
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 5.12.2013

Číslo: Ročník 23 (2013), Číslo 4

Sekce: Ecce homo

Název článku: Vladimír Komárek

Autor: Aleš Fetters 

Zdroj: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20130428

Vladimír Komárek

Aleš Fetters 

V srpnu jsme si připomněli nedožitou pětaosmdesátku akademického malíře a vynikajícího vypravěče Vladimíra

Komárka. Zemřel dva týdny po svých 74. narozeninách. Naposledy jsme ho mohli vidět jen několik týdnů před úmrtím 

na vernisáži jeho výstavy v Kuksu 6. července 2002. Nedlouho předtím viděl v kostele v Konecchlumí instalované své 

největší dílo, Křížovou cestu. Přiznával, že stejně jako Poslední večeře byla Křížová cesta jeho životním tématem, 

námětem, který dlouho promýšlel a k němuž se vracel. A podařilo se mu ji dovršit. Viděl v ní symbolickou cestu 

každého člověka, protože každý neseme svůj kříž.

Široký okruh Komárkových přátel se může těšit desítkami grafických listů, které pro své přátele vytvářel a jimiž je 

často obdarovával, vzácněji i jeho obrazy. Jsou to díla, která přinášejí uklidnění, která chtějí léčit duši, naznačit i cosi za 

zobrazeným námětem. „Vy jste Komárek?! říkají často lidé, kteří mne vidí poprvé. Čekali subtilního blonďáka

s modrýma očima. … Do svých obrazů se snažím dostat klid a smíření. Potřebuju k tomu málo barev,“ napsal malíř o 

své tvorbě. Vladimír Komárek byl úžasně pracovitý člověk, jemný, citlivý a plachý, i když se to svými vystoupeními a 

svým vyprávěním snažil zastírat. Mnozí ho máme v paměti jako vtipného vypravěče, který okouzloval svým vyprávěním 

a postřehy na vernisážích i při setkáních.

   Kolem Vladimíra Komárka se seskupovalo mnoho lidí, opravdoví přátelé, ale občas i lidé s úmysly konjunkturálními.

Těch upřímných bylo více. Nápis na brance u jeho vily v Nedvězí u Semil „Jen krátká návštěva potěší“ mnozí 

návštěvníci jen neradi respektovali. Mezi nejvěrnější přátele patřili ti, kteří kdysi vydávali „pro přátele Komárkovy

grafiky“ občasník Okno, v době, kdy se Komárek ještě „nenosil“. Mezi prosincem 1973 a prosincem 1981 vyšlo třináct 

čísel, každé s grafickou přílohou. Tam se poprvé projevil Komárek spisovatel, či spíše vypravěč. Trojice vydavatelů –

dr. Karel Samšiňák, dr. Jaroslav Vitáček a Vladimír Mikule – ho tehdy přesvědčila, aby to, co jim občas vyprávěl, „dal 

na papír“, a otiskovali to pak na pokračování v Okně. Tak vzniklo jeho populární Pojednání o mé radostné cestě od 

kolébky ke krematoriu aneb Od puberty ke klimakteriu, několikrát vydané i knižně. Dvě velké monografie (Obrazy a

Grafika) z roku 1995 shrnuly jeho výtvarné dílo, v Řečech s Pavlínou (2000) ukázal svou znalost historie i teorie 

výtvarného umění. Další podobná práce zůstala nedokončena. Významnými dokumenty zůstává řada katalogů k jeho 

výstavám. Mnozí bibliofilové vydávali a vydávají soukromé tisky s Komárkovými grafikami, někdy s jeho texty, jindy s 

jednotlivými básněmi, nejčastěji Seifertovými. Vyšlo jich nepočítaně. (Připomeňme např. U malíře Vladimíra Komárka o 

vzniku Seifertovy básně ze sbírky Deštník z Piccadilly, Když jsme studovali na umělce aj.) Různí vydavatelé pak vydali 

řádku dalších komárkovských publikací (např. Moje křížová cesta).

    Vladimír Komárek ilustroval i mnoho knih. Mezi nejzávažnější patří jistě Máchův Máj, Seifertův Deštník z Piccadilly 

nebo výbor Čas plný písní, výbor z Holanovy lyriky Strom kůru shazuje, Ve znamení múz z díla Puškinova, Slaměný 

měsíc Sergeje Jesenina, Hrubínova Romance pro křídlovku. Ilustroval knihy Jaromíra Johna vydávané krajským 

nakladatelstvím Kruh, pověsti Leontiny Mašínové Z dávných dob, Masopust Jaroslava Durycha, verše Petra Kovaříka a 

mnoho dalších. Knihy, které potěší krásným slovem i obrazem, který navozuje atmosféru, spíše než „ilustruje“.

Díky televizním a rozhlasovým nahrávkám zůstává Vladimír Komárek stále mezi námi, nejintenzivněji ovšem svým 

výtvarným dílem, zejména můžeme-li se do něho nořit a vmýšlet v klidu a intimitě, nerušeni okolím. Kdo Vladimíra 

Komárka blíž poznal jako umělce i jako člověka, ten na něj nemůže nikdy zapomenout.

© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz


