DEN OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ, Skořenice
A day of open ateliers, Skořenice (CZ)

roda jakoby se chtěla překonat veškerou zelení co má. „Máte chuť na kuře,
párek, jednohubky, roládu nebo je libo
pivo, limo či kávu?“ Nikdo neodolal linoucí se vůni z improvizované venkovní
kuchyně. Bylo příjemné potkat staré
známé, kamarády i seznámit se s novými přáteli výtvarného umění. Na závěr
celé akce bylo uspořádáno hromadné
vyluzování zcela netradičních zvuků na
frkačky. „Kdo nemá frkačku, není Čech.“
Byl slyšet smích a celé setkání výtvarníků mělo skvělou náladu, která se nesla v duchu nezměrného optimismu a rukopisu hlavní organizátorky potlachu pí
Nadi Cermanové. Velký dík. Už teď se
těšíme na další ročník a vyplňujeme
objednávku na přesně tak slunečné počasí jaké bylo letos.
(06/2016)

Spolek výtvarníků vysokomýtska připravil již tradiční potlach a setkání pod názvem Den otevřených ateliérů. V polovině června se konal na osvědčené adrese Skořenice - Cihelna. Celý prostor zahrady byl zaplněn výtvarnými díly a
v přístřešku se uhnízdili fotografové.
Svá díla vystavoval fotograf Karel Jiskra, fotograf a výtvarník Jiří Jareš, malířka Naďa Cermanová, fotograf Jiří Drahoš, malíř Jindřich Smégr, fotograf
Standa Skalický, malířka Markéta Šaldová, malířka Zuzana Soušková, Eva
Kaplanová a šperkařka Eva Kopicová.
Jako hosté přivezli svá díla fotografka
Hana Klímová a také JMB. Přirozená
hudba preludujících muzikantů a písně
jež si s nimi zpívali přítomní účastníci,
umocnily hmatatelnou pohodu. Také pří-
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NÁVŠTĚVA U SPISOVATELE JOSEFA HAVLA, Ústí n. O.

VÝSTAVA VÝTVARNÉHO UMĚNÍ, Ústí nad Orlicí

Visiting a writer and historian Josef Havel, Ústí nad Orlicí (CZ)

Pozvání od našich přátel, manželů
Havlových, nelze nikdy odmítnout.
Spisovatel p. Josef HAVEL (*1937) z
Ústí nad Orlicí je uznávaným historikem
doma i v zahraničí. Velkou oporu má ve
své paní, která je často i spoluautorkou.

Jejich zájem se soustřeďuje na pohnutá druhoválečná léta. Na toto téma
také pořádá p. Havel i mimo Ústí
přednáškové večery. V minulosti vedl v
Ústí velmi úspěšné amatérské filmové
studio.
(06/2016)

An art exhibition of Klubcentrum, Ústí nad Orlicí (CZ).

Již po 18. tentokrát netradičně ve čtvrtek večer, 4. srpna 2015, byl věnován
vernisáži Výstavy výtvarného umění
v Kulturním domě ústeckého Klubcentra. Moderování večera se zhostil
Mgr. Miroslav Němec. Jako kulturní
vložka bylo vystoupení žonglérské skupiny OOPS z Hradce Králové. V předsálí hrál na el. varhany p. Ivan Rajský.
Před hojným publikem (asi 100 návštěvníků) následovalo defilé přítomných

autorů. Celkem k výstavě přihlásilo své
práce 59 autorů z celé České republiky. Následovala volná diskuze a setkání s přáteli při prohlídce vystavených
děl. K vidění byly obrazy, plastiky, fotografie, šperky a drátkované artefakty.
Pro JMB je to jeho 83. prezentace
obrazů v pořadí. Prodejní výstavu
Klubcentra lze shlédnout v Kulturním
domě v Ústí nad Orlicí do 4. září 2016.

MĚSTSKÉ NOVINY NO. 6-7/2016, Lanškroun
The Town's newspaper No.6-7/2016, Lanškroun (CZ)

Přítomní návštěvníci

Defilé autorů

Další pokračování z připravované knihy Srdeční
krajina Mgr. Miroslava Kubíčka ze Šumperka,
s ukázkami ilustrací z dílny JMB. Tentokráte
v prázdninovém dvou-čísle lanškrounských Městských novin.
(07/2016)

Přátelé
Vystavující A.Jiroušek, N.Cermanová, I.Felixová, J.Jareš

SBĚRATELKA MARIE MORAVCOVÁ SLAVÍ 70 LET, M. Třebová
A collector Ing. Marie Moravcová is celebrating her 70th anniversary, Moravská Třebová (CZ)

Sběratelka exlibris a grafiky Ing. Marie
MORAVCOVÁ (*2.9.1946) z Moravské
Třebové. Členka SSPE Praha a jedna
z hlavních hybných pák kulturního dění

v Moravské Třebové kolem bývalého
KPVU. Gratulujeme a přejeme hodně
elánu a zdraví. Ať Ti Maruško roste
vnouček jenom k samé radosti.

Pohled do sálu

Zde sedával mistr
Pavel Šmok
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Výtvarnice D.Javoříková

Malíř J.Vašák

Malíř P.Gríger
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Hudební produkce

4 x Marie

Manželé Pokorní

