ZAKONČENÍ MARATÓNU SVČS 2013, Pardubice
Zakončení uměleckého MARATÓNU
SVčS proběhlo v Pardubicích v restauraci Evropa dne 14. prosince 2013.
Atmosféra byla ve vánočním čase
víceméně pracovní a převážila diskuze
literátů z celých východních Čech nad
dalším směřováním střediska v r. 2014.
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malíře, grafika a ilustrátora Václava Smejkala

M.Marboe má slovo Nová generace literátů

M.Kubíček, E.Nemétová
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Restaurace Evropa, setkání Střediska
východočeských spisovatelů

Členové výboru SVčS (1)

Členové výboru SVčS (2)

OBRAZOVÝ PRŮVODCE MUZEA 2013, Lanškroun
Se sbírkami Městského muzea Lanškroun Vás seznámí nově vydaný
OBRAZOVÝ PRŮVODCE (A5, 98
stran). Publikace se věnuje jednotlivým
expozicím fondu, které jsou vystavené
v muzeu či jsou uloženy v depozitářích.
Instituce vlastní celkem 4963 předmětů
a mnoho fotografií. Jedinečnou sbírkou
jsou veduty z 17-20. století. Také zde
naleznete obrazy současných malířů a
mezi nimi i zastoupení JMB ve sbírkách
lanškrounského muzea.

Jin a Jang
Ročník III. Vyšlo 12. března 2014. Redakce Jana Soukupová, Jitka Smejkalová. Další
informamace najdete na www.http://jmb.ic.cz kontakt: SmejkalV.JMB@Email.cz
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ČTVRTLETNÍK PARTONYMA 7–8/2014, Pardubice

NÁVŠTĚVA U MALÍŘE J. MALÁTKA, Brandýs n.O.
Malíř Jaroslav Malátek z Brandýsa nad
Orlicí se narodil roku 1923 v Chocni.
V letech 1945-1949 absolovoval studium výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě UK v Praze, pod vedením profesorů C.Boudy, M.Salcmana a
K.Lidického. Věnuje se malbě a komorní plastice. Zjednodušením a geometrizací malířské formy přechází k sochařskému vyjádření k tzv. “plastickým
obrazům“. Vystavuje po celé ČR, ale
také v zahraničí : Německo, Rakousko,
Slovensko, Maďarsko, Japonsko, Švýcarsko a Bulharsko.
(02/2014)

V únoru vyšel další východočeský
literární čtvrtletník PARTONYMA, který
vydává Středisko východočeských spisovatelů (SVčS) ve spolupráci s filozofickou fakultou Univerzity Pardubice.
Časopis se pohybuje zejména v oblasti
literatury, ale také částečné ve výtvarném umění. Nové číslo 7-8 / 2014 (A4,
182 stran) se věnuje tématu Popkultury.
Mimo jiné také přináší ilustrace od JMB
a i krátkou noticku o autoru v rubrice
Kdo je kdo?

SBORNÍK OHLÉDNUTÍ EXL 2010-12, Hradec Králové
2010-2012 jste mohli shlédnout nejenom v Hradci Králové, ale také v Kyjově, Moravské Třebové, Ústí nad Orlicí
či v Pardubicích. O vydání sborníku
Ohlédnutí (A5, 31 stran) v edici Kruh,
pečovala paní Marie Rumlarová.

Aktivní Sekce sběratelů exlibris v Hradci Králové, vydala na začátku roku 2014
sborník OHLÉDNUTÍ s podtitulem: vyznání sběratelů exlibris, kteří vystavovali.
Celý projekt vznikl v rámci přípravy na
sjezd SSPE a vyústil v sérii výstav pod
názvem „Sběratelé z východočeského
regionu“. Celkem vystavovalo 46 sběratelů a vystavené exlibris byly asi od
157 grafiků. Putující výstavu v letech

30

SETKÁNÍ SE SPISOVATELEM J.HAVLEM, Brandýs n.O.
Pan Josef Havel z Ústí nad Orlicí se
narodil roku 1937 v Litomyšli. Spisovatel, filmař, publicista a autor literatury faktu se věnuje především historickým událostem 1937 - 1945. Z jeho
knižní tvorby vybíráme: Im memoriam
(Svět křídel1993), Z historie létání
(Oftis_1997), Poupata ožehlá nenávistí (Oftis_2000), Štvancem svědomí (Oftis_2002), Oběti předcházejí
vítězství (Oftis_2005), Poupata ožehlá
nenávistí (Oftis_2006 rozšířené vydání), Ve službách Jeho veličenstva
(Oftis_2007), Nikdy se nevzdávat (Ostrov_2007), Rebel v oblacích (Oftis_2012.). Jeho manželka Ludmila mu
v jeho úsilí vydatně pomáhá. (02/2014)
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