Benáteční výtvarníci se představí – „Každý jinak“.
Nový školní rok zahájíme 2. září v 17 hodin vernisáží výstavy, jež k nám doputuje
z partnerského města Benátky nad Jizerou. V roce 2015 tam vystavovali umělci Výtvarné
skupiny Hustopeče – Alfons a benátečtí výtvarníci nyní jejich účast v Hustopečích oplatí. A to
konkrétně pět z nich. A jak už název napovídá, každý se odprezentuje jinak.
Táňa Nálepková, absolventka Střední umělecko-průmyslové školy v Praze obor Konstrukce
a tvorba nábytku a interiéru, oborů etnografie a historie na Filozofické fakultě UK se během
svého života věnovala odborné a galerijní činnosti, pedagogice, pracovala jako umělecký
poradce a tvůrce svérázných a humorných ilustrací. V neposlední řadě vynikla v literatuře.
V Hustopečích se představí výtvarnou tvorbou.
Jan Nezdara, zkušený a talentovaný autodidakt tvoří s radostí sobě i druhým obrazy i hudbu.
Člen mladoboleslavského sdružení Vlna, Sdružení výtvarníků ČR i benátecké výtvarné skupiny
Beny maluje nejraději olejem, temperou a tuží. Věnuje se převážně krajinomalbě, maluje
detaily trav i vodní plochy a nebrání se ani novým stylům malby.
V galerii U Synků se představí i malíř, sochař, bytový architekt a muzikant, Roman Pavlík.
Jeho ateliér v historické části Benátek nad Jizerou poskytuje prostředí i pro pořádání společných
akcí výtvarníků. Působí ve Sdružení výtvarníků ČR, je zakladatelem benátecké skupiny
výtvarníků Beny a členem mladoboleslavské výtvarné skupiny Vlna. Jeho výtvarná tvorba
vyniká především znalostí linií, uplatněných vedle plenairové tvorby u figurálních námětů.
Z nich zaujmou symbolistické velkoplošné vize. Výstavy, jichž se účastní, často doprovází i
vlastní osobitou hudební tvorbou.
Ing. Miroslav Valecký vystudoval a celý život pracoval v technických oborech. V mládí ale
absolvoval i LŠU v Mladé Boleslavy, jež mu přinesla rozšíření jeho životního spektra o zalíbení
v české krajinomalbě, jež tvořil a tvoří jak v plenairu tak v ateliéru. Dává přednost pastelu a
oleji a jako aktivní člen skupin Beny a Vlna vystavuje se svými výtvarnými kolegy po celé
republice.
Pětici výtvarníků uzavírá opět dáma, keramička, Jana Rejzlová. Výtvarná pedagožka na ZŠ
v Benátkách nad Jizerou si postupně splnila svůj sen a otevřela vlastní keramický ateliér, kde
učí děti i dospělé tomuto krásnému uměleckému „řemeslu“. Nejvíce ji učarovala šamotová
hlína, kterou přetírá oxidy kovu a vytváří z ní nejrůznější objekty do okrasných zahrad.
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