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Dvanáct mimořádných osobností si včera v Horáckém divadle v Jihlavě převzalo z rukou
hejtmana Jiřího Běhounka nejvyšší ocenění Kraje Vysočina v podobě kamenné, skleněné
a dřevěné medaile.

  

Nejvyšší ocenění, tedy kamennou medaili za celoživotní přínos, získali letos tři laureáti. Ludmila
Kameníková za profesní život výzkumu v oblasti šlechtění brambor, máku a kmínu, spisovatelka
a publicistka Ludmila Klukanová a třebíčský rodák, malíř a sochař František Mertl.

  

V letošním roce bylo ještě na slavnostním večeru uděleno 5 skleněných a 4 dřevěné medaile.    
 

  

František Mertl – malíř a sochař 

  

Malíř a sochař František Mertl, v uměleckém světě známý pod pseudonymem Franta, se narodil
v třebíčských Domcích, dětská léta však prožil v Brtnici. Od mládí se zajímal o výtvarné umění,
v letech 1948–1952 absolvoval Školu uměleckých řemesel (nyní Vyšší uměleckoprůmyslová
škola) v Brně a v letech 1952–1957 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, kde byl
žákem profesora Miloslava Holého. V roce 1956 se jako stipendista akademie v italské Perugii
setkal s francouzskou studentkou Jacqueline, která ho o rok později navštívila v Praze. Tehdejší
úřady nepovolily jejich sňatek, StB je pronásledovala a perzekvovala, a proto odešel František
Mertl z komunistického Československa do Francie. Tam se v roce 1958 oženil a usadil, od
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roku 1964 žije a tvoří v provensálském městečku Vence. Brzy vynikl jako malíř i jako sochař. Už
v letech 1963 a 1965 se zúčastnil pařížského bienále, později samostatně vystavoval v muzeu v
Mentonu, v muzeu Galliera v Paříži i v Picassově muzeu v Antibes. V roce 1965 koupilo jeden z
jeho obrazů muzeum v Nice, což znamenalo první krok k tomu, aby později byly jeho práce
zařazeny do Centre Pompidou v Paříži či do Guggenheimova muzea v New Yorku. V průběhu
let pak absolvoval nespočet samostatných výstav v Evropě, Asii, Americe i Africe. František
Mertl nikdy nezapomněl na svůj rodný kraj ani rodné město a pravidelně je navštěvuje. V roce
2014 se rozhodl věnovat městu Třebíč několik desítek svých děl v hodnotě přesahující 15
milionů korun. V Třebíči pak následně vznikla jeho stálá expozice Galerie Franta, která je jediná
na světě.

  

Irini Martakidisová
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