VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ A GRAFIK, Moravská Třebová
An art exhibition of photography and graphics, Moravská Třebová, CZ

V rámci 24. ročníku Dnů
slovenské kultury připravily Kulturní služby
města Moravská Třebová 2 zajímavé výstavy.
Vernisáž obou začala
v aule muzea. Hlavní
slovo měla ředitelka pí PaedDr. Hana
Horská. Přítomným návštěvníkům představila fotografa Antona Diváckého.
Bohužel grafik p. Víťazoslav Chrenko se
ze zdravotních důvodů nedostavil.
V kulturní vložce vystoupilo hudební
trio. Po té autor výstavy fotografiíí
pozval přítomné k diskuzi nad jeho díly.
Celá jeho expozice se točí kolem
portrétů zajímavých osobností. Padaly
otázky ze všech možných i nemožných
oblastí. Bylo to příjemné zpestření,
zajímavé a inspirativní. Dále následovala prohlídka prací V. Chrenka v prvním
patře muzea. Návštěvníci vyznávající
grafiku tu našli ráj. Expozice je rozsáhlá
a podrobné zhlédnutí je na delší dobu.
Po skončení vernisáže pozvali pořada-
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telé zájemce do Třebovské restaurace, kde se konalo posezení.
Ing. Anton DIVÁCKÝ (*1971)
Významný slovenský fotograf zaměřený na portrét osobností, příběhy měst
a krajiny. Vystudoval VŠ ekonomickou
v Bratislavě. Fotografii se věnuje celý
život, v současnosti žije v Praze, kde
se věnuje vlastní umělecké tvorbě.
S jeho pracemi se nejčastěji můžete
potkat v jeho kalendářích, fotoknihách,
případně v autografiích slovenských
umělců.
Mgr. Víťazoslav CHRENKO (*1952)
Slovenský sběratel, grafik a publicista
žije a tvoří v Hlohovci. Vystudoval
pedagogickou školu v Nitře. Především se věnuje grafice a tvorbě exlibris
technikou lineorytu (X3). Je členem
SSPE v Praze, Združenia výtvarných
umelcov moravskoslovenského pomezí v Uherském Brodě. Vede mezinárodní tvořivou dílnu v Hlohovci, kde
předává zkušenosti mladým a začínajícím výtvarníkům.
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malíře, grafika a ilustrátora Ing. Václava Smejkala (JMB)
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Reinkarnace I.
Reincarnation I
návštěvníci

příjemné posezení s autorem
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VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SVČS, Pardubice
An annual members' conference of Eastern Czech writers, Pardubice, CZ

Kruh, přání letošním jubilantům z našich řad, knižní veletrh v Havlíčkově
Brodě, členské příspěvky, Sborník
2019, novinky a nápady. Závěrem bylo
setkání se známými a přáteli.

Setkání literátů SVčS se konalo v sobotu 27. dubna v Pardubicích v restauraci Philadelphia. Na programu bylo,
mimo jiné, schválení hospodářské
zprávy, personální záležitosti, bulletin

Pohled do sálu Philadelphie mezi přítomné spisovatele

TRADIČNÍ SETKÁNÍ SPISOVATELŮ, Lanškroun
A traditional meeting of writers, Lanškroun, CZ

Setkání členů Střediska východočeských spisovatelů v Lanškrouně. Ze
Šumperka přijel básník p. M. Kubíček

a ze Žamberka dorazil prozaik p. M.
Dušek. Za domácí se také dostavili
aforista p. J. Faltus a výtvarník JMB.

VÝSTAVA SOCH QUIDO KOCIANA, Ústí n. Orlicí
An exhibition of sculptures by Quido Kocian, Ústí nad Orlicí, CZ

Quido KOCIÁN ( *7. 3. 1874 v Ústí n.
O. † 3. 1. 1928 v Hořicích). Význačný
sochař a rodák. Vystudoval sochařskou školu v Hořicích, dále UP školu
v Praze (prof. Klouček). Po té přestoupil k prof. J.V.Myslbekovi na Akademii výtvarných umění. V roce 1901
modeluje jednu ze svých nejlepších
soch Mrtvého Ábela. Získává Klárovu
a Římskou cenu a odjíždí na studijní
cestu do Itálie. Velký vliv na jeho tvorbu má setkání s Augustem Rodinem a
E. A. Bourdellem. Po návratu přijímá
místo profesora na Sochařsko-kamenické škole v Hořicích. Kocianovo
sochařské dílo bylo dlouho neoprávněně přehlíženo. Dá se říci, že bezpochyby patří k tomu nejlepšímu za první
polovinu dvacátého století.

Vernisáž výstavy modelů plastik Quido
KOCIANA se konala netradičně v pondělí 29. dubna 2019 v Galeriii pod
radnicí v Ústí nad Orlicí. Příjmení Kocian je v Ústí pojmem, tento dnes již
nežijící sochař byl bratrancem slavného houslisty. Těch výjimek bylo vícero
a i celkové pojetí výstavy bylo nezvyklé. Průvodního slova se ujal p. Jiří Fikejz. V předsálí zněly tóny klavíru.
„Chtěli jsme zapojit interaktivně diváka
do výstavy. Na většinu vašich otázek
tedy najdete odpovědi ve vedlejším
sále.“ Přiblížil koncepci výstavy organizátor pan Fikejz. Ač žaludek není
naším tématem zájmu, nešlo přehlédnout reprezentativní raut cukrářky pí
Mileny Fikejzové. Byla to pastva nejen
pro oči, ale i pro náročné jazýčky.
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Town's Newspaper No. 05 / 2019, Lanškroun, CZ
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VZPOMÍNKA NA ŘEZBÁŘE STAŇU MORBICERA, M. Třebová
A recollection of a wood-carver Staňa Morbicer from Moravská Třebová, CZ
pan Stanislav MORBICER (Moravcovi) *2.3.1945 Hvozdná u Zlína

182

183

† 29.4.2019 Olomouc

