SETKÁNÍ SE SPISOVATELI, Lanškroun
Se začínajícím létem přichází tradiční setkání členů pardubického Střediska východočeských spisovatelů (sekce literární i
výtvarná) v Lanškrouně. Ze Šumperka přijíždí básník p. Miroslav KUBÍČEK. Ze
Žamberka k nám zavítal prozaik p. Milan
DUŠEK a dále také lanškrounský spisovatel p. Jiří FALTUS. Jako vzorná hostitelka se o nás, u Faltusů doma, postarala
jeho manželka.
(06/2014)
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malíře, grafika a ilustrátora Václava Smejkala

GALERIE KAFE, Rovensko
x
Pár kilometrů od Zábřehu snadno najdete Rovensko a hned zkraje obce se
nachází Galerie Kafe um. tiskaře, výtvarníka a majitele p. Františka KRŇÁVKA
(*1948). V letech 1985-1990 soukromě
absolvoval na VUT Brno výtvarné techniky se stáží litografického tisku. Po té se
věnoval grafickému tisku ve vlastním
litografickém ateliéru. Má za sebou více
jak 40 výstav a v roce 2008 byl oceněn
na Art festivalu v Českých Budějovicích.

x

Litomyšl, Nysa(PL), Zábřeh, Handlová
(SK), Prievidza(SK), Pardubice, Olomouc, Jeseník, Praha, to je jen pár příkladů kde vystavoval. Jeho hlavním zaměřením jsou oleje a grafika s důrazem
na přírodní motivy. Galerie je známá kabinetem grafiky a pořádá zde autorské i
výstavy. Mezi zasvěcenými lidmi se galerie zapsala do povědomí a sjíždějí se
sem
často
renomovaní
výtvarníci.
(08/2014)

Slunce I.
Ročník III. Vyšlo 15. srpna 2014. Redakce Jana Soukupová, foto Ivana Šrůtková. Další
informace najdete na www.http://jmb.ic.cz kontakt: SmejkalV.JMB@Email.cz
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VÝSTAVA VÝTVARNÉHO UMĚNÍ, Ústí nad Orlicí
Pozdní
středeční večer 6. srpna 2014, jak se
x
již stalo po 16-té zvykem, byl věnován vernisáži Výstavy výtvarného umění v Kulturním
domě pořádané ústeckým Klubcentrem.
Moderování večera se brilantně zhostil p.
Mirek NĚMEC. Před hojným publikem následovalo defilé přítomných výtvarníků. Celkem
k výstavě přihlásilo své práce 47 autorů z širokého okolí. Z Ústí n.O., České Třebové,
Chocně, Vysokého Mýta, Letohradu, Kostelce n.O., Potštejna, Rychnova n.K., Pardubic,
Žamberka, Nekoře, Lanškrouna, Jeseníka,
Prahy, i od jinud. K vidění byly obrazy,
enkaustika, kresby, ilustrace, fotografie,
kreslené vtipy, šperky, pískovcové plastiky,
aj. Jako kulturní vložka byla uvedena
působivá světelná show Light art. Po ní
pořadatelé připravili raut. Následovaly volné
diskuze, setkání s přáteli a prohlídky vystavených děl. Pro JMB je to 76. prezentace
jeho obrazů v pořadí. Prodejní výstavu lze
shlédnout v Kulturním domě do 3.9.2014.

Defilé přítomných autorů

ÚSTECKÝ SALÓN KPU , Ústí nad Orlicí
Dalším
chvályhodným počinem do kulturního
x
života města je 17. ročník Ústeckého salónu,
který pořádá v prostorách Galerie pod radnicí, místní Klub přátel umění. Vernisáž se
uskutečnila v pátek 8. srpna 2014 v 18 hodin. Výstavu uvedla místopředsedkyně klubu
p. Marie ŠVECOVÁ z Ústí a představení
prací jednotlivých autorů se tradičně ujala
kurátorka p. Ludmila KESSELGRUBEROVÁ z České Třebové. Sbor pištců pod vedením Dagmary FILIPOVÉ zpestřil slavnostní vernisáž. Pravidla Salónu povolují jen
dva artefakty na autora. Celkem bylo k vidění 71 prací od 41 autorů (členů KPU nebo
výtvarníků se vztahem k městu Ústí n.O.).
JMB připravil pro tuto výstavu ilustraci a také
velký grafický list. Výstava trvá do 5.9.2014.

Návštěvníci vernisáže

p. Mirek Němec

Představení prací autorů

Uvedení výstavy místopředsedkyní KPU

Výtvarnice p.I.Felixová z Kostelce n.O. a
um.rytec skla p. I.Majvaldová z Letohradu

Návštěvníci

Kulturní vložka

Přítomní návštěvníci vernisáže
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Výtvarnice p.J.Zamazalová z Letohradu a
sochař p.Josef Filip z Poštejna

Malíř p.Jarka Bittl z Č.Třebové

Výtvarníci p.B.Wolf z Ústí,
p.J.Soukup z H.K a p.M.
Havránková z Žehušice

Výtvarník p.J.Fikejz z Ústí

43

Starosta města p.Hájek a
výtvarník p.A.Lamr z Prahy

Golfista p.P.Průcha a za KPU
p. Marie Švecová, oba z Ústí

