Na jeden den se penzion Kamenné slunce v Telči promění v galerii a
symbolicky tak naplní odkaz malířky Míly Doleželové
Milí hosté, telečští pamětníci a milovníci umění,
přijměte prosím pozvání na den otevřených dveří v domě „U Malířů“ v Palackého ulici č. 27 v
Telči. V sobotu 12. 11. 2022 se dnešní penzion Kamenné slunce promění v galerii malířky
Míly Doleželové a jejího muže Jiřího Mareše. Dům na hradbách, kde malířka prožila vrcholná
léta své tvorby obklopená přáteli, ale i smutný závěr života v chudobě a osamění, bychom
v tento den rádi otevřeli setkání lidí, které oslovuje její mimořádné dílo a pamětníků, kteří na
malířku dodnes osobně vzpomínají ...
Den otevřených dveří proběhne 12. 11. 2022
Pension Kamenné slunce, Palackého 27
Časy prohlídek: 10:00, 14:00 a 18:00 hodin
Rezervace míst na telefonu: 737906272
Nebo e-mailem: pension@kamenne-slunce.cz
Kontaktní osoba: Tereza Severýnová
12. listopadu 2022 by Míla oslavila 100. narozeniny. K jejím kulatinám jsme se rozhodli
nadělit jí malý dárek. A tím je symbolické naplnění její poslední vůle, resp. její první
vlastnoručně napsané verze z června roku 1992. V té Míla vyslovila přání zřídit právě ve svém
domě galerii děl svých a svého muže. Můžeme si domýšlet, jaké okolnosti v samém závěru
života ji vedly k podpisu nové závěti, ve které své monumentální dílo odkázala dominikánům.
Fantastickou zprávou je, že i z České dominikánské provincie se nyní Míla do Telče vrací. S
nadšením sledujeme množství oficiálních akcí, výstav, a především blížící se otevření stálé
expozice v reprezentativních prostorách Univerzitního centra Telč Masarykovy univerzity.
Naše akce je komorním příspěvkem k roku oslav 100. výročí jejího narození. Na prohlídku
bude potřeba se předem objednat na uvedených kontaktech.
Na dni otevřených dveří přiblížíme návštěvníkům historii domu a provedeme je prostorami,
kde malířka žila a tvořila. V přízemí domu (v dnešní prodejně sportovního oblečení) měla
Míla jeden z ateliérů a depozitář obrazů, na dvoře vedle hradby stál velký ateliér, kde vzniklo
v roce 1976 i její nejrozměrnější dílo „Pouť na vsi“. S rodinou obývala první patro domu, kde
byl i její třetí ateliér. Využívala také zahradu ukrytou pod hradbami, na které stojí poslední
dochovaná románská bašta v Telči.
V uplynulých letech, s blížícím se výročním, se nám podařilo shromáždit vlastní sbírku děl
obou autorů, která bude v domě k vidění. Naše sbírka je velmi malá, těší nás ale její pestrost.
Podařilo se nám získat malířčiny rané práce, kresby a studie k větším plátnům i
charakteristické portréty. Shromáždili jsme také Míliny úchvatné knižní ilustrace. Největším
dílem v naší sbírce je rozměrné plátno „Svatba“ z roku 1967, které malířka prodala do USA,
odkud bylo před 2 lety dovezeno zpět, ke kořenům… Z děl Jiřího Mareše jsme získali několik

grafik s motivy koní a s biblickými náměty. Osobně mne těší i malé poklady, útlé sešitky pro
děti z edice „Divadélko“ z 50. let, jeden napsaný a ilustrovaný Mílou, druhý Jiřím
Marešem. Máme ve sbírce i několik děl, která vznikla přímo v domě, mezi nimi velmi
emotivní červený portrét ženy, který vznikl v samém závěru Mílina života a je plný smutku.
Dům v Palackého ulici 27 pochází z poloviny 17. století. Podle zdrojů, které máme k dispozici,
byli předchozími majiteli manželé Horálkovi, kteří tu vedli mezi lety 1916-1951 hostinství.
Míla Doleželová společně s Jiřím Marešem dům (kterému říkali Hrad) koupili v roce 1972 za
peníze získané prodejem obrazů do Mexika a USA. Po malířčině smrti v roce 1993 dům koupil
můj otec od pana Jiřího Schramla, který o Mílu v závěru života pečoval a kterému dům
připadl v dědickém řízení. Od roku 2004 tu provozujeme penzion.
S příběhy o Míle jsem se v Telči setkávala už od dětství od přátel mých rodičů, kteří ji zažili
nebo o ní věděli z doslechu. Převažovala vyprávění o tom, že to byla podivínka a slyšela jsem
mnoho smutných svědectví o jejím osamělém závěru života. Postupně jsem se začala zajímat
o její dílo a osudy z dostupných pramenů. Věřím, že na této akci budu mít i já sama další
příležitost dozvědět se o Míle víc právě při osobním setkání s pamětníky, které bych tímto
ráda pozvala.
Pozvánku na den otevřených dveří najdete také v říjnovém vydání Telčských listů, děkujeme
paní Marii Majdičové a redakci za příležitost.

