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Galerie Kruh na ulici Leopolda Pokorného v Zámostí ve spolupráci se Svazem výtvarných
umělců Vysočiny letos uspořádala několik úspěšných výstav. Zaměřuje se, kromě koněšínské
keramiky, především na ukázky z díla výtvarníků našeho regionu. Své dřevěné skulptury zde
vystavoval řezbář Pavel Toman z Jihlavy, fotografie Petr Klukan, obrazy František Dörfl,
zážitkem byly monumentální obrazy Petra Vlacha i komorní expozice Evy Dolejší, kterou
vystřídaly prostorově uspořádané obrazy Arnošta Káby. V říjnu galerie vzdá poctu nedávno
zesnulému malíři Josefu Kremláčkovi. Výstava děl ze soukromých sbírek občanů Třebíče bude
zahájena vernisáží ve čtvrtek 8. října v 17,30. Bude možno ji vidět až do 11. listopadu, kdy ji
vystřídá Jaroslav Hedbávný.

  

Letos 5. března oslavil známý třebíčský výtvarník Josef Kremláček 78. narozeniny. Třebíč
koncem července šokovala zpráva, že již není mezi živými.      

  

Za Josefem Kremláčkem je rozsáhlé dílo. Malíř, grafik ilustrátor, učitel mnoha generací
třebíčské mládeže, člověk s velkým sociálním cítěním, který každým rokem věnoval obrázky do
charitativní aukce Rotary klubu Třebíč. Čestný občan města, člen Sdružení výtvarných umělců
Vysočiny, Sdružení Bienále Brno a celé řady zahraničních uměleckých skupin, jako Centre
international de l'actualité fantastique et magique v Bruselu nebo Stir up. 

  

Josef Kremláček se narodil v Třebíči. V Praze vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou.
V letech 1964 až 1970 byl členem surrealistické skupiny Lakoste. Ilustroval celou řadu dětských
knížek a je autorem tisíců litografií, často s velmi fantaskní tématikou, inspirovaných krásami
přírody. Jeho pohádkové postavičky visí v mnoha dětských pokojích v Třebíči i daleko ve světě,
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pozoruhodný je i jeho soubor karikatur.

  

Je laureátem velké řady ocenění. Za všechny jmenujme 3.cenu v soutěži mladých ilustrátorů
roku 1967, cenu VŠUP Praha za animovaný film Hymna noci v roce 1970, v roce 1979 to byla
cena Lidového nakladatelství za knihu Kaňkáč řádí v abecedě, v roce 1990 čestné uznání
Svazu rakouských knihkupců za knihu Der vergessene Türke, Zlatá stuha roku 1992 za knihu
Korejské pohádky a o tři roky později přišla Zlatá stuha za knihu Kouzla studánkové víly.

  

Vstup do galerie je zdarma. Vidět obrázky Josefa Kremláčka si jistě nenechá ujít žádný
třebíčský patriot.

  Olga Pánková
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