NÁVŠTĚVA U MALÍŘE PETRA BERNARDA, Křetín
Visiting a painter Petr Bernard, Křetín (CZ).
Organizátor výstav, kurátor, malíř, básart skupiny „Sešlost šestnáct plus míník a předseda volného sdružení výtvarnus“. V ní se pak etablují výtvarníci
níků p. Petr Bernard (*1955) z Křetína.
z okolí Letovic, ale nejen odtamtud. MalPochází z malebného údolí řeky Labe v
bě se věnuje od školního věku a
Česko-saském Švýcarsku. Základní
vystavuje posledních 20 let. Na svém
malířské vzdělání získal u akademickékontě má kolem 70 kolektivních a autorho malíře Břetislava Kmenta. Jeho doských výstav, po celé ČR. Např. Slavménou je především krajinomalba a
kov, Moravská Třebová, Choceň, Litoobrazy v realistickém pojetí. Technika
myšl, Brno, Zábřeh, Jeseník, Letovice,
starých mistrů se pro něj stala nevyLedeč n.S., Přelouč, Polička atp. Je zastoupen i v soukromých sbírkách v začerpatelnou studnicí poučení. V roce
hraničí, nejdále v Japonsku. (05/2015)
2000 byl jedním ze zakládajících členů
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malíře, grafika a ilustrátora Václava Smejkala

Povídání s přáteli u kávičky a čas bohužel plynul mnohem rychleji než bychom chtěli.

NÁVŠTĚVA U ŘEZBÁŘE BEDŘICHA ŠILARA, Lanškroun
Calling by a wood-carver Bedřich Šilar, Lanškroun (CZ).
Známý řezbář p. Bedřich Šilar (*1959)
osobností jak z minulosti, tak ze současz Lanškrouna tvoří dřevěné sochy,
nosti. Betlém nyní čítá asi 40-50 figurek.
betlémy a loutky. Na jeho učednických
Od roku 1991 se řezbařině věnuje
letech se v r. 1982 podepsal nábytkový
profesionálně a zúčastňuje se pravidelně
řezbář p. Skalický z D. Třešňovce. V rovýstav a řezbářských symposií. Jeho díla
ce 1984 jako první začal vyřezávat kunaleznete v soukromých sbírkách po celé
kačky, později také betlémy a marionety.
České republice, ale také v Německu,
Používá dřevo lipové , ořechové, olšové,
Itálii, Rakousku, USA, Turecku nebo
dubové nebo třešňové. V roce 2000 na
v Číně. V roce 2004 p. Bedřich Šilar
popud ředitelky muzea začal vyřezávat
obdržel medaili z rukou starosty Lanšlanškrounský betlém (o velikosti 3 x 2 m)
krouna za propagaci města.
(04/2015)

Mezi jeho velké hobby patří chov včel a také kanárů (jejich projevy jsou nepřeslechnutelné)

Pocta Dürerovi
Ročník IV. Vyšlo 14. června 2015. Redakce Jana Soukupová, V. J., další informace
najdete na http://www.jmb.moxo.cz kontakt: SmejkalV.JMB@Email.cz
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A tribute to A.Dürer
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VÝSTAVA SKUPINY UB12, Ústí nad Orlicí
An exhibition of a group UB12, Ústí nad Orlicí (CZ).
Vernisáž výstavy členů skupiny Uměvýboru KPU v Ústí n. O. pí Ludmila
lecké besedy (UB12) proběhla v Ústí
Hrodková a úvodního slova se zhostil
nad Orlicí v Galerii pod radnicí, dne 3.
kurátor MVU-Praha a předseda VOUB
května od 15 hod. Návštěvníci měli
p. Richard Drury (GB). Garantem výstamožnost shlédnout práce výtvarníků
vy v Galerii pod radnicí byl p. Aleš
této skupiny. Malířky Pavly AubrechLamr. Milou a přátelskou atmosféru
tové(*1946), malíře Vladimíra Gebauv sále podpořil na klarinet i na saxofon
era(*1946), malíře Eduarda Halberp. Zdeněk Černý z Ústí nad Orlicí.
štáta(*1937) , výtvarníka a fotografa
Výstava trvala do 27. května 2015.
Vladimíra Hanuše(*1961), sochaře Jana Hendrycha(*1936), malíře Františka
Hodonského(*1945), sochaře Jiřího
Kačera(*1952), malíře a sochaře Aleše
Lamra(*1943), malíře a sochaře Karla
Machálka(*1937), skláře Oldřicha Plívu(*1946), malíře Dalibora Smutného(*1964) a sochaře Olbrama Zoubka(*1926). Výstavu uvedla členka

VÝSTAVA SKUPINY 16 PLUS MÍNUS, Radešín
An exhibition of a group 16 Plus Minus, Radešín (CZ).
kytaristy Petra Víta, který doprovázel flaPokud byste měli hned z patra odpovědět
na otázku kde je Mekka všech vzduchomengový tanec mladé Kolumbijky. Náplavců v ČR, asi by to byl pro mnohé tvrvštěvníci měli možnost shlédnout oleje,
dý oříšek. Přesto odpověď je nasnadě:
akryly, pastely, grafiku, dřevěné plastiky,
Balónový zámek Radešín. Aktivní mankrajku, keramiku aj. Byly vystaveny práce
malíře Petra Bernarda z Křetína, malířky
želé Kubíčkovi (mistři republiky v balónovém létání), kteří opravují celý komplex
Libuše Müllerové z Bystrého, malířky
zámku, pozvali ke spolupráci výtvarnou
Jany Hejlové z Vranové, krajkářky Ivy
skupinu „Sešlost 16 plus mínus“. VýstaVanžurové z Letohradu, keramičky Jany
Trantírkové z Moravské Třebové, malíře
va byla zahájena v sobotu 6.června 2015
ve všech přístupných prostorách zámku a
Josefa Langera z Brna, malíře Jaroslava
od 15 hodin proběhla vlastní vernisáž ve
Matějky ze Žďáru n.S., řezbáře Ivo Kradruhém patře. Úvodního slova za orgajíčka z Letovic a malíře Václava Smejkala
nizátory se ujala pí Kubíčková st. Vystaz Lanškrouna. Výstava je přístupná zpravující výtvarníky představil p. Petr Bervidla o víkendech 9-18hod. přes celé léto
nard z Křetína. Asi jedno sto nadšených
nebo po domluvě na telefonu 733diváků odměnilo potleskem vystoupení
322 001, do 30. srpna 2015.

Kulturní vložka

Úvodní slovo
Návštěvníci
Představení přítomných autorů

Sochař Olbram Zoubek

Návštěvníci v hlavním sále
Ohnivé flamengo
Malířka Pavla Aubrechtová,
výtvarník Jiří Soukup

Výtvarník Aleš Lamr

p. P.Bernard, pí I.Vanžurová,
p.V.Smejkal, p.J.Matějka

Pí L. Hrodková Malíř V.Gebauer, malířka
P.Aubrechtová
Pí Kubíčková, p.Bernard

Kurátor Richard Drury, pí Marie Švecová

Výtvarník Vladimír Hanuš

66

Prohlídka obrazů

p. Josef Langer
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Vystavující výtvarníci

