysagiste Julius Mařák

Sbírání klestí v lese (Velký háj v Roztokách), 1880, olej na plátně. 

Vychází z malby významného českého krajináře Julia Mařáka



Petit bois à Roztoky, 1880, huile sur bois

Malý háj v Roztokách, 1880, olej na dřevě



Boutique de fleuriste de Paris (Květinářský krám v Paříži), 1881, huile sur bois. 

L’échoppe pleine de fleurs et légumes est un bon exemple de l’interêt de l’artiste pour les intérieurs 

Květinářský krám v Paříži, 1881, olej na dřevě. 

Krámek s květinami a zeleninou na předměstí Paříže je zajímavou ukázkou zájmu o interiér 



Nu d’après modèle, étude réalisée à l’académie Colarossi, après 1885, huile sur toile

Akt podle modelu, školní práce z Akademie Colarossi, po 1885, olej na plátně



Affût à Fontainebleau, 1881-1886, huile sur contre-plaqué. 

Cette œuvre atteste de l’attention de l’artiste pour les coloris et la lumière,

mais aussi des traces de la technique de C. Corot

Čihadlo ve Fontainebleau, 1881-1886, olej na překližce. 

Dokládá nejen obdiv k barevnosti a světlu, ale i malířské technice C. Corota



Barbizon, 1886, huile sur toile

Barbizonská krajina, 1886, olej na plátně 



Village français (Francouzská vesnice), 1885-1890, huile sur toile (grisaille)

Francouzská vesnice, 1885-1890, olej na plátně. Pozoruhodná až monochromní malba (grisaille)



Rue d’un village français (Ulice ve francouzské vesnici), 1886-1889, huile sur toile

Ulice ve francouzské vesnici, 1886-1889, olej na plátně



Les barques au port (Londres) (Bárky v přístavu (Londýn)), 

1886, huile sur caron. Acquisition de la succession Miloš Marten

Bárky v přístavu (Londýn), 1886, olej na lepence. Tento obraz byl získán z pozůstalosti Miloše Martena



Paysage au moulin à vent (Krajina s větrným mlýnem), 1889, huile sur toile. 

Une autre tableau avec le même motif figure au fonds de Roztoky 

Krajina s větrným mlýnem, 1889, olej na plátně. Ve fondu se nachází ještě jeden menší obraz téhož námětu



La Barque en feu (Hořící bárka), 1889, huile sur toile

Hořící bárka, 1889, olej na plátně



Vue de Prague depuis Strahov (Pohled na Prahu od Strahova), 1907-1910, huile sur toile

Pohled na Prahu od Strahova, 1907-1910, olej na plátně 



Ancienne école Saint-Venceslas (Bývalá škola u sv. Václava), 

1907-1909, huile sur contre-plaqué. Le motif est surtout connu d’après une gravure sur bois, souvent reproduite; 

le fonds contient une série de dessins préliminaires

Bývalá škola u sv. Václava, 1907-1909, olej na překližce. 

Motiv je znám především z často reprodukovaného dřevorytu, ve fondu je řada kresebných studií



La rue Spálená (Spálená ulice), 1902-1904, huile sur contre-plaqué. L’atmosphère rappelle les débuts 

des vues modernes de Prague auxquelles s’adonnait alors le peintre Antonín Slavíček

Spálená ulice, 1902-1904, olej na překližce. 

Atmosféra obrazu připomíná počátky moderní pražské veduty, které se věnoval tehdy Antonín Slavíček 



Rives de la Vltava (U Vltavy), 1898-1902, huile sur toile. 

La surface de l’eau et le ciel brouillé rappellent manifestement les gris de Corot

U Vltavy, 1898-1902, olej na plátně. V hladině řeky a kalném nebi je patrný ohlas Corotovských šedí



Le domaine Novák à Přepeře (Novákův statek v Přepeřích), 1909-1911, huile sur toile..

Architecture populaire du village de Přepeře dans les environs de Turnova, 

où Claudel rencontra Marten et Braunerová

Novákův statek v Přepeřích, 1909-1911, olej na plátně. 

Dodnes stojící lidová architektura v obci Přepeře u Turnova, kde se setkal Claudel s Martenem a Braunerovou



Étude de costumes réalisée à l’académie Colarossi, 1888, tužka a akvarel na papíře 

Kostýmní studie z Akademie Colarossi, 1888, tužka a akvarel na papíře



La mère Cadette, 1887,  crayon sur papier. Une variante se trouve à la Galerie nationale de Prague

La mère Cadette, 1887,  tužkou na papíře. Varianta v Grafické sbírce Národní galerie v Praze



Homme attablé (Elémir Bourges à Roztoky), 1883, dessin au crayon et lavis

Muž u stolu (Elémir Bourges v Roztokách), 1883, lavírovaná kresba tužkou



Pont de Valdštejn, 1912, dessin au crayon sur papier. Etude préparatoire pour eau-forte 

Most na Valdštejně, 1912, kresba tužkou na papíře. Předloha k leptu



Place du village de Všen, 1928, dessin au crayon sur papier, travail préparatoire pour une eau-forte 

Náves ve Všeni, 1928, kresba tužkou na papíře byla předlohou pro lept



Le village de Vyskeř, dessin au crayon

Vyskeř, kresba tužkou



Vase en forme de chien, vers 1910,

verre clair peint à l’émail, de la succession Kopal, de la famille de M. Marten

Vázička ve tvaru psa, kolem 1910,

čiré sklo malované emailem, z pozůstalosti rodiny Kopalových, resp. M. Martena 



Pot, verre clair peint à l’émail, de la succession Kopal, de la famille de M. Marten  

Konvička, čiré sklo malované emailem, z pozůstalosti rodiny Kopalových, resp. M. Martena 



Petit tonneau à eau-de-vie, verre clair peint à l’émail, de la succession Kopal, de la famille de M. Marten

Soudek na pálenku, čiré sklo, malované emailem, z pozůstalosti rodiny Kopalových, resp. M. Martena



Reliure de Les oiseaux s'envolent et les fleurs tombent, roman d’E. Bourges

(1893, version tchèque Ptáci odletí a květy opadají, Prague, 1895)

Vazba K Bourgesově knize Ptáci odletí a květy opadají, Praha 1895 



Paysage aux chalets dispersés, en-tête d’un chapitre de Conte de mai 

(Pohádka máje) de l’écrivain tchèque Vilém Mrštík, 1897 

Krajina s roztroušenými chalupami, záhlaví kapitoly k Pohádce máje, 1897



Reliure de la nouvelle Les Rapaces de Miloš Marten (Dravci, 1913), legs M. Marten

Vazba povídky Miloše Martena Dravci, 1913, z pozůstalosti M. Martena



Projet d’ex libris demandé par Claudel, après sa visite au musée de Francfort sur le Main, papier-calque

Návrh exlibris s lebkou Rhinocera, kterou zhotovila na přání Zdenka Braunerová Paulu Claudelovi, 

kresba perem na pauzovacím papíře 

(Claudel poukazoval na svoji návštěvu muzea ve Frankfurtu nad Mohanem, kde jej viděl) 



Projet d’ex libris à la pagode, pour Claudel, dessin au crayon 

Návrh motivu dalšího Claudelova exlibris s pagodou, kresba tužkou



Vue du Hradschin à Prague, projet d’illustration pour les Œuvres complètes

Pohled na Hradčany, návrh ilustrace ke knize Œuvres complètes



Le Songe de Sainte-Lutgarde (statue de M.-B. Braun sur le pont Charles à Prague, 1710), 

projet d’illustration pour les Œuvres complètes de Claudel

Sen sv. Luitgardy, návrh ilustrace ke knize Œuvres complètes



Affiche de l’Exposition tchécoslovaque d’art populaire à Paris, 1920 

Plakát Československé výstavy lidového umění v Paříži, 1920



Extrait d’une lettre de Z. Braunerová à sa sœur Anne, Prague 12. 3. 1901, 

croquis de l’appartement loué au 10 rue Všehrdova 

Ukázka dopisu Z. Braunerové sestře Anně, Praha 12. 3. 1901, nákres najatého bytu ve Všehrdově ulici, čp.10



Une page du livre de comptes de Z. Braunerová 1898-1903

Ukázka z Deníku příjmů a vydání, Z. Braunerová 1898-1903



L’atelier lors des inondations de 2002

Povodeň u ateliéru, 2002



L’atelier de Z. Braunerová à Roztoky, vue est, 2005

Ateliér ZB v Roztokách od východu, 2005



Entrée du salon, 2005 

Vstup do salonu, 2005



Zdenka Braunerová, Atelier, après 1904, crayon et aquarelle sur papier

Zdenka Braunerová, Ateliér, po 1904, tužka a akvarel na papíře



Zdenka Braunerová peignant dans son atelier, photographie de 1910 environ

Zdenka Braunerová maluje v ateliéru, kolem 1910, fotografie 



Vue de la grande fenêtre de l’atelier, 2005

Pohled k velkému oknu v ateliéru, 2005 



Le salon de la famille Brauner, Prague 1879-1880, huile sur toile

Salon rodiny Braunerovy, Praha 1879-1880, olej na plátně 



Intérieur de l’église Saint-Thomas de Prague, 1885, huile sur toile. Preuve de la piété de l’artiste 

Interiér kostela sv. Tomáše v Praze, 1885, olej na plátně. 

Na místě barokního oltáře připomíná náboženské přesvědčení umělkyně



La place du village de Diváky de nuit (Diváky), 1896, huile sur toile

Náves v Divákách v noci (Diváky), 1896, olej na plátně 



La ruelle Maislova, 1906, eau-forte. Intéressant éclairage de cette estampe moderne

Maislova ulička, 1906, lept. Zajímavé užití světla v novodobé grafice



Dragons à la fontaine, vignette pour le livre de Miloš Marten (Z cyklu rozkoše a smrti), 1907 

Dráčci u fontány, viněta ke knize Miloše Martena (Z cyklu rozkoše a smrti, 1907)



Projet pour un singe en verre, 1910, crayon sur papier

Návrh skleněné figurky opice, 1910, tužka na papíře



Z. Braunerová avec des amis, pour la date supposée de ses 70 ans, Prague 1932 

ZB s přáteli u příležitosti oslavy jejích domnělých 70. narozenin, Praha 1932



Z. Braunerová peignant en plein air, vers 1920 

ZB při práci v plenéru, kol. 1920
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