Kresby a akvarely Josefa Kachlíka
tentokrát ze sbírek Muzea Vyškovska
16. 5. – 3. 6. 2012 – velký výstavní sál Muzea Vyškovska
Muzeum Vyškovska má ve svém fondu velkou kolekci kreseb Josefa
Kachlíka. Mnoho z nich je tématicky věnováno V yškovu, další se vztahují
k vesnicím na V yškovsku a okolní krajině. Návštěvníci budou mít možnost
prohlédnout si výběr zajímavých kreseb a akvarelů z různých míst V yškova a
obcí regionu.
Josef Kachlík se narodil 11. února 1897 v Dražovicích. Při studiu na První
brněnské reálce jej ovlivnil především profesor kreslení František Srp. Po m aturitě
roku 1915 Josef Kachlík narukoval na frontu 1. světové války. V červnu roku 1917
vstoupil do československých legií, prošel přes Sibiř do Vladivostoku a teprve až
počátkem roku 1920 se přes Japonsko na lodi ITALY MARU vrátil domů. V době
působení v československých legiích příležitostně kreslil krajinářské partie se
scenérií Sibiře, z okolí Bajkalu.
Po absolvování kurzu na Učitelském ústavu v Brně odchází Josef Kachlík učit
do Moravského Krumlova, pak do Miroslavi. Další učitelská praxe následovala v
Březové nad Svitavou a v Moravské Chrastové. V roce 1927 se vrací do rodného
kraje, nastupuje do školy v Pustiměři, 1930 do Podomí. V roce 1935 přechází
natrvalo do Vyškova. Pedagogickou dráhu Josefa Kachlíka provázela po celou
dobu také činnost výtvarná, zejm éna kreslířská. Doplňoval svým i kresbam i obecní
i školní kroniky. Divadelníkům m aloval scény, kulisy a plakáty na představení.
Kreslířské kurzy pro učitele vedl i v Čechách a na Slovensku.
Významné místo v tvorbě Josefa Kachlíka m á krajina, příroda se m u stává
cenným zdrojem inspirace. V mnohých kresbách a obrazech soustředil pozornost k
Vyškovu, jeho památkám, uličkám. Některé z těchto vyobrazení nám přibližují dnes
již zaniklá zákoutí a nabývají tak historického významu. Pestrý m ateriál
dokum entuje četné, dnes již zbořené vyškovské domy. V dalších kresbách
zachycoval vesnice na Vyškovsku, všímá si pam átek, kostelíků, návsí i různých
stavení. Kreslí větrné mlýny, zvonice a strom y u cesty.
Josef Kachlík byl činný i jako ilustrátor, jm enujm e alespoň "Pověsti ze
Slavkovska, Bučovska a Vyškovska" nebo "Hanácké povídky". Aktivně se věnoval
rozm anité osvětové činnosti, vedl divadelní ochotnické kroužky, organizoval výlety
a poznávací záj ezdy. Zemřel 11. srpna 1978.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace

