VÝSTAVA BIBLIOFILIÍ J.MAULERA, Moravská Třebová

An exhibition of bibliophilies from Jan Mauler, Moravská Třebová (CZ)
Městské muzeum v Moravské Třebové
Moravské Třebové se o výtvarné umění
připravilo v pátek 17. března 2017 ve
dlouhodobě dobře starají a mnohá měsvýstavním sále jedinečnou výstavu
ta ze širokého okolí mají v kulturní výchově co dohánět.
bibliofilií ze sbírky uměleckého tiskaře p.
Sběratel a tiskař p. Jan Mauler (*1933
Jana Maulera. Akce byla připravena jako součást oslav 760. výročí založení
v Kostelci na Hané) do Moravské Třeměsta. Ve dvoraně muzea výstavu zabové přišel roku 1956. Tisku se učil pod
hájil vedoucí Mgr. Robert Jordán. Hudohledem grafika Ladislava Ruska
dební vložka ve stylu Francie zazněla
z Olomouce. Druhým školitelem mu byl
na příčnou flétnu a akordeon. Bylo nemalíř a grafik Josef Liesler. Tiskl pro
uvěřitelné, kolik uměnímilovných návnaše přední výtvarníky a grafiky. Aktivštěvníků pro krásnou knihu a grafiku se
ní člen sdružení KPVU v Moravské
Třebové a SSPE Praha.
zde sešlo (více jak 100). Je vidět, že v

dvorana Městského muzea

ředitel p.R.Jordán

p. J. Mauler

přítomní diváci

umělecký knihař p. J.Fogl

sál s expozicí

komentovaná odborná prohlídka

p.G.Hujber, p.J.Petr, p.A.Krejčíř

Sběratelé Moravcovi

*Ročník VI., vyšlo 14. dubna 2017. Redakce a spolupracovníci: J. Soukupová, V.J.S.,
H.D., M.D., Z.R. Homepage: www.jmb-obrazy.cz, kontakt: SmejkalV.JMB@Email.cz
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malíře, grafika a ilustrátora Václava Smejkala

Kompozice 102
Composition 102

Přejeme klidné prožití velikonočních svátků
všem přátelům a příznivcům výtvarného umění !
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VÝSTAVA PETR HÁJEK 50, Ústí nad Orlicí

An exhibition of collages from Petr Hájek 50 years, Ústí nad Orlicí (CZ)
Klub přátel umění Ústí n. O. v úterý 7.
Kromě politické kariéry se také zabývá
března 2017 uspořádal výstavu svého
tvorbou koláží a psaním básní. Za hojné
rodáka P. Hájka pod názvem „Koláže a
účasti návštěvníků moderoval vernisáž
poezie“. Starosta města p. Petr Hájek
p. M. Němec a v hudebním programu
(*7.3.1967) slavil své jubileum 50 let. Od
vystoupili manželé F. a Z. Hájkovi.
studentských let se věnuje divadlu a má
Oslavenci přejeme k abrahámovinám
hodně úspěchů, štěstí a zdraví.
za sebou více jak 250 představení.

moderátor večera exceloval

p. Petr Hájek

manž.Hájkovi

pí Steklíková, pí Cermanová

Visiting the artistic bookbinder Jiří Fogl, Žamberk (CZ)
Umělecký knihař p. Jiří Fogl (*1940) ze
8 autorských výstav a od r.1987 se zúŽamberka je zakládajícím členem Svačastnil 64 společných výstav i v zahrazu Českých knihařů. Zabývá se knižní
ničí. Jeho výrobky vlastní spousta svěvazbou i výrobou faximilií vzácných histových osobností. Např. B. Gates, A.
torických knih, jako je Codex Gigas. Má
Merkelová, A. Schwazenegger, státníci,
spousty ocenění a v r. 1999 obdržel titul
zpěváci a církev. V jeho díle pokračuje
dcera pí Pavlína Rambová. (04/2017)
Mistr knihařského řemesla. Eviduje

návštěvníci

přání jubilantovi

pí J.Zamazalová, pí N.Cermanová a p.J.Jareš

MĚSTSKÉ NOVINY 03 / 2017, Lanškroun
Town's Newspaper No. 3 / 2017, Lanškroun (CZ)

Mgr.František Uher občas
vystupuje pod pseudonymem Sinuhhet Zaki. Je
členem výboru SVčS Pardubice a vedoucí oblasti
Vysočina. Také je členem
OS Praha a Unie AIEP.
Především je prozaik, ale i
básník a tvůrce aforismů.

NÁVŠTĚVA U UM. KNIHAŘE JIŘÍHO FOGLA, Žamberk

MĚSTSKÉ NOVINY 04 / 2017, Lanškroun
Town's Newspaper No. 4 / 2017, Lanškroun (CZ)

Přídavek na dnešní noc:
- Studený máj, ve stodole ráj.
Pro milence !
- K přírodě se musíme chovat
jako k milované bytosti, nikoli
jako k nenáviděnému šéfovi.
- Leckdo je chytřejší, ale nechlubím se tím !
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