23. VÝSTAVA SALÓN KPU, Ústí nad Orlicí
An art Saloon of KPU, Ústí nad Orlicí, CZ

23. Salón KPU Ústí nad Orlicí byl
zahájen v Galerii pod radnicí v pátek 3.
srpna 2018. Úvodní slovo a představení
jednotlivých autorů se ujala Mgr. Marie
Švecová. Každý autor měl dovoleno
přihlásit do salónu dvě svoje práce
z posledního období (2017 - 2018). Celkově se výstavy účastnilo 50 výtvarníků.
Vystavující byli především z Ústí n. O. a

vernisáž

dále byla zastoupena následující města
či vesnice: Č. Třebová, Letohrad, Lanškroun, V. Mýto, Jablonné n. O., Brandýs n. O., Potštejn, Řetová, Bystřec, H.
Sloupnice, Skořenice, Č. Rybná, Hnátnice, Nekoř, Třebovice, D. Libchavy,
Praha, Ostrava, Týn n. V., Žehušice, M.
Skála, Senetářov a Podhořany. Pro
JMB je tato výstava 95. prezentací.

představení autorů

JMB Newsletter
Srpen / August 2018

VÝTVARNÉ UMĚNÍ–VÝSTAVY–AUKCE–ZPRÁVY–NOVINKY–SETKÁNÍ
Art – Vernisagges - Exhibitions – Auctions – News – Meetings

malíře, grafika a ilustrátora Ing. Václava Smejkala (JMB)
Lanškroun

návštěvníci

20. VÝSTAVA VÝTVARNÉHO UMĚNÍ, Ústí nad Orlicí
An art exhibition of Klubcentrum, Ústí nad Orlicí, CZ

V předsálí hrála hudba (varhany a kytara). Pro JMB je tato výstava 96. prezentací.

Jubilejní vernisáž 20. Výstavy výtvarného umění proběhla v kulturním domě
v Ústí nad Orlicí ve čtvrtek 9. srpna
2018. Moderování večera se ujal novinář Mgr. Jan Pokorný. Dle osvědčeného
scénáře proběhlo osobní přestavování
přítomných autorů. Celkově se výstavy
účastnilo 56 výtvarníků z celé ČR. Okolí
Ústí n. O. bylo zastoupeno logicky
nejčastěji. Jako kulturní vložka vystoupil
Dowis s programem Light Art – unikání
kreba světelným paprskem na plátno.

pohled do sálu KD

návštěvníci

představení autorů

Expozice JMB

Kompozice III.

Composition III.
Ročník VII., vyšlo 31. srpna 2018. Redakce a spolupracovníci.
Homepage: www.jmb-obrazy.cz, kontakt: smejkalv.jmb@email.cz
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VYŠLA SBÍRKA BÁSNÍ M.KUBÍČKA - PNUTÍ, Ústí nad Orlicí
A newly released collection of poems from M.Kubíček "Pnutí", Ústí nad Orlicí, CZ

Na přelomu června a července 2018
vyšla v ústeckém nakladatelství Oftis
sbírka básní PNUTÍ Mgr. Miroslava Kubíčka ze Šumperka. Autor, bývalý ředitel
školy, je celoživotně okouzlen krásou
přírody. Jeho slovník je neobyčejně
široký a zároveň dosti strohý vyjadřující
hloubku i barevnost. O ztvárnění ilustrací se postaral V. Smejkal (JMB) z
Lanškrouna. Je to jejich 6. společná

kniha od roku 2009. Oba jsou dlouholetými členy Střediska východočeských spisovatelů se sídlem v Pardubicích. První jako člen základní organizace a druhý jako člen výtvarné sekce.
Poznámka:
na podzim tohoto roku autoři připravují
výstavu ilustrací s křtem knihy. Bližší
informace budou k dispozici později.

VÝSTAVA DEN OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ, Skořenice
An exhibition "A day of opened ateliers", Skořenice, CZ

Sobota 16. června byla vyhrazena pro
akci Dvorečky, která se konala již po 8.
ve Skořenici - Cihelně. Hlavními organizátory a obětavci jsou kreslířka a malířka pí Naďa Cermanová s manželem.
Přímo na pozvánce hostitelka vybízí
návštěvníky „na mé zahradě vystavují
malíři a malířky, fotografové a výtvarníci“. Zájem byl o tuto akci veliký a
přijížděli hosté ze širokého okolí.

Všechny přítomné spojovala uvolněná a
skvělá atmosféra až do pozdních hodin.
Dvorečky si získaly věhlas a na stejný
den, v rámci projektu DOA, se připojilo
dalších 31 výtvarných akcí v Hradeckém
a Pardubickém kraji. „Naďo, moc děkujeme a přejeme mnoho sil i trpělivosti
při dalších Dvorečcích“. Pro JMB byla
tato akce 94. prezentací.

přítomní vystavující autoři

PŘEHLÍDKA ČESKÉHO EXLIBRIS 2015-2017, Ústí n. Orlicí
An art exhibition of Czech exlibris 2015-2017, Ústí nad Orlicí, CZ
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MĚSTSKÉ NOVINY 07-08 / 2018, Lanškroun
Town's Newspaper No. 07-08 / 2018, Lanškroun, CZ

V dost neobvyklou dobu, v 10 hodin
dopoledne, v úterý 28. srpna 2018 byla
otevřena v Ústí nad Orlicí v Galerii pod
radnicí přehlídka současného exlibris
za roky 2015 - 2017. Jedná se o
přenesenou soutěžní výstavu XV.
Trienále českého exlibris, která se
konala na konci minulého roku
v Chrudimi. Tuto jedinečnou akci vyhlašuje Památník národního písemnictví
v Praze ve spolupráci s Kabinetem
exlibris v Chrudimi. Je to přehlídka
vítězných prací a toho nejlepšího co
v ČR za dané roky u nás vzniklo.

Ve světě sběratelství exlibris zažívá
velký boom. Bylo by tedy škoda si
zhlédnutí této výstavy nechat ujít, tím
spíše, že ČR byla pověřena organizací
XXXVII. FISAE International Exlibris
Congress ( 28. srpna. - 2. září. 2018 ) v
Praze a který je uskutečněn při
příležitosti 100. výročí založení SSPE.
Snad právě proto organizátoři v Ústí
nad Orlicí zvolili výstavu bez vernisáže,
protože všichni vyznavači grafiky a
exlibris obzvlášť byli v Praze na
kongresu.

Galerie pod radnicí
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