MALÍŘ VLADIMÍR PLOCEK SLAVÍ 85 let, Potštejn
The painter Vladimír Plocek is celebrating his 85, Potštejn

Galerie-P se stala významným centrem
kultury a pojmem v širokém kraji kolem
Potštejna. Jejím majitelem a provozovatelem není nikdo jiný než malíř a
grafik
Mgr.
Vladimír
Plocek
(*30.12.1930 v Rychnově n. K.). Vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci
Králové obor matematika a výtvarná
výchova. Svoji kariéru učitele odstartoval v Potštejně, poté na 2. stupni ZŠ
v Doudlebách, Vamberku a v Kostelci n.
O. Výtvarné počátky datuje kolem roku
1950-1960 a první samostatnou výstavu
měl v roce 1977 v Potštejně. Na jeho
kontě je přibližně 60 výstav. Například:
Sudslava, H. Králové. Letohrad, Lanškroun, Rovensko, Kostelec, Choceň,
Kvasiny, Rychnov n. K., Nové Hrady,
Nasavrky, atp. Stal se členem Unie
výtvarných umělců v Hradci Králové.
Malířsky se převážně zaměřuje na krajinu a přírodní prvky. Logicky se věnuje

zákoutím řeky Orlice, kde se zrcadlí potštejnský hrad. Jen vyjde z domu, tak je
uprostřed této překrásné přírody. V počátcích své tvorby vyznává realistické
vidění světa, ale časem se jeho výraz
mění na široké tahy špachtlí až na
hranici abstrakce. Daleko více dává
prostor detailu a barevným tónům
laděným v modré či v okru. K jeho
významnému jubileu mu přejeme
pohodu, mnoho tvůrčího elánu a hlavně
hodně zdraví.
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malíře, grafika a ilustrátora Ing. Václava Smejkala
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Přejeme Vám ať štěstí a zdraví zaletí v roce 2016 i k Vám
Ročník IV. Vyšlo 20. Prosince 2015. Redakce Jana Soukupová, V. J.
kontakt: SmejkalV.JMB@Email.cz
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We wish you the hapiness and health flies to you too in the 2016
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VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S GRAFIKOU, Moravská Třebová
An assembly of graphics by the Christmas

Setkání s přáteli je skoro vždy pohlazení
po duši. Ne jinak tomu bylo v Moravské
Třebové při Vánočním setkání nad grafikou. Aktivní členové spolku KPVU
v M. Třebové při SSPE Praha připravili
v sobotu 12. prosince 2015 přátelské
posezení v restauraci U sv. Floriána.
Hlavním organizátory byli Ing. Marie
Moravcová a p. Jaroslav Lohynský.
Kromě sběratelů ex-libris a příznivců
grafiky, zavítali také do Moravské Tře-

bové výtvarníci a tvůrci grafiky, kteří se
tak mohli pochlubit novými pracemi nebo svými plány. Na setkání přijel p. Günter Hujber, p. Miroslav Hlinka a p. Karel Musil. Příjemnou sváteční atmosféru
vánoc dokreslila výměna dárků.

Ing. M.Moravcová
s manželem

Pohled do přísálí

Živá diskuze nad grafikou

Zasvěcený výklad

Ing. J. Petr s
manželkou

14.TRIENÁLE ČESKÉHO EXL, Ústí nad Orlicí
14th Trienále of Czech ex-libris

Památník národního písemnictví Praha,
detašované pracoviště Kabinet ex-libris
Chrudim, uspořádal v říjnu 2014 prestižní přehlídku současné grafiky pod názvem XIV. Trienále českého ex-libris.
Osmičlenná odborná porota vybírá ze
zaslaných prací adepty k ocenění. Je
udělována hlavní cena Grand prix, Cena
za přínos českému ex-libris, tři Ceny
Trienále ex-libris 2014, Cena hejtmana
pardubického kraje, Cena města
Chrudim, Cena SSPE a tři Ceny ve
studentské kategorii. Klub přátel umě-

-ní v Ústí nad Orlicí má tu výsadu, že
může tuto vrcholnou výstavu české
grafiky prezentovat ve svých prostorách. Vernisáž proběhla v pátek 16.
října 2015. Moderování večera se ujala
pí. Ludmila Hrodková a úvodní slovo
k výstavě měl doc. PhDr. Felix Černoch. V hudebním programu vystoupila
Jafar jazz (Jakub Ryba saxofon, zpěv a
na piano Jan Hrodek). Obdivovatelé
grafiky a sběratelé ex-libris tak měli
příležitost shlédnout obsáhlou výstavu
na špičkové úrovni.

p.Jiří Vinkler

MEZI OBRAZY JIŘÍHO FIKEJZE, Ústí nad Orlicí
In between the paintings of Jiří Fikejz

Malá scéna v Ústí nad Orlicí připravila
pro příznivce výtvarného umění zajímavou retrospektivní výstavu abstraktních obrazů pod názvem „Jiří Fikejz
45“. Autor na výstavě představil obrazy ve zpracování předloh pro jednoduchou digitální seriografii a část své
tvorby z oblasti abstraktních tisků. Hlavní důraz klade na barevnost a

kontrast. Na výstavě bylo možno také
doplňkově shlédnout i jiné používané
techniky autora, jako reakci a volnou
inspiraci na některé soudobé výtvarníky. Uveďme například Sýkoru, Grygara, Malicha, Boštíka, Steklíka a
zejména pak Nepraše. Expozice byla
doplněna také autorskými texty a
básněmi.
11/2015

Kulturní vložka
Úvodní slovo k výstavě

Dr. F. Černoch, Petrovi

Spisovatel p.Josef Havel
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Výtvarník p.Fikejz J. s
manželkou

Grafik Hujber G., Ing.Soukup J.,
p.Průcha P., Ing.Petr J.

Výtvarník Ing. Jiří Soukup
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Grafik p.M.Petřík s
manželkou

