VÝSTAVA OUSTECKÝ SALON 2021, Ústí nad Orlicí
An art Saloon of Museum, Ústí nad Orlicí, CZ

V pátek 24. září 2021 Městské muzeum
Ústí nad Orlicí uspořádalo v Galerii pod
radnicí již tradiční Oustecký salón. Úvodní slovo k výstavě měla zástupce ředitele Mgr. Dana Morávková DiS. K dobré náladě hrál Barrel band a dále nám
četl ze své knihy spisovatel a farář Petr

Pazdera-Payne. Na vernisáži bylo plno
a bylo vidět spoustu nových a mladých
tváří, což je strašně dobře. Také to bylo
až dojemné setkání starých přátel,
se kterými jsme zavzpomínali na 25 let
dnes již neexistujícího KPU, s nímž byl
Salón v Ústí nad Orlicí bytostně spjat.
Výstava Ousteckého salonu je pro JMB
jeho 102. prezentací.
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malíře, grafika a ilustrátora Ing. Václava Smejkala (JMB), Lanškroun
Prosím Vás nechte se očkovat, ať jde covid do historie a Vy jděte na výstavu!
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ KOČÍ + LÁSLO, Ústí nad Orlicí
Exhibition of photographs by Jiří Kočí & Jiří Láslo, Ústí nad Orlicí, CZ

Fotograf J. Kočí

Ve středu 1. září 2021 v patře Malé scény v Ústí n. O. připravil
fotograf Jiří Kočí s vnukem Jiřím Láslo výstavu fotografií s názvem
Člověk a jeho svět. Úvodní slovo na výstavě měla jeho manželka,
která také vystupovala v kulturní vložce (klavír), společně s vnukem
(klarinet). Pan Jiří KOČÍ (*1952) fotí od roku 1968, často vystavuje
v ČR i v zahraničí, založil si vlastní video-studio, byl kameramanem
regionálního TV, člen ASČF. Mez. Federace mu udělila titul AFIAP.
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Hranice Světa
A border of the World
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VZPOMÍNKA NA MALÍŘE JINDŘICHA ŠMÖGERA, Sloupnice
pan Jindřich Š M Ӧ G E R * 25. 05. 1928 Vysoké Mýto

† 30. 7. 2021 Vysoké Mýto

Recollection to a painter Jindřich Šmӧger, Sloupnice, CZ

S Jindrou jsem se seznámil na Lanškrounské paletě v roce 1999.
Malíř Jindřich ŠMӦGER se živil jako řidič zájezdového autobusu.
Prochodil všechny kopce Evropy. Od roku 1964 žil ve Sloupnici. Učil
se z postřehů, připomínek, setkání a názorů jiných výtvarníků z OKS,
jako byli J. Juška, F.V. Danihelka, J. Sodomka, J. Rejnart, Z. Rosák a
další. Těžištěm jeho prací byla krajina. S kamarádem J. Chaloupkou
se trumfovali v zobrazování oblíbeného vrchu - Šuráňkova kopce,
jako jejich věčné téma. Byl vedoucím výtvarné skupiny Triangl,
organizoval plenéry pro své členy např. v Jeseníkách či na Šumavě.
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SETKÁNÍ PŘÁTEL EXLIBRIS, Moravská Třebová
A meeting of Friends of exlibris, Moravská Třebová, CZ

Covid zastrčil na chvíli své drápky a konečně jsme se mohli s přáteli na okamžik setkat. Na podzim tohoto roku je
plánován do Moravské Třebové tradiční
sjezd EXL. Toto byla vlastně malá příprava a zkouška. Sešli jsme se v sobotu 24. července 2021 na zahrádce
restaurace Laskavárny v Moravské Tře-

bové, hned naproti muzeu. Bohužel, naše řady prořídly, i přesto ti nejvěrnější
nalezli správnou cestu. Přicestovali
nadšenci z Prahy, Lanškrouna, Velkých
Losin a podobně. Někteří se nedočkavě
ihned pustili do odříkávané práce a
začali s výměnou lístků i doplňováním
své grafické sbírky. Blahodárný pohled.
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VZPOMÍNKA NA MALÍŘE JAROSLAVA MATĚJKU, Žďár n. Sázavou
pan Jaroslav M A T Ě J K A * 17. 12. 1940 Litomyšl
† 28. 7. 2021 Žďár nad Sázavou
Recollection to a painter Jaroslav Matějka, Žďár nad Sázavou, CZ

Malíř Jaroslav MATĚJKA, v jeho původní profesi stavař vodohospodář, pracoval na Českomoravské vysočině. S manželkou Alenou
zajišťoval obživu svým čtyřem dětem, teprve v pozdějším věku se
upsal výtvarné múze. Objevuje olej, učí se pracovat s barvou a poznává techniku šerosvitu. Klasicky zpracovává zátiší či přírodu v krajinomalbě. Jeho moto bylo: nečiním si nárok na nesmrtelnost, ať dílo
mluví za mne. Jestli jsem svými malůvkami někoho potěšil, udělal
radost, jsem spokojen. Hodně prorocká slova. Jardo, moc jsem se
těšil, že se u nás v Lanškrouně jednou stavíš.
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