SETKÁNÍ SE SPISOVATELI, Lanškroun
ka a za domácí přišel p. Jiří Faltus,
známý to tvůrce dětské literatury.
Všechny účastníky setkání spojuje
dlouholeté členství v pardubickém středisku Východočeské obce spisovatelů
(ať v literární či výtvarné sekci VOS).

Jak již se stalo nepsanou tradicí, sjíždějí se častěji do Lanškrouna spisovatelé. Tentokráte v pátek 16. 8. 2013
přijel významný básník p. Miroslav
Kubíček ze Šumperka, nepřehlédnutelný prozaik p. Milan Dušek ze Žamber-
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malíře, grafika a ilustrátora Václava Smejkala

SJEZD SBĚRATELŮ EXLIBRIS, Moravská Třebová
nými sběrateli exlibris a velkými nadšenci pro grafiku. Tuto příležitost si také nenechali ujít i výtvarníci. Organizátoři připravili k této příležitosti účastnický list a pro zpestření dopoledního
programu i bohatou tombolu o EXL.

Jubilejní 10. Setkání sběratelů exlibris a
grafiky se konalo 7. 9. 2013 v Moravské
Třebové v Koncertním sále na Zámku.
V 9 hod. ráno byl sjezd zahájen předsedou KPVU p. Jiřím Vinklerem. Mezi
hosty se bylo možné setkat s význam-

Zahájení a úvodní slovo

Pohled do Koncertního sálu

Sběratel p. B. Holub a paní
J. Dolívková z Prostějova

Spokojení organizátoři

Tombola
Kompozice 2

Ročník II. Vyšlo v 19. září 2013. Redakce Jana Soukupová. Foto Iva Šrůtková. Další informace
najdete na JMB-homepage www.http://jmb.ic.cz kontakt: SmejkalV.JMB@Email.cz
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VÝSTAVA VÝTVARNÉHO UMĚNÍ, Ústí nad Orlicí
Vernisáž 15. Výstavy výtvarného umění
ústeckého Klubcentra proběhla ve
středu 7. srpna 2013 v 19:30 hod,
tradičně v Kulturním domě v Ústí nad
Orlicí. Moderování se ujal p. Mirek
Němec z Ústí nad Orlicí. Jako kulturní
vložka byla připravena přehlídka šatů a
přírodních klobouků z dílny p. Jany
Zamazalové z Letohradu. Před hojným
publikem, a jak je v Ústí zvykem, bylo
defilé přítomných výtvarníků. Celkem
se této přehlídky výtvarného umění
zúčastnilo 48 autorů a bylo k vidění kolem 320 prací. Tato výstava byla již 73.
prezentací prací JMB.

Představování autorů

ÚSTECKÝ SALON KPU, Ústí nad Orlicí
V prostorách Galerie pod radnicí připravil Klub přátel umění výstavu 16.
ročníku Ústeckého salonu 2013.
Vernisáž se uskutečnila ve čtvrtek 8.
srpna 2013 v 18 hodin. Výstavu uvedla
místopředsedkyně KPU v Ústí n. O. p.
Marie Švecová a představení prací
autorů se ujala kurátorka výstavy p.
Ludmila Marešová-Kesselgruberová z
České Třebové. Hudební zpestření
výstavy (klavír a trombon) proběhlo
v podání dua Balaštíkových též z Ústí.
Přátelská atmosféra vernisáže byla cítit
na každém kroku. Celkem byly k vidění
práce od 49. autorů (členů KPU nebo
výtvarníků se vztahem k městu Ústí
n.O.), které byly připraveny pro tuto
výstavu v roce 2012 resp. 2013. Pro
JMB bylo šestnácté pokračování Ústeckého salonu jeho 74. výstavou.

Představování prací autorů

Pohled do sálu Kulturního domu

Pohled do sálu Galerie pod radnicí

Přítomní návštěvníci vernisáže
Organizátorky výstavy z Klubcentra

Módní přehlídka šatů a klobouků pod
taktovkou manželů Zamazalových

Známý choreograf p. Pavel Šmok z
Nekoře a malíř p. Boris Wolf z Ústí
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Duše KPU v Ústí n.Orlicí manželé
Hartmanovi a p. V. Skalická z LA

Návštěvníci vernisáže

Básník p. M.Vídenský, spisovatel p. J.Havel, a
muzikant p. M.Němec, všichni z Ústí n.Orlicí

Výtvarník p.J.Soukup z H.K.,
spisovatel p. J.Havel z Ústí
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Malíř p. P.Gríger z Ústí

