VÝSTAVA ILUSTRACÍ KNIH JMB100 PLUS, Lanškroun
An exhibition of book illustrations by JMB Smejkal and a baptism of a new peotry book, Lanškroun, CZ

Ve středu 13. listopadu 2019 proběhla
v Městské knihovně Lanškroun vernisáž
101. výstavy Václava Smejkala, nazvaná „JMB100 plus“, která byla spojena
s křtem nové knihy básníka Miroslava
Kubíčka. Vlastní expozice ilustrací knih
začala s předstihem již 3. října a bude ji
možno zhlédnout do 20. Prosince.
Vernisáž zahájila za přítomnosti starosty R. Vetchého a místostarosty O.
Strnada ředitelka MK R. Halberštátová
představením přítomných autorů. Zvláště příjemnou chvilkou, za lanškrounské
příznivce, bylo přání k narozeninám p.

Kubíčka, který slaví 85 let. Následoval
křest jeho zatím poslední básnické
sbírky „V jiskřivých chvílích“ s ilustracemi JMB. S hodnocením tvorby p. Kubíčka vystoupil básník p. J. Faltus.
Dalším kmotrem knížky byl prozaik p.
M. Dušek. Ač je čítárna MK nevelká,
našlo sem cestu bezmála 60 návštěvníků. Bylo plno. V kulturní vložce zahrály žačky ZUŠ na kytary. Krásný podvečer jsme zakončili lahůdkami na jazýčku. Na internetu pí Hrynečková:

JMB Newsletter
Listopad / November 2019

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

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

https://www.lanskrounsko.cz/cz/9058vystava-v-smejkala

kulturní vložka

básník J. Faltus

křest sbírky s kmotry

pohled do čítárny

vstupte

návštěvníci

dort pro jubilanta

návštěvníci

pozvánka na výstavu

výstava je součástí Maratónu SVčS

Ročník VIII., vyšlo 20. listopadu 2019. Redakce a spolupracovníci.
Homepage: www.jmb-obrazy.cz, kontakt: smejkalv.jmb@email.cz
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SBORNÍK PRO EXL A DROBNOU GRAFIKU, Praha
A catalogue of exlibris and small graphics from SSPE, Prague, CZ
V minulém čísle JMB-Newsletteru 047
Praha PhDr. Felixe Černocha CSc.,
jsme psali o výstavě současného česvydala při této příležitosti Sborník pro
kého exlibris v Kyjevě. Ukrajinští orgaexlibris a drobnou grafiku 2019, který se
nizátoři této reciproční výstavy vydali
krom jiného věnuje této příležitosti.
katalog s názvem Tandem. Česká stra(Vydal spolek sběratelů a přátel exlibris
v roce 2019, ISBN 978-80-906980-8-6)
na pod patronací předsedy SSPE

KŘEST SBORNÍKU SVčS „26 + 7“, Přelouč
A baptism of new literary catalogue from SVčS, Přelouč, CZ
Odpolední program byl za přítomnosti
Ve čtvrtek 17. října v odpoledních holiterátů střediska, představitelů města
dinách v přeloučské Záložně proběhl
Přelouč, zástupců Statutárního města
křest sborníku Střediska východočesPardubice, Pardubického kraje i veřejkých spisovatelů s názvem „26 + 7 o
nosti a zahájilo ho vystoupení hostů ze
barvách života“. Do tohoto sborníku
Slovenska, Ukrajiny a Ruska, kteří
přispělo celkem 26 autorů a 7
prezentovali své práce. Po té došlo i na
ilustrátorů. Editorem knihy je doc. PhDr.
přestavení a defilé autorů jako předJiří Hrabinec, CSc. a publikaci vytiskla
zvěst vlastního křtu sborníku.
Tiskárna L.S. v Řečanech n. Labem.

Výtah ze Sborníku SSPE 2019

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA SUDKA, Ústí nad Orlicí

Pohled do sálu přeloučské Záložny

An exhition of photographs by Joseph Sudek , Ústí nad Orlicí, CZ

Ve čtvrtek 7. listopadu v Galerii pod
radnicí v Ústí se konala vernisáž výstavy fotografií Josefa Sudka (1896-1976).
Úvodní řeč měl pořadatel výstavy p. Jiří
Fikejz, odborným výkladem provázel
kurátor Dr. Martin Pavlis z Ústavu dějin

aktéři vernisáže

umění AV ČR v Praze. Celou vernisáž
prolínaly tóny klavíru. Hlavním tématem
Sudkových fotografií byl pohled do ateliérů výtvarníků a v přísálí byly vystaveny fotografie jejich prací (Janeček,
Rada, Filla, Sivko, Navrátil, Tichý, atd.).

návštěvníci vernisáže

pořádající J. Fikejz

jeho krédo

kurátor M. Pavlis

1 x foto společná (archiv SVčS)

ilustrace JMB ve sborníku
autoportrét
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