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patřil k předním osobnostem českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky a 
ilustrace si svou podmanivostí získaly nejen pozornost, ale i srdce mnoha lidí. Totéž platí i o 
jeho vypravěčském umění, které svým člověčenstvím a humorem vyvolávalo smích a dobrou 
náladu. Jeho milovaným krajem bylo Semilsko, kde prožil podstatnou část svého života. 
Studia započal na Sklářské škole v Železném Brodě, roku 1946 byl přijat na Akademii 
výtvarného umění v Praze. Po dvou letech přestoupil na UMPRUM, kde absolvoval v roce 
1954 u prof. Karla Štipla. 
Už v době studií se intenzivně věnoval volné tvorbě – malbě a grafice (zejména technice 
suchá jehla). Po jejich dokončení se živil jako promítač, řidič, dlouhou dobu byl ředitelem 
Okresního domu osvěty v Semilech. Vystavovat začal v polovině šedesátých let s libereckou 
Skupinou 7. Později se stal členem prestižního Sdružení českých umělců grafiků Hollar a 
Spolku výtvarných umělců Mánes.  
Svou malířskou tvorbou pokračoval ve slavné tradici české imaginace, kterou před ním 
proslavil například Jan Zrzavý. Častými tématy jsou zátiší s předměty (stůl, židle, zábradlí, 
zrcadlo, okno) a křesťanská symbolika (andělé, křížové cesty). V jeho dílech je 
charakteristická lyričnost a podmanivá poetika, jemné barvy a neostré kontury, které do nich 
vnášejí jedinečnou atmosféru. Vlastní je kolem 25 českých i zahraničních galerií a představil 
je na 150 samostatných výstavách po celém světě. 
Neméně významná byla jeho ilustrační tvorba, za výtvarný doprovod veršů Vladimíra Holana 
„Strom kůru shazuje“ získal roku 1981 cenu Nejkrásnější kniha roku. Velký ohlas měly i jeho 
ilustrace básnických sbírek Jaroslava Seiferta „Deštník z Piccadilly“ či balady K. H. Máchy. 
Napsal také mj. knihu vzpomínek „O mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu“ a o své 
tvorbě a životě „Řeči s Pavlínou“. 
 
Dva letošní březnové snímky z Komárkova Nedvězí: Proslulá cedulka na vratech a záběr do jeho 
ateliéru s posledním rozmalovaným obrazem. 
 

                        



 
 


