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V letech 1972 až 1974 jsem jezdil v létě z Bechyně na výlety do oblíbeného Týna nad Vlta-
vou. Nejprve na kole a potom pohodlně na motorce, skútru zn. Čezeta 502, kde bylo povole-
no boční sezení.

A někde tam ve skrytu poklidné hladiny městečka, pod roztaveným nebem, tehdy žil a tvo-
řil architekt, malíř Václav Mezera. I kdybych se s ním v té době seznámil, bylo by mi dvakrát 
jedno, jak a co maloval, protože já obdivoval motorky a něžné pohlaví a líbezný život bez pře-
kážek a povinností.

Teprve o třicet let později, když jsem v Týně nad Vltavou zacílil do obchůdku se starožit-
nostmi pana Kubíka, vběhly mi do náruče omšelé desky, které mezi svými křídly tajily pár 
desítek kreseb a maleb Mezerových. Srdce zajásalo, když jsem obracel list po listu a dychtivě 
prohlížel tu dávnou úrodu, ten omamný nápoj námětů, originálně pojednaných výtvarných 
perliček, které tam v klidu pospávaly. Zmocnila se mě touha vlastnit ty drobné klenoty, za-
prášené, potrhané, přeložené, pomuchlané věci a začal jsem si oddělovat nejlepší kousky, na 
místě je ošetřovat a přitom horlivě smlouvat o ceně. V jednu chvíli mě přepadlo bezedné zou-
falství, když vyšlo najevo, že přede mnou už v krámu lovil a dobře nalovil nějaký rakouský 
galerista a já po těch ztracených kresbách truchlil a žádal majitele starožitnického obchůdku, 
aby od obyvatel městečka získal zpětným výkupem obrazy toho zasutého, na první pohled 
nevšedního autora.

Václav Mezera – Dirigent kresby



Mezerovy kresby na první kontakt vzbuzují nesourodé pocity, mnohdy odrazují ironií a sar-
kasmem, místy působí zachmuřeně. Poněkud jinou tvář nabízejí jeho práce kreslené na prahu 
grotesky, ale také z nich se někdy ozývá jízlivost a výsměch. Pohnutkou pro takové vnímá-
ní díla jsou např. tušové, psychologické portréty (podobné tvořil Jindřich Průcha), i postavy 
a rovněž část tvorby nesoucí rysy zbloudilých nápadů a záhad, které mohou pramenit v bo-
lavé duši svého tvůrce.

 Ten například působil záměrně nápadně, když si oblékl bílý plášť, přepásal se mečem a na 
ulici v Českých Budějovicích zvídavě sledoval (sbíral) tváře lidí, pohoršených, pobavených, 
nevědoucích. Pomíjivost jejich výrazů pak dokázal zachytit v kresbě.

Mezera se nepřikláněl výrazně k žádnému z výtvarných směrů, nebyl v jejich pevném sevře-
ní, bojoval sám za sebe a houževnatě na pláních vlastních představ. Inspiraci jinými umělci 
zcela nepotlačil, ale to, že svíral v ruce svůj rodný list výtvarníka s přesahem do vzdálených 
koutů malířských plání, bylo zjevné. 

Nejvíc jako autor překvapuje namnoze přítomným, plíživým smutkem, rozlévanou tíhou 
života nedobrovolného samotáře, nuceného trosečníka uprostřed města. Zároveň v divákovi 
vzrůstá obdiv k Mezerovu dílu, kde dozrávalo něco značně hloubavého, neproniknutelné-
ho, nevyzkoumaného, kde se nacházely myšlenky skryté za obsahem díla. Své práce umělec 
prodával levně (v zajetí tíživé ekonomické situace), převážně motivy Týna nad Vltavou, které 
představovaly kategorii víceméně běžné tvorby, jenže jeho garsoniéru souběžně opouštěly 
i skutečné drahokamy.





Jednalo se o nepřehlédnuté malířovo mistrovství vetknuté do abstraktních kompozic, sklá-
daných jen z geometrických tvarů – obdélník, čtverec, trojúhelník, kruh, činěných suchými 
křídami. Obrazce se občas překrývaly, pronikaly do sebe, měnily barvu vpouštěnou do ohrani-
čených ploch a přitom výsledek provázela stále stejná jemnost a lehkost. Mezera zde zúročoval 
své architektonické vzdělání rozvětvené a překlopené do výtvarné polohy obdivuhodně vyla-
děné, laskavé a silné zároveň. Pastely upoutávají pozornost svým provzdušněním, harmonií, 
podobnou vábení jednoduchých dětských stavebnic. Propojuje se v nich zdánlivě nahodilá 
geometrie s umírněnou, plaše volenou, pobledlou, jakoby prchající barevností. Mlhavě by se 
dalo připustit, že tyhle práce jsou názorově blízké některým obrazům Paula Klee, ale jinak 
suverénně vykračují svou vlastní cestou.





 Taktéž nedostatečně vyslyšené, vzdalovaly se patřičnému ocenění na trhu s výtvarným 
uměním jeho tušové práce, ať již šlo o figurální výjevy anebo rébusy, zápletky, složeniny, za-
peklitosti a zvláštní vzkazy, jejichž rozluštění může trvat anebo zůstat jako nevyřešená úloha. 
Podivná spletitost a změť, slévající se do směsice sdělení v jeho kresbách, vyvolává zvědavost 
a následné zmatení. Ve světě jeho složitých kreseb čeká diváka bloudění.

Jedním z příkladů je Strom skrývání, kde se nabízejí různorodé tváře v těžko upřesňovaném 
počtu, tváře nevyzpytatelných pocitů. Kresba Utrpení, zobrazující tělo oběšence a zástup šibe-
nic, je mrazivým nahlédnutím do temné hlubiny nacistických koncentračních táborů, tvořená 
sice vlastní fantazií, ale jakoby puncovaná přímo osobní zkušeností.





Úžasnou nápaditost a brilantní způsob zpracování vykazují jeho drobné kresby, potvrzující 
vrozenou dovednost vládnout perem, tužkou, pastelkou. Dovednost vybroušenou k pronika-
vému nahlížení do šerého zákulisí dnů, kde se autor – dirigent kresby, pohyboval nejčastěji. 

Výstřední byl i materiál, na který Mezera kreslil a maloval. List vyškubnutý ze školního se-
šitu byl běžným jevem, snad ani účtenka z restaurace či přední strana poštovní obálky nebyla 
překvapením, ale jízdenka nebo vnitřní strana krabičky od léků už vzbuzovala podiv a rozpa-
ky. Navíc, když kresby na takovém podkladu nebyly črtou, ale hotovou prací. Na některých 
„papírech“ se předem snídalo, někdo je přešel botou, anebo pomačkal. Těžko doložit, zda šlo 
o nešetrné a nedbalé zacházení s podkladem anebo už v tom vězel kus podivínského chování 
autora a stopy poškození představovaly záměr.





Mezera vystudoval architekturu, ale záhy ho skolila vážná duševní nemoc, jež ho promě-
nila v podivína a odpoutala od reality. Vznášel se v jiných světech, žil v kosmickém prostoru, 
mezi hvězdami anebo hluboko pod kůrou města, které měl rád. Žil zachumlaný do sebe, cizí 
svému okolí, které ho těžko přijímalo také proto, že byl ke všem podezíravý. Zemřel ve svém 
bytě a nikomu nechyběl téměř tři týdny, než ho nalezl soused. Až tak vzdálený, přiléhavěji 
vyjádřeno lhostejný, byl přítomným lidem kolem sebe.

„Pokud bral léky, byl fajn,“ vzpomíná jeho dcera Olga, která po rozvodu rodičů žila daleko 
od svého otce v nové rodině, a tím proces budování vřelejší vazby utrpěl nezhojitelnou trhlinu. 
Vztah s dcerou se tak komplikoval a sourozeneckou symfonii nenaladil Mezera ani se svým 
bratrem Miroslavem, fotografem. Pružila mezi nimi jakási žárlivost a nedůvěra, rozohňovaná 
Mezerovou duševní poruchou, která v něm navozovala bezdůvodný strach a neklid. Byl odta-
žitý a vlastně i nevyzpytatelný ve svých zmatených výrocích, postojích a konání. Jen malování 
ho osvobozovalo, uvolňovalo, z významné části pomáhalo překonávat nemoc. Tvorba mu na-
hrazovala a ulehčovala pobyt na zemi, otvírala mu cestu do jiných rájů, stala se jeho základní, 
nezbytnou výpovědí o „netušeném světě v nás“.

 V posledním období Václavova odchodu ze světa se Miroslav snažil o něj pečovat. Nebyl 
to jednoduše zvladatelný úkol, pro naplnění své dobročinné role musel hledat kličky, bratr 
mu nevěřil. Odměnou za snahu byla mu s největší pravděpodobností porce obrazového dě-
dictví, které po Václavově smrti Miroslav získal (a možná už během jeho života), na kterém 
ale nezdravě lpěl, sveřepě ho bránil a nepřipustil jeho prezentaci. Pokoušel jsem se od něho 
vyprosit zápůjčku na výstavu, ale beznadějně.





Ocitl jsem se v pozici člověka, který nemá dostatečné množství obrazů k tomu, aby mohl 
malíře Mezeru vynést mezi regionální výtvarnou šlechtu. 

Přitom mnozí lidé věděli, že už v roce 2008 jsem s Danou a Janem Veseckým prezentoval 
Václava Mezeru výstavou v Galerii M v Milevsku a předtím v Praze pod názvem Abstraktní 
obraz – cesta pokračuje, kde se nalézal ve společnosti znamenitých malířů, Andreje Bělocvě-
tova a Karola Molnára.

Týn nad Vltavou a Václav Mezera představují dva body letitého míjení, dosud nenaplněné-
ho srdečnějšího vztahu. Ale pět jeho významných děl už delší čas zdobí tamní městský úřad.

Chudě informacemi je Mezera zastoupen i v muzeu rodného města, nicméně za jejich vy-
těžení jsem této instituci vděčný.

To vše, s  přihlédnutím k výtvarné všemocnosti jeho talentu, navozuje dojem panující 
bezradnosti v nakládání s nadprůměrnou hodnotou pozoruhodného odkazu tohoto autora, 
pozvolna rozmělňovanou v nečinnosti okolí.

Věřil jsem, že po mém přiblížení malíře veřejnosti někdo další uchopí jméno svého rodáka 
a přepíše do seznamu nejvýznamnějších uměleckých osobností města v jeho novodobé histo-
rii, ale léta běžela a nic převratného se neudálo. Malíř zůstával v polostínu stromů „zahrady 
podseknutých československých tvůrců“. Tuhle lítostivou historii poněkud napravuje, jak 
už se tak děje i v případě jiných malířů, Obrazárna Špejchar Želeč. Pro největší soukromou 
galerii Jihočeského kraje je to událost vskutku sváteční.

Oslavit dílo architekta, malíře, dirigenta kresby, muže z jiné planety, Václava Mezery.

– Pavel Šmidrkal





1980 Městské muzeum Týn. n. Vlt. Výstava u příležitosti 35. výročí osvobození vlasti
 (S. Řimnáč, R. Uhl, V. Benák, Z. Hering, jako host V. Mezera)
1983  Dům se soustředěnou péčí, Týn n. Vlt. (V. Hovorka, V. Mezera, M. Petřík, S. Řimnáč)
1986 Galerie Na dvorku, České Budějovice (M. Doubrava a V. Mezera)
90. léta Galerie Art Club (nyní U Zlatého slunce), Týn n. Vlt. (kolektivní)
2004  Galerie Domino, Praha 6, Wuchterlova ul., Staré obrazy (kolektivní)
2005  Minigalerie LAPA, Praha 1, Břehová ul.,
 Abstraktní obraz – cesta pokračuje (K. Molnár, A. Bělocvětov, V. Mezera)
2008  Galerie M, Milevsko (samostatná)
2015  Ukradená galerie, Praha 7, Řezáčovo nám. (samostatná)

Ilustrace
1985 Jihočeské divadlo, program, Claude Magnier: Co je ti, Hermíno?
2004  Obálka publikace, Patologické jevy v armádě, AVIS MO ČR

Výstavy (výběr)
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