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do 3. 1. 
PAVLA GAJDOŠÍKOVÁ, X Y Z
Galerie Alternativa, budova Ko-

menského 10

do 3. 1. 
ZKA MENĚLINY, ARCHIV 
ŽIVOTA
Paleontologická putovní výstava 

Vlastivědného muzea v Olomouci 
a Muzea Prostějovska v Prostějově, 
doplněná exponáty ze sbírek Muzea 
Vysočiny Jihlava.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 4. 1. 
DĚTI NA RA DNICI
Výstava dětských prací - obrázků a 

vánočních výrobků dětí z jihlavských 
MŠ a ZŠ  ve vestibulu jihlavské rad-
nice. Otevřeno dle provozní doby 
radnice.

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo nám. 1 

do 6. 1. 
„A ZASE TEN VÁNOČNÍ ČAS“
Základní umělecká škola, Masary-

kovo nám. 16

do 6. 1.
VÁNOČNÍ MOTIVY V MUZEU
Jihlavské betlémy a náměty k vá-

noční výzdobě 
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 8. 1. 
BIODIVERSITA
Výstava vznikla ve spolupráci Kraj-

ského úřadu kraje Vysočina s fran-
couzskou ambasádou v Praze. Výsta-
va fotografi í známých francouzských 
fotografů zachytila krásy přírody na 
zhruba dvacítce fotografi í, které se 
zaměřují na rozmanitost veškerých 
živých organismů na zemi. Výstava 
se uskuteční souběžně s Konferencí 
OSN o změnách klimatu, která pro-
běhla od 7. - 18. prosince 2009 v Ko-
dani, Dánsko.  Určena je pro školy, 
ale také širokou veřejnost

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
náměstí 55 

do 8. 1. 
„Z WORKSHOPŮ 2“
Svaz sítotiskových umělců.
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střed-

ní umělecké školy grafi cké, Dvořáko-
va 12 

do 18. 1.
„O VÁNOCÍCH“
Výstava prací žáků výtvarného obo-

ru ZUŠ Jihlava. 
Galerie GJP, Masarykovo nám. 18

do 20. 1. 
OLDŘICH KULHÁNEK
Výběr z díla.
M+K galerie, Čajkovského 33

do 29. 1. 
DAVID BARTOŇ 
- KRA JINOMALBY
Galerie - Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 24 

do 31. 1.
PHOTOGRA PHIA NATURA  
2009
Soutěžní výstava makrofotografi í a 

překvapivých přírodních motivů.
VI. ročník nese téma „Detaily z pří-

rody“. 
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 31. 1. 
ALÉN DIVIŠ
Výstava prezentuje dílo českého 

umělce první poloviny 20. století. 
Jeho existenciálně expresivní malba 
je jedním z nejvýznamnějších čes-
kých přínosů modernímu světovému 
umění.

Oblastní galerie Vysočiny, Masary-
kovo nám. 24 

do 31. 1. 
GENERA CE Z - POZITIVNÍ 
DEZORIENTACE
Výstava představí vybrané předsta-

vitele současné generace 30tiletých 
malířů. Laďa Gažiová, Martin Krajc, 
Jitka Mikulicová, Miroslav Polách, 
Conrad Armstrong. Kurátory výsta-
vy jsou K. Babíček a A. Seifert. 

Oblastní galerie Vysočiny, Komen-
ského 10

do 31. 1.
PAVEL HORÁK / PAUL VAN 
DEN BERG
Pohádkové obrazy hradů, zámků a 

jiných malebných věcí.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 31. 1. 
NITRA , OSVĚTIM
Galerie Objektiv, Střední škola ob-

chodu a služeb - ve vestibulu školy, 
Karolíny Světlé 2

do 28. 2. 
JIŘÍ NOVÁČEK 
- BENEDIKTINI 
„GRA DUS AD DEUM“
Fotografi cký dokument komunity 

benediktinských mnichů z kláštera 
Rajhrad

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 31. 3. 
„DIVOKÁ AFRIKA “  
Výstava o životě a působení Joy 

Adamsonové. 
Informační centrum (hned za 

vstupní pokladnou).
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

do 31. 3.
MADAGASKA R V OHROŽENÍ
Výstavní místnost.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

do konce roku 2010
ŘEČ UMĚNÍ III. UMĚNÍ ZE 
SBÍREK OGV Z LET 1948-1970
Třetí část cyklu, který se pokou-

ší v průběhu tří let představit sbírku 
Oblastní galerie Vysočiny, se věnuje 
umění z doby od druhé světové vál-
ky až po normalizační rok 1970.

Oblastní galerie Vysočiny, Masary-
kovo nám. 24

1. 1. - 31. 1. 
DNK - foyer: VÝTVARNÉ 
PRÁCE DĚTÍ 
ZŠ HAVLÍČKOVA JIHLAVA   
Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-

ká léčebna, Brněnská 54 

1. 1. - 31. 1. 
Kavárnička: 
KOUZLO ABSTRA KCE 
Výtvarné práce klientů PL Jihlava.
Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-

ká léčebna, Brněnská 54 

1. 1. - 29. 1. 
DAVID BARTOŇ 
Trifoil, grafi cké papíry, Husova 10

1. 1. - 15. 2. 
„OSUDOVÁ MÍSTA V NAŠEM 
MĚSTĚ“ - výstava
Tato výstava vznikla ve spolupráci 

se ZŠ ve Velkém Beranově a L. Vi-
límka. Je věnována památce 1 303 
jihlavských obětí ŠOA (holocaustu).

Výstava je přístupná jak účastní-
kům aktivit realizovaných v domě 
Brněnská 10, Jihlava, tak i veřej-
nosti a může sloužit i jako názorná 
pomůcka ke školní výuce o historii 
města Jihlavy.

Občanské sdružení Papilio, Brněn-
ská 10. 

neděle 17. ledna 
v 19.30 hodin / E
Smlouva s vrahem
Minimalistická satira Akiho Kau-

rismakiho o muži, který si za posled-
ní peníze najme vraha na zabití sebe 
samého - jen se plán nějak zvrtne. 

pondělí 18. ledna 
v 19.30 hodin / E
Zahraj to znovu, Same
V hlavní roli hořkosladké komedie, 

jež je poctou slavné Casablance, ex-
celují nejslavnější neurotik Woody 
Allen a okouzlující Diane Keatono-
vá.

úterý 19. ledna 
v 19.30 hodin / E
Vtáčkovia, siroty a blázni
V dlouho zakázaném Jakubiskově 

karnevalovém snímku, natočeném 
podle scénáře - podobenství Karola 
Sidona, hrála mladičká Magda Vašá-
ryová.

středa 20. ledna 
v 19.30 hodin / E
Bílá stuha
Držitel Zlaté palmy fi lmového fes-

tivalu v Cannes zachycuje v úzkost-
ných tíživých tónech úpadek života 
protestantské vsi v předvečer velké 
války.

čtvrtek 21. ledna 
v 19.30 hodin / E
Muž z Londýna
Magický fi lm vyjevuje lidskou osa-

mělost v příběhu strážce v mořském 
přístavu, jenž jako svědek vraždy 
musí čelit otázkám viny a trestu. 

pátek 22. ledna 
v 19.30 / E
Hluboký spánek
V klasickém fi lmu noir se sou-

kromý detektiv Humphrey Bogart 
ocitne v noci mezi grázly z tančíren, 
zloději, vrahy a femme fatale potvo-
rami.

sobota 23. ledna 
v 19.:30 / E
Harold a Maude
Černá komedie o tom, co se sta-

ne, když se protnou osudy mladíka, 
který většinu času tráví na cizích po-
hřbech, a vitální krasavice osmdesát-
nice.

neděle 24. ledna 
v 19.30 hodin / E
Fish Tank
Britské sociální drama o snech v 

hnusné realitě paneláků na předměs-
tí Essexu, mezi nimiž lze bloumat, 
zamilovávat se a navždy se sobě ztrá-
cet.

Projekt 100 v kině Dukla

pondělí 4. ledna 
v 19.30 hodin / E
Vicky Cristina Barcelona
Milostné psaníčko Woodyho Al-

lena ze Španělska, za nímž se skrývá 
romantická rumba, ležérní slowfox i 
vášnivě-dramatické paso doble.

pondělí 11. ledna 
v 19.30 hodin / E
Můj Vůdce: Skutečně skutečná 
skutečnost o Adolfu Hitlerovi
Hitler se jako komická postava do-

sud neobjevil v německém snímku a 
možná proto šokující komedie vyvo-
la tak silnou vlnu odporu a odmítnu-
tí.

pondělí 25. ledna 
v 19.30 hodin / E
Edith Piaf
Narodila se na chodníku, vyrůstala 

v nevěstinci, vydělávala si pouličním 
zpěvem... světoznámá francouzská 
šansoniérka nelitovala ničeho.

Filmový klub kina Dukla  

čtvrtek 7. a pátek 8. ledna 
v 19.30 hodin / E
Stínu neutečeš
Nad Pavlem Landovským se vznáší 

rodinné tajemství, které v depresivní 
atmosféře venkovské samoty odha-
lují ti, kteří jej nikdy neměli znát.

čtvrtek 28. a pátek 29. ledna 
v 19.30 / E
Baader Meinhof Komplex
Retro thriller o radikálních mužích 

a ženách z teroristické RA F, kteří na 
demokracii poválečného Německa 
útočili výbuchy, únosy a vraždami.

Art kino Edison

středa 6. ledna 
v 10 hodin / E
Bathory
V historickém velkofi lmu ožívá le-

genda o Čachtické paní, jež se pod-
le pověstí koupala v krvi panen a na 
svých panstvích mučila své poddané.

středa 13. ledna 
v 10 hodin / E
Katyň
Filmové drama slavného režiséra 

Andrzeje Wajdy připomíná jednu 
z nejtemnějších událostí krvavých 
polských dějin:  masakr v katyňském 
lese.

středa 20. ledna 
v 10 hodin / E
Klíček
Surovost komunistického kriminá-

lu padesátých let ožívá v propadliš-
ti času, v němž se mezi politickými 
vězni ocitne zamilovaný pár.

středa 27. ledna 
v 10 hodin / E
Láska za časů cholery
Jednapadesát let, devět měsíců a 

čtyři dny čekal  Javier Bardem na lás-
ku ve fi lmu podle slavného románu 
Gabriela Garcíy Márqueze.

Kino Dukla seniorům

sobota 30. a neděle 31. ledna 
v 15 hodin / R
Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
Animovaná zvířátka z časů pod bo-

dem mrazu se vracejí, aby zažila dob-
rodružství s dinosaury v rodinném 
fi lmu plném akce a humoru.


