VÝSTAVA VLADIMÍRA PLOCKA & SPOL., Rovensko
Galerie Kafé v Rovensku p. Františka
Krňávka přichystala 18. října vernisáž
výstavy obrazů Mgr. V. Plocka, soch p.
J. Filipa a fotografií pí. V. Bednářové.
Autory spojuje nejen Potštejn, ale také
vzájemná příbuznost. V Rovensku pan
Vladimír Plocek vystavuje již po čtvrté.
Domáckou náladu vernisáže při vynikajícím gulášku a za účasti asi 50 návštěvníků, zpříjemnila country skupina
„Seňoři“. Výstavu bude možno shlédnout do 30. listopadu 2014.

Kytice pro aktéry

JMB Newsletter
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p.V.Plocek, p.J.Filip,
p. F.Krňávek (*)

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

malíře, grafika a ilustrátora Václava Smejkala

Galerie Kafé

Malíř p. V.Plocek, grafik p. J.Minář

pí. Dana Hubená

Majitel galerie představuje
vystavující autory

NÁVŠTĚVA U MALÍŘE KARLA KOMÍNKA, Lanškroun
Lanškrounský malíř p. Karel Komínek
(*1926) pochází z Čáslavi, kde se vyučil černému řemeslu kovářskému u B.
Veselého. V Praze navštěvoval večerně Vysokou školu uměleckoprůmyslovou u profesora Slyše. Do lanškrounské Tesly se dostal v roce 1953. Našel
tady spřízněné duše kolem gymnaziálního prof. Vlastimila Nováka, který byl

vedoucím malířského kroužku. V té době (asi r.1965) zde též začínali lanškrounští výtvarníci jako je p. L.Ševčík,
I.Rozsíval, A. Boháč, Z.Brokeš, Z.Třešňák a další. Doménou p. Karla
Komínka (jeho otec byl hajný) je krajinomalba především v oleji a realistické
vidění světa. Jeho katalog děl eviduje
více jak 800 originálů.
(10/2014)

Šibalské oči p. Komínka prozrazují
jeho duševní mládí

Malíř před jeho obrazem ze
svého rodiště

Kompozice IV. (Valentinské téma)

Ročník III. Vyšlo 25. října 2014. Redakce Jana Soukupová. Foto (*) M.Richter. Další
informace najdete na www.http://jmb.ic.cz kontakt: SmejkalV.JMB@Email.cz
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10. VÝCHODOČESKÝ UMĚLECKÝ MARATÓN, Pardubice
Slavnostní zahájení „Východočeského.
podzimního um.Maratónu“ se konalo ve
Společenském sále radnice města Pardubice v pátek 3. října. Celý podzim pak
budou probíhat na mnoha místech v ČR
literární i výtvarné akce pod hlavič-

Úvodní slovo předsedkyně a hosté

kou Maratónu. Vlastní zahájení provedla předsedkyně SVčS Mgr. E. Černošová. Následovalo čtení ukázek z prací
literátů M. Kubíčka, F. Uhra aj. Součástí zahájení byl také křest knihy
„Průzory“, za přítomnosti hostů-autorů.

Básnířka pí. V. Kopecká

Přítomní členové SVčS

7. ROKYCANSKÉ BIENÁLE GRAFIKY, Rokycany
Vernisáž sedmého „Rokycanského bienále grafiky“ 2014 se tradičně konala 2.
října v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech. Spolupořadatelem je
agentura AMart. Jedná se o mezinárodní soutěžní přehlídku děl grafiků,
pracujících klasickými grafickými technikami. Do soutěže se přihlásilo 67 výtvarníků ze 14 zemí a celkem se sešlo
173 prací. Tříčlenná porota vybírala ze
zaslaných děl ve dvou kolech práce
k ocenění - adepty na hlavní cenu
RBG, cenu Rokycanského muzea Dr.
Horáka, cenu Plzeňského kraje a na
cenu agentury AMart Rokycany.
Soutěžní přehlídka RBG v Rokycanech
je 78. výstavou a prezentací JMB.

Kulturní vložka

(Pramen, Muzeum Dr. Horáka Rokycany)

Předání cen

Grafika JMB

Návštěvníci

BÁSNÍK MIROSLAV KUBÍČEK JUBILUJÍCÍ, Šumperk
Přítomní literáti

Ilustrátor p. M.Víšek

Spisovatel p. F.Uher

Diskuze, pí.Javoříková
p.Uher a pí.Václavíková

13. BRANDÝSKÉ MÁMENÍ, Brandýs n. Orlicí
Vernisáž výstavy ak.m. Filipa Kudrnáče
z Prahy dne 5. září v Sokolovně zahájila letošní Mámení v Brandýse n. Orlicí. K vidění byly rozměrné olejové obrazy dívčích postav, akty, ale také subtilnější obrazy krajiny. Jako každoročně,

Úvodní slovo

koncepcí byl pověřen pan K. Babíček,
majitel galerie Behémót. O hodinu později, v suterénu Sokolovny, proběhl křest nové knihy z nakladatelství Oftis,
„Brandýs jakoby“. Autorem je novinář a
rodák z Brandýsa p. Jaroslav Hubený.

Autor výstavy, malíř i
zpěvák p. Filip Kudrnáč

Přítomní diváci

Město Šumperk a MK uspořádali 6.
října oslavu k 80-tinám významného
literáta s názvem „Básník Miroslav Kubíček jubilující“. Za přítomnosti starosty města, ředitelky MK a asi 50 příznivců proběhla recitace jeho básní
v obřadní síni MÚ. Příjemnou atmosféru podbarvily tóny klavíru a houslí.
Po oficiální části došlo na předání darů
a k diskuzi s oslavencem při rautu.

Ředitelka SŠSP pí.
Stanislava Kubíčková

Oficiální delegace ze
SVčS Pardubice

Přání starosty města
p. Zdeňka Brože

Redaktorka KŽŠ pí.
Zuzana Kvapilová

Grafik a malíř p.
Jaroslav Minář

Přání Mirkovi
k narozeninám

Kurátor p. Karel Babíček
p.Filip Kudrnáč, p.Jaroslav Petr

Křest knihy „Brandýs jakoby“
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Ředitelka MK pí. Z.Daňková

Pohled do obřadní síně
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