VÝSTAVA LETNÍ VÝTVARNÉ JAROMĚŘENÍ, Jaroměřice
An art exhibition „Letní výtvarné Jaroměření“, Jaroměřice, CZ
Obecní knihovna v Jaroměřicích připrastavením „Šachy“. Po té v rekonstruovaných prostorách st. stodoly za přívila v sobotu 22. července 2017 v „Centomnosti starosty proběhla hlavní část
tru života a podnikání“ společnou výstavu výtvarníků, kteří zde vystavovali
vernisáže s představením jednotlivých
v posledních 10 letech. Garantem proautorů. Jako druhé zpestření byla módní
jektu je vedoucí knihovny pí Helena Vypřehlídka šatů z produkce firmy MATA
kydalová. Výstavu obsadilo celkem 53
JULA. Modelky závěrem svého vystouautorů z různých měst z celé ČR, ale
pení prezentovaly připravený bohatý
dokonce i z Kalifornie. Úvodní slovo měl
raut. Počasí akci přálo a k dobré náladě
malíř Petr Bernard, který též přednesl
také přispěla skupina P. Křivinky a S.
Uhlíře. Výstava v omezeném rozsahu
ukázku ze své sbírky básní. Jako první
zpestření odpoledního programu bylo
pokračuje ve výstavních prostorách
vystoupení tanečního souboru ZUŠ z
Obecní knihovny do konce srpna 2017.
Bystrého na náměstí s hodinovým předPro JMB to je výstava s poř. číslem 87.
z

Představování autorů

Módní přehlídka

Přítomní výtvarníci a hosté
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malíře, grafika a ilustrátora Václava Smejkala

Taneční představení ZUŠ

Výtvarnice M.H.Horská Malíř J.Matějka s paní

SETKÁNÍ SE SPISOVATELI, Lanškroun

Malíř P. Bernard,
pí H.Vykydalová

A summer meeting with the writers of SVčS, Lanškroun, CZ
Pravidelné setkání členů SVčS Pardubice se konalo Lanškrouně v restauraci
Mazíno. Přijel básník Mgr. Miroslav
Kubíček ze Šumperka, ze Žamberka se

dostavil prozaik p. Milan Dušek a za
domácí lanškrounské pak básník dětských duší p. Jiří Faltus a za výtvarnou
sekci střediska JMB.
(06/2017)

Kompozice 114 (komb., 80x60 cm)
Ročník VI., vyšlo 8. srpna 2017. Redakce a spolupracovníci: J.Soukupová, H.Dulkajová,
V.J.S., M.Dobiášová, Z.R. Homepage: www.jmb-obrazy.cz, kontakt: smejkalv.jmb@email.cz
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VZPOMÍNKA NA MALÍŘE KARLA FRANTU, Praha
A recollection to a painter Karel Franta, Praha, CZ
*1 .5. 1927 Libčice n. Vltavou +19. 7. 2017 Praha
Akademický malíř Karel Franta
z Prahy se vyučil grafickým kreslířem
a litografem. Dále vystudoval pražskou
AVU. Především se zabýval dětskou
ilustrací („vyprávěč“ pro malé čtenáře).
Jeho čerti jsou jedineční a neopakovatelní. Obdržel spoustu ocenění, např.
cenu IBBY 1994, cenu Grand Prix
UNICEF 1986, Cenu Artis Bohemiae
Amicis 2016, atp.

S p. Karlem Frantou jsem se seznámil
v roce 1999 při jeho vernisáži v Městském muzeu Lanškroun. K našemu
kraji měl vždy blízko (chalupa v Kunvaldu), kam mě také pozval. Na podzim
si našel čas a navštívil naše město,
aby si prohlédl i mé práce. Mistr byl
příjemný společník. Bylo stále o čem
mluvit, co rozebírat. Zajímal se o to, co
plánuji. S jeho paní odcházeli od nás
dobře naladěni.

VÝSTAVA VÝTVARNÉHO UMĚNÍ, Ústí nad Orlicí
An art exhibition of Klubcentrum, Ústí nad Orlicí, CZ
V předsálí preludoval na elektronické
Klubcentrum Ústí nad Orlicí připravil na
čtvrtek 3. srpna 2017 vernisáž 19. Vývarhany p. Ivan Rajský. Celkem k výstavy výtvarného umění. Ing. arch. Petr
stavě přihlásilo své práce více jak 53
Kulda moderoval celý večer a pár slov
autorů z celé České republiky. Náslepřidal také ředitel KC p. Karel Pokorný.
dovala volná diskuze s pohoštěním a
Následovalo představení výtvarníků za
setkání s přáteli při prohlídce vystavených děl. Pro JMB je výstava v Kulpřítomnosti více jak 100 návštěvníků
turním domě jeho 88. prezentací obrav Kulturním domě. V doprovodném prozů v pořadí. Prodejní výstavu KC lze
gramu proběhla módní přehlídka kolekce oděvů Adély Faltusové „Indiánská
zhlédnout v KD v Ústí nad Orlicí do
kolekce“ a „Květinové děti“.
neděle 3. září 2017.

Návštěvníci

Vernisáž výstavy v Lanškrouně *
(*) = Archiv Městského muzea Lanškroun, foto J.Straková

Defilé přítomných výtvarníků

Malíř Karel Franta *

MĚSTSKÉ NOVINY 07-08 / 2017, Lanškroun
Town's Newspaper No .7-8 / 2017, Lanškroun, CZ

Módní přehlídka

Pokračování defilé výtvarníků

Přídavek aforismů
NA DOBROU NOC
● Veřejný zájem tvoří mnoho malých
soukromých zájmů, které vynášejí
velké peníze.
● Média jsou spolehlivý pramen
dezinformací.
● Kdo má peníze má vliv. Kdo je nemá,
má smůlu.
● xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Malíř J. Macek se synem,
výtvarník Jiří Fikejz

Malířka Eva mal. M.A.Havránková,
Francová
mal. P.Jonesová

Redaktorka Dana Pokorná,
ředitel KC Karel Pokorný

Pozvání na výstavu s účastí JMB: ÚSTECKÝ SALÓN 2017, pořádá KPU v Galerii pod radnicí v Ústí nad Orlicí, ulice 17. listopadu č. p. 597, vernisáž tamtéž 11. srpna v 18 hod., výstava
potrvá do středy 6. září 2017; úterý – pátek 10 - 12, 14 - 17 hod., sobota, neděle 14 - 17 hod.
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