P A R T O N Y M A no. 5 , Pardubice
Východočeský
literární
čtvrtletník
PARTONYMA, který vydává Středisko
východočeských spisovatelů ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Pardubice. Rok 2013 je druhým
ročníkem tohoto časopisu, který se
pohybuje v oblasti literatury a také
částečné ve výtvarném umění.
V březnu vyšlo nové číslo 5 / 2013 (A4,
222 stran), které se věnuje tématu Ars
Erotica. Krom jiného, přináší ilustraci
JMB a také přestavení autora v krátké
noticce o 100 slovech.
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Červenec 2013

VYTVARNÉ UMĚNÍ–VÝSTAVY–AUKCE–ZPRÁVY–NOVINKY-SETKÁNÍ

malíře, grafika a ilustrátora Václava Smejkala

Připravuje se
KLUBCENTRUM V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
ve dnech 7. srpna až 8. září 2013
v prostorách Kulturního domu pořádá

KLUB PŘÁTEL UMĚNÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
ve dnech 8. srpna až 6. září 2013
v Galerii pod radnicí tradiční výstavu

VÝSTAVU VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
2013

ÚSTECKÝ SALON
2013

Výstava bude zahájena vernisáží
ve středu 7. srpna 2013 v 19:30 hodin
Otevřena bude v pondělí až pátek 10-13, 1417 hodin, v sobotu a v neděli 14-17 hodin.

Výstava bude zahájena vernisáží
ve čtvrtek 8. srpna 2013 v 18 hodin
Otevřena bude v úterý až pátek 10-12, 1417 hodin, v sobotu a v neděli 14-17 hodin.

Ztracené světlo
Ročník II. Vyšlo v červenci 2013. Redakce Jana Soukupová. Další informace najdete
na JMB-homepage www.http://jmb.ic.cz kontakt: SmejkalV.JMB@Email.cz
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VÝSTAVA ŽNÍ Č-S EXLIBRIS, Hradec Králové

K N I Ž N Í Z N A Č K A S S P E , Praha
Najdete jej v knize „Slovník českých a
slovenských výtvarných umělců 1950 2005“, kterou vydalo nakladatelství Chagall
v Ostravě roku 2005 a v knize Milana
Richtera „Kumštýři podorlicka“, kterou
vydalo nakladatelství Oftis v Ústí nad Orlicí
v roce 2002. Josef Dolívka mu věnuje celé
číslo zpravodaje KPVU Prostějov Okno
11/2012 Václav Smejkal - malíř, grafik a
ilustrátor. Také je v reprezentačním katalogu
11. Salónu konta Bariéry, vydaný Nadací
CH77 v Praze roku 2012, a i jinde.
Exlibris ho chytilo do svých sítí na začátku
třetího tisíciletí a kromě vlastní tvorby je
zároveň jejich sběratelem. S rokem 2007
začíná jeho první účast na Žních českého a
slovenského exlibris v Galerii na mostě v
Hradci Králové. Podílel se pak na sedmi
předchozích ročnících této výjimečné
přehlídky exlibris ve východních Čechách.
Uspěl na prestižní výstavě „13. Trienále
současného českého exlibris“ v Divadle
Karla Pippicha v Chrudimi v roce 2011 a na
6. Rokycanském bienále grafiky v Muzeu
Dr. Bohuslava Horáka se v loňském roce
dostal až do finálových kol. Svoji kolekci
také představil na zdařilé putovní výstavě
Sběratelé a přátelé exlibris z regionu
východních Čech v letech 2010-2012.
V grafickém cyklu Pohledy do historie
připomíná současníkům zapomenuté mistry
grafiky. „Kdo dnes ví, kdo to byl Callot,
Ribera, Johngkind či Bloemaert? Přitom to
byli ve své době umělci světového formátu,
kteří stáli u zrodu leptu nebo pokládali
základní kámen impresionismu,“ doplňuje
autor.
JMB nezapomíná ani na pomoc postiženým
studentům či hendikepovaným dětem a
pravidelně se zúčastňuje svými pracemi
aukcí pořádaných v jejich prospěch.

Výstava v Hradci Králové
ŽNĚ ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO
EXLIBRIS ZA ROK 2012
Výstavu uspořádala hradecká pobočka
SSPE, Farmaceutická fakulta UK v Hradci
Králové a Muzeum grafiky v Kuksu. 32.
výstava Žní (Žatvy) č-s. exlibris se konala v
Galerii na mostě 29.4.–24.5.2013 a vernisáž
proběhla v pondělí dne 29.4.2013 v 16 hod.
Výstavu zahájil kurátor Ing. Jiří Soukup a
úvodní slovo pronesl p. Zdeněk Řehák.

JMB SLAVÍ ŠEDESÁTKU
Václav Smejkal, malíř, grafik a ilustrátor, se
narodil v Lanškrouně 23. května 1953.
V době studií na ČVUT navštěvoval i výuku
výtvarných disciplín u soukromých učitelů v
Praze. Má široký výtvarný záběr. Vedle
rozměrných olejů a pastelů ilustruje knihy
renomovaným spisovatelům. Kreslí čínskou
tuší na ruční papír, a pak na to navazuje
grafikou. Preferuje hlubotiskové techniky
jako jsou lept, suchá jehla a mezzotinta.
Veřejně vystupuje a obrazy podepisuje
pseudonymem JMB. Na svém kontě má
přes 70 výstav, z toho třetina je autorských.
Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách
muzeí
v
Lanškrouně,
Rokycanech,
Chrudimi, atp. Dále v soukromých sbírkách
po celé republice či v Německu, Švýcarsku,
Polsku, Velké Británii, USA a v Austrálii.

Předání pamětního listu od
organizátorů k jubileu

Historie účasti JMB na Žních exlibris
v Hradci Králové (26–32.ročník)

Katalog k výstavě

J. S.

Hybné páky hradecké SSPE
p.M.Rumlarová a p.S.Zídek

Grafik J.Spurný s manželkou
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Expozice JMB
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