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„Marie, pojď se podívat,
tohle je ještě horší
než Hieronymus Bosch!“
vykřikla jedna návštěvnice Zdeňkova ateliéru.
Údiv a vzrušené komentáře nebraly konce.
Nutno konstatovat, že jistá míra údivu a vzrušení
provází pozorovatele Mézlovy tvorby stále. Tento
bravurní vypravěč různých příběhů – a nejen historických – přibližuje i nepoučenému návštěvníku
svým pohledem nejrůznější události. Sledováním
jeho tvorby podnikáme výlety do historie a seznamujeme se s Mézlovým pohledem na problémy konzumní společnosti, kterou autor na jedné
straně sám zavrhuje, ale na druhé je fascinován
jejími technickými vymoženostmi a zbytečnostmi. Ať už se jedná o takové záležitosti jako svítící
barevné LED diody nebo čínské umělé květiny,
které autor komponuje do své šlechtěné zahrady.
Tyto produkty současnosti pronikly i do obydlí
autora. Umělí pavouci a hadi šplhají po velké
autorově knihovně. Číhají na nás na chodbě i
v ateliéru v sousedství barev, nátisků, kreseb a
rydel. Kolem tohoto chaosu máme možnost si
prohlížet malířské dílo, které je námětově i kompozičně shodné se známějším dílem graﬁckým a
v různých koutech a zákoutích prostoru, které
autor obývá, vidíme i jeho tvorbu v keramice.
Na výstavě v Šolcově statku máme možnost seznámit se s graﬁckou tvorbou včetně vzácných
počátečních pokusů v technikách méně typických pro pozdější Mézlovu tvorbu jako lept nebo
mezzotinta. Kromě proslulých velkých dřevorytů – Velký list Svatohorský, Zatčení kulturisty na
Mostecku, Východní větry – jež bez nadsázky
můžeme zařadit nejen plochou k největším českým dílům v této graﬁcké technice, zde uvidíme i
drobnější ilustrační tvorbu.
Té se autor začal věnovat již při studiu a ilustroval více než 60 titulů. Bohužel, jak sám někdy
poznamenává, reprodukce v některých starších
titulech ukazují na žalostný stav tehdejší polygraﬁe. Pro mnoho čtenářů bude proto zajímavé
vidět ilustrace v originále.
Autor se věnuje téměř po celou dobu své tvorby
také užité graﬁce. Exlibris, která jsou dnes již
předmětem sběratelského zájmu, vytvářel na základě poptávky i pro nesběratele. Ve vlastních
novoročenkách pak neomezeně glosoval se svou
typickou ironií to, co bylo politicky aktuální a co
ho zaujalo.

V poslední době se fyzicky náročné technice dřevorytu věnovat nemůže, zabývá se tedy keramikou, malbou a psaním. Kromě ﬁlozoﬁcky
laděných textů sepsal svůj životopis a natočil asi
pět hodin rozhovorů o svém díle a životě, což
posloužilo jako podklad pro dokument Slepá
ulička darwinismu uvedený v České televizi.
Objem výtvarné práce, kterou doposavad Zdeněk
Mézl vykonal je úctyhodný. Svou osobitou tvorbou zaujímá výrazné místo mezi českými výtvarníky 20. století. Je zastoupen v mnoha galeriích
celého světa. Výstava je uspořádána při příležitosti jeho letošních 80. narozenin.
Ivan Kozel

