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Všude se něco děje:
KOTEŠOVSKÝ PLENÉR 2018
V dňoch 9.8.-12.8.2018 sa v obci Kotešová uskutočnil už štvrtý ročník medzinárodného
stretnutia výtvarníkov „Kotešovský plenér 2018“. V sobotu 11.8.2018 od 17:00 hod. sa
v areáli kaštieľa manželov Beláčkovcov v spolupráci s Obecným úradom v Kotešovej konala
slávnostná vernisáž diel, vytvorených na plenéri aj mimo, ktorá bola určená pre širokú
verejnosť.
Tohtoročného plenéra sa zúčastnilo spolu 10 výtvarníkov, ktorí prezentovali svoje výtvarné
diela. Sme radi, že okrem „skalných“ plenéristov - A.Vršecká (Praha), I.Ščepaková (Pozořice
u Brna), V.Jablonská, M.Laskovič, J.Strachota (Bratislava), E.Horský, M.Chomisteková,
E.Mišuthová (Žilina), sme privítali i nových účastníkov, ktorými boli Vladimíra Čarnecká
(Martin) a akademický maliar Stano Lajda (Žilina), ktorí významne prispeli k úrovni tohto
podujatia.
Napriek
neistým
predpovediam
počasia
po piatočnej búrke sa sobotňajšej vernisáže
zúčastnil veľký počet návštevníkov, mnohí si
vystavené diela zakúpili do svojich domovov.
Súčasťou vernisáže bol kultúrny program so
živou hudbou, pre účastníkov a návštevníkov
bolo pripravené aj občerstvenie.
Podrobnejšie
informácie
o jednotlivých
výtvarníkoch (vrátane kontaktov) možno nájsť
v oficiálnom propagačnom materiáli, ktorý je
k dispozícii u organizátorov podujatia.
Ďalší ročník Kotešovského plenéra by sa mal
uskutočniť opätovne o dva roky. Tešíme sa, že
toto podujatie sa stáva tradíciou a súčasťou
výtvarného diania v Bytčiansko - Žilinskom
regióne.
Pavel Pětioký.
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poslal také fotografie, leč ze záhadného důvodu bez popisků či komentářů, což ovšem má

tu výhodu, že si nad nimi můžete libovolně spekulovat (u některých to může být docela zábavné).



Na různé frivolnosti ovšem není nutné svolávat velká shromáždění. Jedné naší kamarádce a kolegyni malířce
(vzhledem k její vrozené skromnosti nebudeme Soňu Sun Hubáčkovou jmenovat) stačí setkání i jen s jedním
člověkem a okamžitě z toho vytěží obraz – zda pouze vtipný, či jen popisně-reportážní nebo kombinaci obojího
se už ponechá na fantazii divákově. Když se tedy naposledy bavila s naším dalším kamarádem malířem Sašou P.,
vznikl z toho obraz Ebonitová tyč:

Pokud někdo z diváků namítá, že ebonitová tyč se tře liščím ohonem, dokazuje pouze, že je sucharem bez
špetky nadhledu, a navíc šprtem, který bez důkazu věří všelijakým základně-školním poučkám, aniž mu kdy byly
předvedeny v praxi (to by totiž ochránci zvířat takovou školu nechali v lepším případě zavřít, v horším vypálili do
základů. Víte-kolik liščích ohonů by bylo potřeba na třífázový 3x380 V?)
Že má (výše zamlčená) Sun reportážní nadání, dokazuje i její další obraz. To se pro změnu setkala se svou
přítelkyní malířkou Ninou a ...

vznikl obraz dokumentárního
charakteru, popisující setkání
dvou dam, jejichž puberta již
může být předmětem bádání
historiků. Obě dámy jsou
chovatelkami
zvířátek
z kategorie přátel člověka
(nikoliv tedy třeba pátera
Halalíka), a ani ta zvířátka na
obraze nesmějí chybět.
Tož ať jim krása tělesných
proporcí, zdravé sebevědomí a
psychické mládí vydrží ještě
řadu let, na data narození
v občance spolu s námi kašlou
a nevadne u nich schopnost
zachytit kouzlo okamžiku.


Ostatně jen díky pohotovému objektivu Pavla Pětiokého si můžeme
připomenout kouzlo okamžiku spojené s jednou ze spontánních kreací
přítele, který nás tak nehezky opustil před krátkou dobou, Jiřího
Chorche Bartošíka.
(Při této příležitosti děkuji všem, kteří se milými slovy připojili k Poslední
recenzi, zveřejněné v minulém čísle.)



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:

