MALÍŘ LADISLAV ŠEVČÍK SLAVÍ 80 LET, Lanškroun
A artist Ladislav Ševčík is celebrating his 80th anniversary, Lanškroun

Malíř Ing. Ladislav ŠEVČÍK z Lanškrouna (*26.9.1936 v Kopřivnici). Vystudoval vysokou školu chemickotechnologickou v Pardubicích. Podědil též hudební nadání (hra na housle). Vášnivý
houbař. Malovat začal již na gymnáziu
v České Třebové (1948-1954). Především vyznává krajinomalbu zpravidla
akvarelem, olejem či akrylátem. Na
svém kontě má více jak 20 výstav.
Počet jeho děl se počítá asi na 200
originálů.
Kdo byl pro Tebe guru, který Tě nechal
přičichnout k VU či naučil malovat? Ten
hlavní byl profesor výtvarné výchovy na
gymnáziu v České Třebové akademický
malíř Antonín Jirout. U něj jsem začal
malovat nejen ve třídě, ale i v malířském
kroužku.
Co Ti přineslo členství v malířském
sdružení kolem prof. V. Nováka? Potřeba získání dalších zkušeností a znalostí
byla naplněna kontaktem s dalšími členy malířského kroužku, kde jsme malovali společně v ateliéru i v přírodě. Tyto
kontakty zrychlovaly můj výtvarný vývoj.
Jak vnímáš jako malíř, dlouhodobě

podporu města ve kterém tolik let žiješ?
Nikdy jsem si neztěžoval. Protože jsme
léta měli k dispozici ateliér se základním vybavením, teplem a osvětlením. I společné zájezdy do přírody byly
z části financovány městem. Podpora
také přicházela i od okresu anebo přes
Společenský dům při Tesla Lanškroun.
Představ si, kdyby oheň zachvátil veškeré Tvé práce a mohl bys zachránit
pouze jeden obraz. Který by to byl? Asi
ten první, který jsem již sám pokládal za
obraz. Maloval jsem ho ještě na gymnáziu ve svých cca 18 letech. Byl to
obraz „Prameny potoka v Křivolíku“
v České Třebové. Obraz mne velice
povzbudil v dalším pokračování.
Život jsou ztráty a nálezy. Co Ti tedy
malování dalo a co Ti vzalo? Malování
mě zpestřilo celý život a zážitky při něm
byly úžasné. Samozřejmě mně to stálo
plno času, kterého jsem nikdy nelitoval.
Kdybys mohl vrátit čas. Šel bys stejnou
cestou? Určitě a asi bych tlačil ještě
více na malířskou pilu.
Jménem redakce Ti přejeme k jubileu
hodně zdraví a spokojenosti a ať máš
stále plný košík (jedlých) hub.
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13. SJEZD SSPE, Moravská Třebová

SALÓN KPU, Ústí nad Orlicí

13th congress of the Bohemia collectors of exlibris (SSPE) in Moravská Třebová (CZ).

V sobotu 27. srpna 2016 se na Zámku
v Moravské Třebové konalo 13. setkání
sběratelů a přátel exlibris. Výměnný den
jako jedinečnou akce v regionu připravili
členové KPVU pod záštitou SSPE
Praha. Pro tuto příležitost vytvořil účastnický list grafik Karel Musil, který se zároveň prezentoval v sále výstavkou

svých prací. Specialitou místních pořadatelů je bohatá tombola o grafiku
z darů členů spolku KPVU v Moravské
Třebové.

Manž.Moravcovi

An art Saloon of KPU, Ústí nad Orlicí (CZ).

Již po dvacáté v podvečer 5. srpna
proběhla v Galerii pod radnicí vernisáž
Ústeckého salónu KPU. Výstavu moderovala místopředsedkyně klubu Mgr.
Marie Švecová z Ústí nad Orlicí. Kulturní vložku obstaral svěžími rytmy
klavírista Mgr. Jan Hrodek. Návštěvníci
mohli celkem shlédnout práce od 49

autorů. Pestrá nabídka technik uspokojila i náročné vyznavače VU. Malba,
kresba, grafické listy, koláže, plastiky,
krásná literatura, fotografie a také
patchwork. JMB tentokrát připravil pro
tuto výstavu (84. prezentace autora) dvě
experimentální kombinované techniky.

p.F.Černoch

Malíř B.Jirgle

Pohled na průčelí

Úvodní slovo
Ak.soch.Rosák Z.

Tombola v akci

Zámek

Pí H.Horská, p.M.Kužílek

Výtvarnice
A.Tschöpová,

Pohled do sálu

p.Z.Řehák, p.J.Horáček

Pí E.Rybičková, p.D.Sazovský

MĚSTSKÉ NOVINY NO. 8-9/2016, Lanškroun
Town's newspaper No.8-9/2016, Lanškroun

J.Soukup, manž.Havlovi

Výtvarník J.Ripka

MALÍŘ PAVEL GRÍGER SLAVÍ 80 LET, Ústí nad Orlicí
A painter Pavel Gríger is celebrating his 80th anniversary, Ústí nad Orlicí (CZ)

Malíř Pavel GRÍGER (*21.9.1936 v Gánovcích)
z Ústí nad Orlicí. Aktivní člen KPU Ústí n. O.
Gratulujeme a přejeme Ti mnoho úspěchů. Ať Ti
Pavle ten elán hodně dlouho vydrží.

Spisovatel, pedagog, novinář a básník Mgr. Miroslav Kubíček, profesor vyučující a ředitelující na středních školách. Narodil se v Dolním Městě u Světlé n. S. a od třinácti let
žije v Jeseníkách. Napsal asi dvacet knih, sbírek básní, pohádek a pověstí.
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N.Cermanová,
Jarešovi

103

