MALÍŘ K.KOMÍNEK SLAVÍ 90 LET, Lanškroun
A artist Karel Komínek is celebrating his 90th anniversary, Lanškroun

Malíř p. Karel KOMÍNEK z Lanškrouna
(*18.6.1926 v Čáslavi). Učil se krátce
kovářem, ač povoláním elektrotechnik,
zkoušel uměleckoprůmyslovou školu
v Praze. Ortodoxní realista krajinář. Jeho dílo čítá více jak 800 originálů.
Nelitoval jste někdy, že jste nesetrval
u kovařiny? Ne, že bych litoval opuštění
perlíku a žhavého železa, ale při setkání
s kovanou mříží se ve mně probudí skomírající představy o nenaplněné vizi.
Období zájmových kroužků kolem Kulturního domu, jsou dnes vnímány jako
zlaté časy. Vnímáte to taky tak?
To byla velmi značná pomoc pro příznivce umění. V té době vedení kroužku
prof. V. Novákem to bylo šťastné řešení.
Ovládal malbu barvou a dokázal nás
usměrnit a prohloubit naše amatérské
vědomosti. Pro mne osobně to byla
základní orientace v umění a malování
zůstávalo koníčkem, který mi značně
ulehčoval život.
Do Lanškrouna jste se přestěhoval
před hodně lety. Projevuje se u Vás patriotismus pro naše město?

Pocházím z Čáslavska a do Lanškrouna
jsem přišel v roce 1954, kdy jsem nastoupil do závodu Tesla. Dnes je ze mne
Lanškrouňák se vším všudy.
Jak vnímáte jako malíř, dlouhodobě
(ne)podporu města ve kterém tolik let
žijete? Po smrti manželky, mi moje vnučka Hanka Hubinová domluvila výstavu
v místním muzeu (2008). Byla to velká
tečka za mým celoživotním úsilím. Tím
skončila veškerá publicita mé tvorby.
Jste krajinář a realista. Zatoužil jste
někdy po abstrakci? Jsem bytostný
krajinář. Chtěl jsem alespoň kresbou
zachovat památky proti současnému
devastujícímu stavitelství. Zvláště barokní! Pro abstrakci nemám sklony.
Je někdo po kom jste podědil své
malířské nadání? Já nevím o nikom
z předků po kom bych to podědil. Moje
vnučka jej ale určitě má, bohužel ho nemůže zatím uskutečnit. Věřím, že k tomu někdy dojde.
Blahopřejeme k Vašemu kulatému výročí a přejeme Vám, abyste jste se té
radosti ve zdraví dočkal.

JMB Newsletter

23

Červen / June 2016

VÝTVARNÉ UMĚNÍ–VÝSTAVY–AUKCE–ZPRÁVY–NOVINKY-SETKÁNÍ
Art – Vernisagges - Exhibitions – Auctions – News – Meetings

malíře, grafika a ilustrátora Ing. Václava Smejkala

Leonardův Jeroným
Ročník V. Vyšlo 6. června 2016. Redakce Jana Soukupová, V. J.,
Homepage: www.jmb-obrazy.cz, kontakt: SmejkalV.JMB@Email.cz
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SETKÁNÍ SE SPISOVATELI, Šumperk
Meeting with the writers, Šumperk

Opět je tu začínající léto a s ním
setkání členů Střediska východočeských spisovatelů tentokráte v Šumperku. Hostitel básník p. Miroslav Kubíček
přivítal aforistu a básníka p.J.Faltuse z

Lanškrouna, prozaika p.M.Duška ze
Žamberka a za výtvarnou sekci SVČS
také JMB. Příjemné spíše pracovní
odpoledne rychle utíkalo a brzy se
schýlilo k návratu.
(05/2016)

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SVČS, Pardubice
Annual members' assembly SVČS, Pardubice

ZDENĚK SKLENÁŘ A ČÍNA, Lanškroun
Zdeněk Sklenář and the China, Lanškroun

Přednáška a slavnostní večer vzdávající
hold profesoru a malíři Zdeňku SKLENÁŘOVI (*1910+1986) se konal ve čtvrtek 26. května v sále lanškrounského
Zámku. V rámci večera byl promítnut
film režiséra M.Dostála „Čína Zdeňka
Sklenáře“. Za přítomnosti starosty města Mgr. R.Vetchého se moderování
večera se ujala PaeDr. M. Borkovcová.
Dále vystoupil galerista a synovec Z.S.
p. Z. Sklenář ml. a také emeritní ředitel
GMU v Hradci Králové Dr. J.Sůva. Film
dokumentoval velkou výstavu obrazů
v Pekingu a s jak velkým ohlasem byla
Číňany výstava přijata. Profesor Sklenář
byl účastníkem oficiální návštěvy Číny
v padesátých letech a své zážitky

z cesty také výrazně promítl do své
tvorby. To byl pevný základ úspěchu
výstavy v roce 2009 o níž film vypovídal.
Po skončení slavnostního večera
podepisoval přítomným hostům p.
Zdeněk Sklenář ml. zakoupené knihy a
monografii o prof. Zdeňku Sklenářovi.
Raut byl plně v duchu čínské kuchyně.
Ne zcela běžnou specialitou pohoštění,
která je ale prý v Číně běžná, byl více
jak 60% mok. Konstatujeme s výstrahou
„vhodné jen pro otrlé a nerezové potrubí
podmínkou“.

ní a hospodářské zprávy 2015, představení nových členů, věci z OS, bulletin Kruh, atp.
(04/2016)
www.spisovatelevc.netsite.cz

Výroční členská schůze SVČS se konala v restauraci Philadelphia v Pardubicích. Na pořadu bylo zejména setkání literátů, ale také projednání výroč-

aktéři vernisáže a hosté
p. Josef Sůva
pohled do sálu Zámku
pohled do sálu Philadelphie

diskuze

redakční rada Kruhu

MĚSTSKÉ NOVINY NO. 5/2016, Lanškroun
Town's newspaper No.5/2016, Lanškroun

manželé Petrovi, pí. Milotová

p.L.Maixner L., p.J.Vodička

pí E.Hrubešová, p.R.Vetchý

S novým rokem 2016 začíná vycházet periodikum
města Lanškrouna s názvem Městské noviny Lanškroun. Protože připravujeme s prof. M.Kubíčkem
vydání již šesté společné knihy, došli jsme k závěru, že nebude na škodu předestřít čtenářům pár
střípků z této knihy jež nese název Srdeční krajina.
pí M.Borkovcová

94

p. O.Strnad, p.J.Kohout
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p.J.Dokoupil, I.Rozsíval
a pí I.Šrůtková

