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Světově uznávaného výtvarní-
ka Mistra Frantu si připomněli 
v jeho výstavní síni v Třebíči 
v den jeho narozenin. 
� Antonín Zvěřina

Dvě osmičky oslavilo v osmičko-
vém roce město Třebíč. Výtvarník 
František Mertl se dožil úctyhod-
ných 88 let, a připomínka, bohužel 
bez jeho přítomnosti, se uskutečnila 
přesně v den jeho narození, v pátek 
16. března v třebíčské galerii, pojme-
nované podle něj. 

Letos Mistr Franta, jak si nechává 
říkat, a jak se jmenuje i galerie, osla-
ví i další osmičkové výročí, uplyne 
60 let od chvíle, kdy emigroval z teh-
dejší Československé republiky do 
zahraničí. 

Jako součást oslav 88. narozenin 
měl v Třebíči premiéru dokument 
Malíř člověka, který se věnuje této 
osobnosti. Natočil ho režisér Petr 
Skala. 

Úvodní slovo před neformálním 
setkáním příznivců výtvarníka pro 
nesla kunsthistorička Marie Dohna-
lová, kterou s Mistrem Frantem po-
jí dlouholeté přátelství. Připomněla, 
že zásadních dokumentů o Franto-
vi bylo natočeno devět, z toho pět 
v češtině.

První dokument 
„První dokument vznikl až v roce 

2004, autorem byl brněnský režisér 
České televize Karel Fuksa, také 
výtvarník, a nadšený cyklista, stejně 

jak Franta,“ nastínila Dohnalová.
„Měl jedinou starost, kde vzít na 

natáčení peníze, s financemi od státní 
televize příliš nepočítal. Tři roky jsem 
sháněla sponzory, a nakonec se mi 
podařilo navázat spolupráci se sběra-
telem, který má největší sbírku Franto-
vých děl na světě, a ten film zasponzo-
roval. Vše má pokračování. 27. června 
se v třebíčském Malovaném domě usku-
teční zahájení velké výstavy právě z té-
to sbírky,“ uvedla Dohnalová.  

O Frantovi natáčeli dokument i 
manželé Křenovi, kteří se zabývali 
vznikem třebíčské stálé expozice. Ta 
nabízí Frantova díla k vidění necelé 

V GALERII Franta se setkali příznivci jeho díla. Foto: Miroslava Čermáková   

Výtvarníkovy narozeniny oslavili filmem

Nezvalova Třebíč se uskuteční 
v městské knihovně v Třebíči v pátek 
6. a v sobotu 7. dubna, v sále hudeb-
ního oddělení. Páteční večer začíná 
v 17 hodin, a má název Večer plný 
Nezvala. V Rozmluvách s Nezvalem 
& Baritóny se představí Miroslava 
Hedbávná a Roman Hampacher. 

Mirka Hedbávná, třebíčská bás-
nířka a fotografka, nechá promlou-
vat své rýmy s básněmi Vítězslava 
Nezvala a představí novou sbírku 
básní EJ s ilustracemi Lindy Drápe-
lové. 

Roman Hampacher, kytarista, 
skladatel, pastor a snílek, představí 
skladby a písně projektu BARITÓ-
NY. Některé z nich jsou zhudebnělé 
texty Mirky Hedbávné.

Jana Koubková a Ondřej Kabrna 
představí program Rapovaný Nezval. 
Jana Koubková, zpěvačka, textařka a 
básnířka, zrytmizovala Nezvalovy 
texty a básně do rapové podoby. Na 
koncertě ji doprovodí fenomenální 
multiinstrumentalista Ondřej Kabr-
na. Básník Miroslav Koupil se poch-
lubí Nonsensovou radostí. 

V sobotu 7. dubna diváky od 16 
hodin potěší hra České nebe aneb 
Cimrmanův divadelní kšaft. Zahra-
je ji Divadelní soubor Hurdiska Tře-
bíč při Střední škole stavební Třebíč. 
Soubor pod vedením učitelky Evy 
Růžičkové od roku 2003 s krátkou 
přestávkou 2006 až 2008 pravidelně 
nazkouší jednu hru ročně pro školní 
vánoční setkání školy.  -zt-

V knihovně po dva večery 
vzpomenou na básníka Nezvala 

Václava Jandečková, členka Čes-
kého centra Mezinárodního PEN 
klubu, spisovatelka, nositelka ceny 
v oboru literatury faktu, publicistka 
a badatelka, která se věnuje histo-
rickému výzkumu s cílem odhalo-
vat a mapovat nezákonné praktiky 
komunistického režimu po únoru 
1948, vystoupí v pátek 27. dubna od 
17 hodin v sále hudebního oddělení 
městské knihovny v Třebíči. 

Kromě knih o takzvané akci 
Kámen je rovněž autorkou knihy 
Kauza Jan Masaryk (nový pohled): 
Doznání k vraždě a tajný přešetřova-

cí proces StB z let 1950–1951. 
Poúnorové události s sebou přines-

ly i odchod řady významných politi-
ků, novinářů, spisovatelů, umělců a 
představitelů armády do exilu. StB 
proti těmto československým obča-
nům, kteří se po únoru 1948 snažili 
odejít bez vědomí komunistických 
úřadů do zahraničí, vytvořila pro-
vokační metodu označovanou jako 
akce Kámen (Kameny). První vynu-
cený převod se uskutečnil 23. dub-
na 1948. Odhalením pozadí akce 
Kámen se zabývá několik knih Vác-
lavy Jandečkové.  -zt-

Spisovatelka připomene akcí 
Kámen praktiky komunismu

čtyři roky. Další dokumenty se natá-
čely ve Francii, než přišel s nápadem 
Petr Skala.

„Zpracoval Frantu, jeho tvorbu, 
naprosto jiným způsobem. Jedná se o 
poetický pohled na jeho dílo, o výpo-
věď, která se soustředí pouze na auto-
ra, na niternou výpověď o něm. Franta 
mu řekl věci, které ještě nikomu neřekl,“ 
poznamenala Dohnalová.

Zdůraznila, že Skala točil film 
z vlastních prostředků, a proto si 

zaslouží ještě větší úctu. Poukázal, 
že letos bude Franta ještě vystavo-
vat v Londýně, v Amsterdamu a ve 
Francii, což jsou stěžejní výstavy, ke 
kterým se přiřadí i ta třebíčská.

Naznačila, že Skala natočil tako-
vých dokumentů o umělcích zhru-
ba 80, ale jen část jich převzala Čes-
ká televize. „A to si myslím, že je 
velká škoda. A když je převezme, pus-
tí je v takovou hodinu, kdy mají velmi 
malou sledovanost,“ litovala Dohna-
lová. 

Jediný rozpor
Režisér Skala si pochvaloval při 

realizaci spolupráci s Dohnalovou 
a vyzdvihl i roli své manželky. „To je 
takový ministr financí, a ve štábu byl i 
můj syn, který nás za Frantou na jeden 
zátah dovezl, což já bych už nedoká-
zal,“ poukázal Skala. 

S Frantou měl jediný rozpor, kdy 
mu chtěl vykat, a později ho oslovo-
vat Františku. „Okamžitě chtěl, abych 
mu říkal Franto,“ vzpomínal Skala. 

S Frantou se shodli, že nejlepší 
bude ztvárnit ho při tvorbě, při tom, 
jak dílo vzniká. „O to jsem se snažil i 
u jiných výtvarníků,“ podotkl Skala. 
Doplnil, že Mistr Franta je oprav-
du jedinečný i tím, že je stále svým 
duchem mladý. Netajil, že čtyři dny 
natáčení bylo pro obě strany i nároč-
né, ale výsledek stojí za to. 


