Vyšlo dne: 31. 3. 2015

Sklerotik připomíná všem stejně postiženým:

DOUDLEBSKÝ PLENÉR 2015
od

16. do 19. července 2015.
Archivní foto (lákadla):

2009

2011

2013

, dodáváme, že skutečnost je
taková, že několik tzv. mužů tam také bylo, ale respektujeme zde jejich skromnost )

(K obavám, aby dámy neřekly, že to je genderově nevyvážené

:

Z prvních ohlasů hlavně (ale nejen) z řad nesklerotiků uvádíme (to abyste věděli, na
koho se tam také můžete těšit):



Ahoj Hony, letos to se mnou vypadá nadějně..,jestli se ještě v Doudlebech najde místo i pro mne, tak rád
přijedu :-)
Z Boleslavi do Hradce zdraví
Zdeněk Vrba-Willy



Děkuji za dobré zprávy! :) Také zdravím a už se moc těším :)
Hanka Velická

 Ahoj Hony,
hlásím příjezd na Doudlebský plenér v počtu 2. Zarezervuj nám, prosím, dvě školní žíněnky na nocleh :-D.
Bude zase prezentační leporelo od pana Pavla?
Těším se na viděnou, ...
Anička (Vršecká)

 (prezidentu akce Pavlu P.)
Proti termínu 16.-19.7.2015 nemám žádné námitky, píšu si do kalendáře. Ubytování na seníku považuje starý
tramp za luxus.
Hony



Přítel malíř Vojta Nosek zmodernizoval
své webové stránky a zve nás všechny
na návštěvu. Udělejme mu radost a
hlavně (!) se nezapomeňte zapsat do
návštěvní knihy. Pamatujte na biblické
rčení:
Pište a bude vám psáno!
(stačí ťuknout sem!)



Další ze zajímavých povídání o tom, jak vzniká
obraz,najdete u Petra Hanische. Tentokrát píše o
tvorbě pastelem:
Do začátku je dobré mít správné výrobní nástroje,
tedy kvalitní pastely, já používám suché pastely
od českého výrobce Koh-i-noor. A co se týče
papíru tak lze využít speciálního pastelového
papíru, v každém specializovaném obchodě jich
najdete mraky, a dokonce různých barev, nebo
pro začátek úplně postačí obyčejný balící papír,
ten je k dostání v každém papírnictví. Ještě bych
chtěl připomenout, že dobrým pomocníkem je
starý ručník, neb pastely neskutečně špiní, tak a?
si neumažete obraz dříve než vůbec obraz
začnete. A poslední pomůckou je fixativ, úplně
postačí jakýkoliv sprey na vlasy. No a protože již
máme připraveny veškeré potřeby a pomůcky
můžeme začít...
Pokračovat lze kliknutím na tento odkaz. Neušpiňte se
(moc) a pak se zde pochlubte (falešná skromnost nikoho nešlechtí!)

Do redakce to čerstvě poslal přítel Ľudo Ševčík, ale i vy ostatní jistě žasnete, kolik jmen z našeho volného
společenství se tam vlastně nachází:

Nám nezbývá, než „mazálkům“ ze Slovenska, Čech i Moravy popřát, aby se výstava vydařila a těšila se hojnému
zájmu obecenstva (a to i platícího a nakupujícího). Koho skupina Mazalkovia zajímá ještě více, má zde
k dispozici ještě odkaz:
Výstava 30 výtvarníků ze Slovenska, Česka i Lucemburska

Vůbec nepochybuji, že toho pána na portrétu
všichni poznáte i bez toho, že je to tam vpravo
nahoře uvedeno. Ovšem pokud vás zarazí ta
černobílá zebra nad obrazem, pak vězte, že se
skutečně jedná o tzv. filmovou klapku.
Pro výstavu filmových klapek portrét namaloval
náš kámoš a pověstný detailista, ba přímo
manuálně-digitální malíř Zdeněk Vrba – Willy
Bohužel odkaz na jeho stránky v našem seznamu
GAMA je již nefunkční, protože server ic.cz
začátkem března přestal poskytovat bezplatný
hosting, věříme však, že se nám Willy brzy sám
ozve a sdělí nám, kde si jeho díla můžeme
prohlédnout.
Naživo ho, doufám, uvidíme v Doudlebách a jistě
s ním ztratíme pár či mnoho slov, pokud ovšem nebude malovat strom (v tom případě by byl zaneprázdněn
počítáním všech listů na něm, aby mu to na obraze „sedělo“.)

Že různá města, zvláště ta,
která mají slavnou historickou
minulost nebo jsou něčím
pověstná (víno, ženy, zpěv),
případně vše dohromady,
konají různé slavnosti, ať už
dobrého jídla, pití či rázu
historického, je už poměrně
známo, a tyto akce jistě každý
z nás už někde navštívil. Ale
dnes si dovolujeme Vám
představit dámu, která se
pohybuje v zákulisí jedné
takové akce a dokonce pro ni
vytváří mj. i kostýmy.
Akademická malířka Jitka Jelínková je jednou z hybatelek akce
Kutnohorské stříbření, ilustrátorkou knih a kalendářů,
grafičkou,....a shlédnutí jejích webových stránek věru stojí za víc, než jedno kliknutí myší. Nyní je v přírůstkách
na seznamu GAMA ve Foru NARUBY, a odkaz na Kutnohorské stříbření (včetně jejích návrhů kostýmů a
fotogalerii) najdete zde. (Foto převzato z těchto stránek).

PATLA.../SEJF – samizdatový plátek určený k informačnímu obtěžování přátel
malířů, patlálků, spisovatelů a pisálků. Obtěžování se lze zbavit hláškou na adrese
cmuchalek@centrum.cz, obzvláště pikantní hlášky jsou vítány a budou
zveřejněny. Vychází pravidelně nepravidelně, bez souhlasu státních byrokratů.
Starší čísla Patlafonu i Sejfu jsou na: http://jan.safrovi.eu/Depozitar.html
Starší čísla PatlaSejfu jsou na: http://jan.safrovi.eu/PatlaSejfRozc.html

