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O ArtFestu České Budějovice jsme už psali, inspirace jsou však nakažlivé. Art Fest má mladšího
sourozence. Jmenuje se

Festival umění v Lysé nad Labem.
Organizátoři a účastníci jeho existenci z nemístné skromnosti dlouho tajili, takže nyní můžeme
nakouknout až centra dění po skončení druhého ročníku. Letos proběhl 1.-3. září a měl široký záběr.
Vedle malířů se zúčastnili také „sklovýtvarníci“, a také spousta dětí si vyzkoušela spoustu technik,
jako broušení skla, obrázky ze skleněné mozaiky, navlékání korálků, ale i třeba malbu olejovými
barvami na hladině vody. Za příznivých příbuzenských konstelací platí, že výtvarničí celá rodina.
Zaregistrováni byli i zahraniční účastníci.

Anička V. s bodyguardem,
ozdobou každé akce

Na shledanou za rok! To už bude více
informací, slibujeme.
*******************************************************************

Technická poznámka: Adresa hony.safrovi.eu je zrušena, používejte adresu s identickým obsahem
http://www.amaterska-galerie.eu
nebo novou adresu
http://hony-safra.eu
obě adresy mají v současnosti a i v blízké budoucnosti budou mít stejný obsah. Chcete-li se dostat přímo na rozcestník
odkazů na stránky kamarádů malířů, pak je možno použít adresu
http://www.amaterska-galerie.eu/Hony/GAMA/galerieodkazu.htm
******************************************************************************

Před časem jsme zde přinesli obrázky, upomínající na křesťanské kořeny naší země.
Teď jsme se dostali k várce obrázku stejného námětu ze štětce kamarádky z bývalé Amatérské
obrazárny Anny Svatuškové.
Než jí připravíme rozsáhlejší expozici, zatím malá ochutnávka či připomenutí dávných amatérskoobrazárenských časů:

Kaplička v Zahrádce

Obděnice

Kostel sv. Jana Skrýšovského

Kostel sv. Jana nad Vltavou

Kostel v Počepicích

Morová kaplička

******************************************************************************
Mnozí znáte našeho malířského kolegu a kamaráda Františka Evžena
neboli Evžena Františka Kunsta.
Zapomeňte ale na chvíli, prosím, že tento plátek je věnován patlálků,
pisálkům a v malé míře fotografům, a klikněte na obrázek 11-letého vnuka
E.F.Kunsta – nezapomeňte si ovšem pustit reproduktory a určitě
nebudete zklamáni.

Míša Kunst

Plenér Mitkov září 2017
Sun Hubáčková napsala: Bylo tam moc pěkně a pokud Bůh dá, pojedeme příští rok znova,i když někam jinam :-D

(Poznámka PatlaSejfu: ...no nezabili byste ji za takovou stručnost? Šakala už jsme vyslali...)

Typický
„Černošek“

(Účastníci ozvěte se, ať můžeme odvolat Šakala. Bylo by té Sun přece jenom škoda .)

Nevolební neagitačník
Náš plátek si nedělá ambice politické, leč někdy je třeba se k politice nějak postavit. Nejlépe zády.

Na nás je Volebně-kontrolní úřad krátký, my neděláme žádnou agitaci, jak ostatně nadpis hlásá.
Ostatně nebylo jednodušších voleb. Komu vyhovují stávající poměry, volí stávající parlamentní strany.
Komu nevyhovují stávající poměry, dá šanci těm, kteří žádnou nemají.
No, v současnosti dbá, aby strany řádně ocenily a
do účtů zavedly všechny náklady na volební
kampaň a na nic nezapomněly. Takže když se
nějaký kandidát před více než dvěma lidmi
s prominutím uprdne, je to chápáno jako obvyklý
volební slib a musí to být zaneseno do partajního
účetnictví

Babičko, co vlastně
dělá ten Úřad pro
dohled nad politickými
stranami?

Tenhle suvenýr jsem si přivezl z
Albánie. Už nemusím spoléhat na
vládu. Je to vynikající prostředek
proti slimákům ....

********************************************************
PATLA.../SEJF – samizdatový plátek určený k informačnímu obtěžování přátel malířů,
patlálků, spisovatelů a pisálků. Obtěžování se lze zbavit hláškou na adrese
cmuchalek@centrum.cz , hlášky obzvláště pikantní jsou vítány a budou zveřejněny.
Vychází pravidelně nepravidelně,

bez souhlasu státních byrokratů, je jim (píp) po

tom, co si tu píšeme. Starší čísla jsou zde:

