14. SALON PRO KONTO BARIÉRY 2018, Praha
14th Salon for Konto bariéry 2018, Prague
Čtrnáctého Aukčního salonu pro Konto
totisk 8ks(220x39cm) dnes již zemřeléBariéry se zúčastnilo 370 výtvarníků
ho Zdeňka Sýkory „Album Letná“ s vyz celé republiky a přihlásilo celkem
volávací cenou 1.000.000,- Kč. Násle422 uměleckých děl. Ve středu 22.
dně po skončení výstavy je připravena
listopadu 2018 se konala vernisáž
aukce vystavených děl na neděli 9.
v historických prostorách pražského
prosince 2018 v Modré posluchárně
Karolina UK. Po oficialitách, které moKarolina. Výtěžek z této dobročinné
akce bude užit ve prospěch hendikederoval pracovník TV p. Václav Žmopovaných studentů. I po skončení auklík, vystoupil v kulturní vložce smíšený
čního dne se budou neprodaná díla
pěvecký sbor. K příjemné náladě také
přispěla náhodně procházející skupina
dále celý rok dražit na internetu.
Japonců na chodníku za oknem, když
Katalog na www.aukcnisalon.cz
pěvcům spontánně a nadšeně tleskaAukční výstava v pražském Karolinu je
la. Velký rozruch způsobil rozměrný sípro JMB jeho 98. prezentací.
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malíře, grafika a ilustrátora Ing. Václava Smejkala (JMB)
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Vážení čtenáři, přejeme Vám mnoho energie do
nového roku 2019 i šťastné a veselé Vánoce.
grafičky B.Waageová, E.Vlasáková

expozice JMB

Ak.grafička E.Vlasáková

Dear readers we wish you much energy in the New
Year 2019 and Mery Christmas.
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RECENZE KE KNIZE „PNUTÍ“, Literární příloha L-U-K
Review of a book Pnutí, newspaper L-U-K, Praha, CZ
stačí Jarní pnutí, „tlumený tlukot jara“ a „napolo zmládneš“, ale už předtím „stále v přírodě“; ta je mu věrnou kamarádkou, milenkou vášnivou: „šťastný klečím v kleči / stýská se mi horo.“ Statečná knížka, a krásná.

http://www.obrys-kmen.cz
Ročník 2018, 37/2018 - 12. září 2018

Žít šťastně, třeba tíž
MILAN BLAHYNKA

Ročník 2018, 37/2018 - 12. září 2018

Kovkop slov zapomínaných a zapomenutých i naopak před ním nezrozených, básník Miroslav Kubíček dal své nejnovější
sbírce název PNUTÍ (Oftis, Ústí nad Orlicí
2018, ilustrace Václav Smejkal). Ani VášaTrávníček, ani devítisvazkový Příruční slovník jazyka českého nemá pro pnutí samostatné heslo, PSJČ je uvádí jen jako
podstatné jméno slovesné v hesle pnouti a
k tomu substantivu žádný doklad. ………….
Kubíčkova poezie se nepne bouřlivě, jen:
„pnutí nutí nejít pozpátku / vzpínat se a
vznášet se…“ Básník má však rád slova,
která jsou „jako bouřlivý klid“, a čeká / na
báseň / na slova z perel a krve / žíznivě
žízný život.“ Nečeká marně, jeho lakonické
verše jsou ze slov vzácných jak perly. Silně
aliterovaný verš „žíznivě žízný život“ ……….
Kubíček
přímo
„souvěrně“
evokuje
Holanovu sbírku Kameni, přicházíš… posledním veršem: „kameni přicházím.“ Nepřichází však sklesle. Ačkoli „tlí sliby / sliby tlí /
lži mlží / mlží lži“ a „zatahuje se / jak před
bouřkou“ a „mocní se o moc rvou“
(smysluplný rým přes sedm veršů!),

Kameni, vodo, básník přichází
FRANTIŠEK UHER
Jsou básníci, kteří směřují vytrvale vlastní
cestou jako poutníci za vzdálenou jasnou
hvězdou, důvěrně znajíce její kořeny a
smysl záře. Bez patosu, bez okázalých gest,
bez jalové mnohomluvnosti, s úctou ke
štědrosti a hravosti českého jazyka. Takovým je Miroslav Kubíček, zanechávající
v české poezii výraznou stopu od prvotiny
Dny slunci (1963), přes tucet sbírek k té
nejnovější, nazvané PNUTÍ (Oftis 2018, 96
stran, s konzistentními ilustracemi svého
„dvorního“ ilustrátora Václava Smejkala). ….
Sbírka je rozdělena do dvou svébytných
pasáží. …………
S úctou připojme ještě jeden (šrámkovsky
znějící) citát: Stačí se zaposlouchat. Ještě
zní. Vskutku! Stačí „zaposlouchat se“ –
začíst se do Kubíčkových veršů.
Z důvodu prostoru jest kráceno. Jen ukázka.

VÝSTAVA NOVOROČENEK, Moravská Třebová
Exhibition of graphic New Year's cards, Moravská Třebova, CZ
Vernisáží v pátek 14. září zahájilo
Městské muzeum v Moravské Třebové
Výstavu novoročenek ze sbírek
Spolku sběratelů a přátel exlibris. Celá
tato výjimečná akce se konala u příležitosti sta let od založení SSPE (16.
11. 1918). Výstavu ve výstavní síni
Městského muzea otevřel vedoucí
muzea Mgr. Robert Jordán. Dále
vystoupila ředitelka KSMT PaedDr.
Hana Horská, která předala slovo
předsedovi SSPE Praha Doc. PhDr.
Felixi Černochovi, CSc. Kromě pár
slov o grafice i činnosti spolku laskavě
pan Černoch představil výstavu i auto-

ry novoročenek jednotlivě panel po panelu. Přítomní návštěvníci to velmi kvitovali a bylo to velmi zajímavé zpestření vernisáže. Byla jen škoda, že nedorazilo hojnější publikum. Tato výstava by si to opravdu zasloužila.

posluchači

odborný výklad

výstavní síň muzea

PRODEJNÍ VÝSTAVA KPU 2018, Ústí nad Orlicí
A sale art exhibition of KPU 2018, Ústí nad Orlicí, CZ

MĚSTSKÉ NOVINY 10 / 2018, Lanškroun
Town's Newspaper No. 10 / 2018, Lanškroun, CZ

Po proběhlých volbách do městského
zastupitelstva v Ústí nad Orlicí v Galerii
pod radnicí připravil Klub přátel umění
krátkou, v podstatě již předvánoční,
výstavu děl členů KPU. Ke koupi byly
obrazy, grafika, patchwork, knihy, aj.
Výstava byla zahájena ve středu již
dopoledne, bez vernisáže a po 12
dnech skončila 21. října 2018. Pro JMB
to byla 97. prezentace v pořadí.

pohoda při instalaci
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obrazy JMB

malý sál
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básně Kubíček, ilustrace JMB

