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do 4. 4.  
FILIP HORYNA, VÁCLAV 
MISAŘ, JAKUB SÝKORA  
Jedná se o společnou výstavu tří 

mladých absolventů pražské akade-
mie, malířů Filipa Horyny, Václava 
Misaře a Jakuba Sýkory (kukrynik-
sy), jejíž koncept se bude zabývat 
problematikou „vrstev malířského 
jazyka“.

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

do 4. 4.  
TOMÁŠ ABSOLON 
- VZOROVÉ DNY
Vstup přes prodejnu JAVAB.
Galerie Půda, Joštova 27

do 7. 4.  
SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM 
VYSOČINA 2012 
Výstava prezentuje výsledky Sklář-

ského sympozia Vysočina 2012.
OGV, Masarykovo nám. 24

do 7. 4.  
VYSOČINSKÉ VARIACE 
Svá díla tu bude vystavovat 15 

umělců působících v současné době 
v Kraji Vysočina. Je zde zastoupe-
na starší, střední i mladší generace. 
Sjednocujícím akcentem této výsta-
vy je historicky právě pro Vysočinu 
charakteristická krajinomalba, která 
je zde také nejhojněji zastoupena. 

OGV, Masarykovo nám. 24

do 7. 4.  
FRA GMENTY ANEB NULOU
NELZE DĚLIT
Výstava prací studentů 3. ročníku 

ateliéru Design a vizuální komunika-
ce Střední uměleckoprůmyslové ško-
ly Jihlava-Helenín.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

do 8. 4.  
SBĚRA TELÉ SVĚTLA
Jedinečná výstava historických svě-

telných zdrojů a zápalek.
City Park Jihlava, Hradební 1 

do 12. 4. 
TAJUPLNÁ PERSIE
Výstava fotografi í Jarky Melicharo-

vé, členky Horáckého fotoklubu Jih-
lava

Kavárna Salott o, Bezručova 7

do 14. 4. 
MARTIN HUML – VIETNAM
Výstava fotografi í.  Cestování Viet-

namem od severu až na jih.
Kavárna Dena, Fibichova 28

do 27. 4.  
IRENA FILA WAGNEROVÁ 
– HLEDÁNÍ ŘÁDU
Výstava obrazů. 
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

do 28. 4. 
NEKONEČNÉ PERSPEKTIVY 
Krajina a veduty 19. století ze sbír-

ky Patrika Šimona. Hlavním téma-
tem výstavy je pojetí krajiny a veduty 
v jejích vývojových zákonitostech. 

OGV, Komenského 10

Jihlavský havířský průvod
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V Domě Gustava Mahlera v 
Jihlavě se veřejnosti otevře nová 
výstava Subtilní energie - umělecké 
krajky akademické malířky Márie 
Danielové. 

Mária Danielová se narodila v 
roce 1953 v Martině. Od roku 1971 
žije a pracuje v Praze. Vystudovala 
ateliér textilního výtvarnictví na 
Vysoké škole uměleckoprůmyslové 
v Praze. Od roku 1978 do roku 1981 
pracovala v Ústavu bytové a oděvní 
kultury v Praze jako samostatný 
designér. Od roku 1983 realizovala a 
nadále realizuje své textilní objekty, 
instalace, textilní šperky, textilní 
design a kresby. Od roku 2003 
zároveň působí na Katedře výtvarné 

výchovy Pedagogické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci 
jako odborná asistentka, kde vede 
ateliér Kov, objekt, šperk.

K výstavě s názvem Subtilní energie 
říká: „Fenomén energie je často tématem 
mých prací. Kresba tužkou či pastelkou 
je analogická s kresbou nití v jemné i 
rozměrné textilní konstrukci. Tradiční 
technologie krajky, stará několik 
staletí, v každé kultuře jiná, a přesto 
podobná ve své rafi nované konstrukci, 
se stala mou celoživotní láskou. Novým 
médiem, které mi dovoluje objevovat 
prostor, pracovat s hmotou i nehmotným 
světlem, s barvou i režným materiálem, 
s jeho kresebnou i sochařskou potencí.“ 
Výstava potrvá do 28. dubna. -rt-

Subtilní energie v Domě GM


