VZPOMÍNKA NA VÝTVARNÍKA JAROSLAVA MALÁTKA
*13. 3. 1923 Choceň +12. 12. 2014 Ústí nad Orlicí
Jaroslav Malátek v roce 1942 maturoval na reálném gymnáziu v České Třebové. V roce 1943 byl totálně nasazen
do Německa (Norimberk). V letech 1945
- 1949 absolvoval studium na Pedagogické fakultě UK v Praze, katedra VV.
Mezi jeho profesory patřili C. Bouda, M.
Salcman, K. Lidický, J. Sejpka, V. Denkstein a F. Kovárna. Poté z politických
důvodů pracoval jako dělník či jako propagační výtvarník. V roce 1983 se rozešel s rodnou Chocní a přestěhoval se do
Brandýsa n.O. Rok 1985 byl zlomový.
Opouští klasickou perspektivní stavbu
obrazu. Přes zjednodušenou malířskou
formu dospěl k sochařskému vyjádření
k tzv.„plastickým obrazům“. Na sololitových deskách vrstvil a komponoval koláže. Reliéfní 3D obrazy je tak možné
vnímat nejen vizuálně, ale i hmatem.
Člen Fondu výtvarného umění a SČVU.
Na svém kontě má 40 autorských
výstav a 23 kolektivních výstav po celé
ČR. Dále se účastnil 15 zahraničních
výstav ( Erfurt, Jena, Budapešť, Vídeň,
Regensburg, Osaka a Kobe ).

„Na jaře 2014 jsem navštívil Malátkovi
doma v jejich bytě v Brandýse n.O.
Rozhovor příjemně plynul a také se mi
pochlubil čerstvě vyšlou monografií,
kterou napsal doc. P.Kmošek z Hradce
Králové. Během hovoru se ukázalo,
jak velký a úspěšný sportovec za
mlada vlastně p. Malátek byl.“

JMB Newsletter
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Ročník IV. Vyšlo 9. února 2015. Redakce Jana Soukupová, V. J., další
informace najdete na www.http://jmb.ic.cz kontakt: SmejkalV.JMB@Email.cz
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JUBILANTI KPU 2015, Ústí nad Orlicí
Vladimír Plocek (*1930)
z Potštejna, malíř a grafik,
„Galerie P“. Vystudoval Ped.
fa. v H. Králové, člen UVU, na
svém kontě má mnoho výstav.
Milan Michalski (*1945)
z Č.Třebové, fotograf. Vystudoval Ped.fa. v H.Králové. Sudičky mu dali fotoaparát, geolog. kladívko a toulavé boty.
Alena Vošlajerová (*1945)
z Č.Třebové, výtvarnice, fotografka a básnířka. Vychovatelka a učitelka, na kontě má kolem 40 výstav a foto soutěží.
Jiří Křiklava (*1955)
z Krouny, malíř a fotograf.
Člen UVU a SČF. Na kontě
má 38 autorských a 29 kol.
výstav. Od 1990 na vol. noze.
Eva Kovářová (*1955)
z Ústí n.O., fotografka. Vystudovala SUPŠ v Košicích. Má
prodejnu umělec. řemesel, je
předsedkyně fotoklubu „Oko“.
Marie Soukupová (*1955)
z Ústí n.O., malířka, grafička a pedagog.
Vystudovala Pedagogickou fakultu UK
obor výtvarná výchova, členka UVU, učí
na ZUŠ a SŠUP v Ústí nad Orlicí.

Klub přátel umění v Ústí nad Orlicí
připravil výstavu JUBILANTI 2015. Vernisáž proběhla 23. ledna 2015 v Galerii
pod radnicí v Ústí nad Orlicí. Představení jednotlivých autorů se ujala členka
výboru pí. Lída Hrodková. Jako kulturní
vložka vystoupilo Ústecké klavírní trio.

Přítomní Jubilanti KPU 2015

Návštěvníci vernisáže a moderátorka
pí.Ludmila Hrodková, členka výboru KPU

Malíř Jiří Křiklava

Fotografka Eva Kovářová a
malíř J.Šmöger ze Sloupnice

Potštejnští zámečtí páni manželé
Nováčkovi a pí. M.Sikorová z UnO

AUKCE PRO KONTO BARIÉRY77 , Praha
12. Aukční salón výtvarníků pro Konto
Bariéry 77 byl 14. prosince ukončen ve
Veletržním paláci Národní galerie dražbou výtvarných artefaktů. Celkem bylo
draženo 500 exponátů pod odborným
vedením Aukční a prodejní galerie Kodl.
Vyvolávací ceny byly stanoveny na
polovinu cen autorských. Za dražební
neděli vynesla aukce úctyhodných
4.776.600,- korun. Doprodej umělec-

kých děl bude dále pokračovat na internetu ( Kontobariery.cz/Projekty/Aukce ).
Výjimečnost této akce je především v
záměru
pomáhat
těžce
tělesně
postiženým studentům SŠ a VŠ formou
stipendií. Grafika od JMB ( volná replika
z cyklu „Pohledy do historie“ ) byla prodána zájemci hned v první den dražby.

Probíhá dražba
Ředitelka B77 pí.Jirků

Byly použity materiály Konta Bariéry Nadace77

KŘEST KNIHY DUŠANA ŠLAHORY, Lanškroun
Dušan Šlahora (*1930) pedagog a
historik. Vystudoval češtinu a ruštinu,
učil ve Výprachticích, v Červené Vodě a
také řídil okresní knihovnu. Poté 20 let
normalizace vykonával dělnické profese.
V té době především sbírá dějiny lanškrounska a osudy zdejších lidí.

V neděli 21. prosince ožily prostory lanškrounského zámku slavnostním křtem
knihy pana Dušana Šlahory „Lanškroun
moje pozdní láska“. Celá akce vznikla
z popudu firmy TG-Tisk, která knihu vydala na své náklady ke dvacátým
narozeninám tiskárny. Majitelé této firmy
jsou pan Jiří Sloupenský a syn. Moderování odpoledne se ujal p. F. Teichman. Přítomno bylo asi 150 návštěvníků. Autora knihy představil divákům
básník člen SVčS Pardubice p. Jiří
Faltus. Také p. Šlahora sám připojil pár
zajímavých příběhů. Po křtu následovala autogramiáda zakoupených knih.

křest knihy

Spisovatel p.J.Faltus,
ředitelka MK p.I.Semlerová,
novinář p.J.Kohout
Malíř Josef Chaloupka
ze Sloupnice

Manželka p.V.Plocka
z Potštejna

Vedoucí KPU UnO
manželé Hartmanovi
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Sochař Josef Filip z
Potštejna

Slavnostní sál lanškrounského zámku

Autor p. Dušan Šlahora
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