VÝSTAVA MEZI OBRAZY_6 ILLUSTRATIONS (1/2), Lanškroun
An art exhibition of illustrations for a book Osmizvučí by JMB (part 1/2), Lanškroun, CZ

loš Smola, synové básníka-pánové MiVe čtvrtek 2. prosince 2021 uspořádala
roslav a Marcel Kubíčkovi, spisovatelé
Městská knihovna Lanškroun výstavu
ze SVčS Pardubice p. Milan Dušek, p.
obrazů Václava Smejkala (JMB)
Jiří Faltus a p. Josef Lukášek. Na vernis názvem Mezi obrazy_6 Illustrations.
sáži také proběhl křest knihy OsmizvuJedná se o ilustrace ke knihám nedávčí, kterou autor stačil ještě dokončit, ale
no zemřelého básníka Miroslava Kuo vlastní vydání knihy, in memoriam, se
bíčka, především k jeho básnické sbírjiž zasloužili jeho synové. Výstava je
ce Osmizvučí. Úvodní slovo vernisáže
koncipována jako hold básníkovi, který
měla ředitelka knihovny pí Linda
výrazně ovlivnil naši dobu i nás saNetušilová, dále zazněly verše z této
motné. Přesto, že je čas covidu, přišlo
sbírky v podání učitele p. Pavla Stuasi 40 návštěvníků a atmosféra byla
deného. Mezi významné hosty zavítal
skvělá. Mirek se na nás díval shora a
starosta města p. Radim Vetchý, mísdal i najevo, jak nám přeje.
tostarostové p. Oldřich Strnad a p. MiVÝSTAVA BYLA PRODLOUŽENA DO 7. LEDNA 2022
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malíře, grafika a ilustrátora Ing. Václava Smejkala (JMB), Lanškroun
Přejeme Vám šťastný nový rok 2022 a ať vždy
naleznete svůj most přes nepřízeň osudu!

hudební vložka

čítárna v zajetí veršů

pohled do sálu
organizátorky

návštěvníci

PF2022
synové básníka
představení Osmizvučí
literární přátelé
Ročník X., vyšlo 19. prosince 2021. Redakce a spolupracovníci, Homepage: www.jmb-obrazy.cz,
kontakt: smejkalv.jmb@email.cz (*)… Starší články z Městských novin lze nalézt
na internetu: https:www.lanskroun.eu/mestske-noviny-lanskroun-2021-číslo vydání
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Červený most
A red bridge
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MĚSTSKÉ NOVINY 11 / 2021, Lanškroun(*)
Town's Newspaper no. 11 / 2021, Lanškroun, CZ

VÝSTAVA KERAMIČKY JANY KREJZOVÉ, Lanškroun
A fine ceramics exhibition named "Paloučky" by Jana Krejzová, Lanškroun, CZ

-

KC a Městské muzeum Lanškroun uspořádaly 20.
listopadu 2021 vernisáž výstavy Jany Krejzové
v Multifunkčním centru L’Art, s názvem PALOUČKY.
Keramička, žijící v Újezdci u Litomyšle, bydlí na
dohled památného místa naší historie Růžového
paloučku Českých bratří, jenž je porostlý pětilistými
galskými růžemi. Zde si keramička vzala inspiraci pro
svou instalaci artefaktů, které prezentuje u nás
v Lanškrouně. Úvodního slova se ujala kurátorka
výstavy ředitelka Městského muzea Lanškroun pí
Dita Hálová. Ve výstavních prostorách zazněly tóny
jazzové kytary Milka Havlíka. Vernisáž, za účasti asi
15 návštěvníků, byla zakončena komentovanou
prohlídkou a diskuzí s autorkou.

KRUH 65 SVčS O BÁSNÍKU M. KUBÍČKOVI, Pardubice
A bulletin KRUH no. 65 from the Writers of Eastern bohemia , Pardubice, CZ

expozice

ředitelky a autorka

komentovaná prohlídka

návštěvníci

VÝSTAVA MEZI OBRAZY_6 ILLUSTRATIONS (2/2), Lanškroun
An art exhibition of illustrations for a book Osmizvučí by JMB (part 2/2), Lanškroun, CZ

Toto je druhá část výstavy (při vstupu),
v níž představujeme instalaci 14 návrhů
ilustrací pro básnickou sbírku Osmizvučí. Do knížky se vešlo 5 finálových

ilustrací a na titulní stranu obraz s názvem Zrození. Děkujeme zároveň tímto
majitelům obrazu za jeho zapůjčení na
vernisáž.

*** ŠKVÍRKOVNÍK ***
Aforismy spisovatele Františka UHRA z Havlíčkova Brodu
Aphorisms from a writter František Uher from Havlíčkův Brod, CZ

▪ Zima umí lidem pořádně zatopit.
▪ Na Silvestra nás těší pomyšlení, že jsme zase odflákli jeden rok.
▪ Novoroční přání: Hodně zdraví, ostatní si ukradneme.
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