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od 11. 2. 
STÁLÁ EXPOZICE 
HMATOVÉHO SOCHAŘSTVÍ
Oblastní galerie Vysočiny, Galerie 

Alternativa, budova Komenského 10

od 27. 5. 
„ZÁMECKÉ STŘÍBRO 
Z LUK NAD JIHLAVOU“
Výstava z cyklu „Muzejní poklady“ 

představující stříbrný stolní servis z 

Turistické kulturní a informační centrum v Jihlavě nabízí zájem-
cům celou řadu informací o kulturních i sportovních akcích. Z nich 
čerpáme do našeho přehledu kulturních akcí, je ale zřejmé, že z dů-
vodu rozsahu nemohou NJR uvést všechny informace. Využívá-
me však toho, že v době prázdnin nehrají divadla, a přinášíme pro 
představu, co vše lze nalézt v Kulturním a sportovním kalendáři na 
srpen, jeho obsah. Kromě toho je turistickým kulturním a infor-
mačním centrem zpracován i kalendář Jihlavské kulturní léto. Oba 
zdroje kulturních akcí ve městě v době prázdnin je možno vyzved-
nout na magistrátu města, je také v plném znění na webových strán-
kách města.

Aktuální informace o kulturních a sportovních akcích Aktuální informace o kulturních a sportovních akcích 
na www.jihlava.cz na www.jihlava.cz 

věna ruské kněžny Anny L. Lazare-
vové. Dlouhodobá výstava.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

 

do 3. 10.  
PRODEJNÍ VÝSTAVA 
A EXLIBRIS
Prodejní výstava, která bude za-

končena aukcí toho nejzajímavější-
ho. Aukce: 4. 10. v 18 hodin. Výtěžek 
pomůže k navrácení sochy TGM do 
Jihlavy. Díla, která byla na tento účel 
darována umělci i sběrateli si můžete 
prohlédnout na www.tgmjihlava.cz. 

Oblastní galerie Vysočiny, Masary-
kovo nám. 24.

do 14. 10.  
„VÁCLAV HAVEL – OBČAN 
A DRA MATIK“
Galerie – Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 24

do 16. 10.  
ARTOTHÉQUE ÉPHÉMÉRE 
2010/2011  
Současné umění francouzských 

výtvarníků z partnerského regionu 
Champagne-Ardenne.

Oblastní galerie Vysočina, Komen-
ského 10

do 21. 10.  
Aleš Kauer: „KDYŽ BYLO DÍTĚ 
DÍTĚTEM“
Galerie Na dně (na chodbě Diva-

delního klubu v Horáckém divadle), 
Komenského 24

do 23. 10.  
PURMERENDŠTÍ 
VÝTVARNÍCI V JIHLAVĚ
Výstava prací výtvarníků z partner-

ského holandského města pořádaná 
ve spolupráci se statutárním městem 
Jihlava. 

Oblastní galerie Vysočina, Masary-
kovo nám. 24

do 30. 10.  
PODOBY LIDSKÉHO STÁŘÍ 
Výstava fotografi í.
Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-

ká léčebna, Brněnská 54

do 30. 10.  
MATRICE A PATRICE 
Tomáš Moravec a Roman Štětina. 
Galerie Půda, Joštova 27, podkroví 

fi rmy Javab


