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Výstavy

od 14. 1. 
STÁLÁ EXPOZICE ZE SBÍREK  
Stálá expozice českého umění dva-

cátého století představující výběr ze 
sbírek 

OGV, Komenského 10
 
do 3. 4. 
VIDĚT S ÚSMĚVEM
Prezentace práce Střediska rané 

péče, pobočka Brno, které pomáhá 
rodinám s dětmi s kombinovaným 
postižením.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58 

do 29. 4. 
HLEDÁNÍ STŘEDU
Obrazy Miroslava Procházky.
Bez obav, Výtvarná dílna a prodej-

ní galerie Denního a týdenního sta-
cionáře Jihlava, Husova 16

do 29. 4. 
„UMĚNÍ JE ODRA ZEM DUŠE“ 

– výstava obrazů Michaely Maškové
Městská knihovna

do 24. 4. 
PAVLA CZEINEROVÁ – under 

my breath
Autorská výstava rodačky z Hav-

líčkova Brodu, akademické malířky 
Pavly Czeinerové, aktuálně žijící a 
působící v rakouském Salzburku.

Dům Gustava Mahlera, Znojem-
ská 4

do 30. 4. 
PAVLA CZEINEROVÁ – grafi ka
Výstavu můžete shlédnout  v sobo-

tu 2. 4. a v neděli 3. 4. od 11.00 do 
14.00 hodin. Po té kdykoliv po před-
běžném telefonickém objednání.

M&K galerie, Hany Kvapilové 24

do 30. 4. 
OZVĚNY 75. výročí Horáckého 

divadla
Pokračování výstavy Muzea Vyso-

činy. 
Galerie V suterénu, Horácké diva-

dlo Jihlava.

do 1. 5.
Z KA VÁRNY I ODJINUD 

(podruhé)
Soubor výtvarných prací pěti auto-

rů, pravidelně se scházejících a tvoří-
cích v Kavárně Muzeum.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

do 15. 5. 
JAN RA THSAM  
Jihlavský výtvarník realistickou 

kresebnou technikou nejraději zob-
razuje hudbu, biblické náměty nebo 

surrealistické krajiny. V portrét-
ní tvorbě převládají tváře známých 
osobností. 

OGV, Masarykovo nám. 24

do 15. 5. 
IRENA WAGNEROVÁ - REMI-

NISCENCE
Irena Fila Wagnerová vystudova-

la užitou malbu na Střední umělec-
koprůmyslové škole v Brně a užitou 
malbu v architektuře, propagaci a 
scénografi i na Vysoké škole umělec-
koprůmyslové v Praze. V Jihlavě se 
věnovala učitelské činnosti na Střed-
ní umělecké škole grafi cké a působi-
la jako vedoucí výpravy v Horáckém 
divadle Jihlava.

OGV, Masarykovo nám. 24

do 29. 5. 
NA POMEZÍ SAMOTY 
Výstava zkoumá aktuální otázky 

proměn krajiny a problematiku pro-
vázanosti postindustriální společnos-
ti a přírody. Tato témata jsou refl ekto-
vána a rozpracována prostřednictvím 
interdisciplinárních expedicí / umě-
leckého průzkumu kulturní geografi e 
a morfologie tří specifi ckých oblastí 
střední a severní Evropy. 

OGV, Masarykovo nám. 24

duben
DNK – foyer a Violka: SPOLU 

JE NÁM VŠUDE DOBŘE
Prezentace odlehčovací služby 

ADAPTA Jihlava.   
Divadlo Na Kopečku

duben - červenec 
DR. EMIL HOLUB - AFRICKÝ 

CESTOVATEL
Výstava o životě Emila Holu-

ba, jeho díle a putování po Africe.
Škola v africké vesnici Matongo.

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

duben
Výstava fotografi í „PŘÍRODA 

ZBLÍZKA “ - Lubomír Doubek 
Výstava jedenácti velkoformáto-

vých fotografi í zvířat. Každá foto-
grafi e má i s paspartou rozměry 90 
x 60 cm. Všechny objekty byly foto-
grafovány ve volné přírodě a během 
této činnosti nebyly nijak omezová-
ny. Kromě bezobratlých živočichů a 
rostlin, kdy byla použita tzv. techni-
ka makrofotografi e, jsou ostatní zví-
řata fotografována většinou z úkrytu.

Infocentrum v areálu hlavního 
vstupu.

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

31. 3. – 24. 4. 
SPOLU – UMĚNÍ SPOLUPRÁCE 
Na výstavě se představí výběr sou-

časných umělců, kteří používají prin-
cipy „dialogického umění“ jako sou-
část tvůrčího procesu, jejichž umění 

vzniká v průběhu spolupráce a dia-
logu s jinými umělci či neumělecký-
mi komunitami, nebo pro něž jsou 
formy spolupráce tématem jejich 
děl. Bude se jednat o umělce napříč 
uměleckými obory, často překraču-
jící pouze umělecký rámec (komix, 
performance, video, grafi ka a design, 
fotografi e, vaření, divadlo, komunit-
ní formy umění…).

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

1. 4. – 31. 8.
NONSENS ANEB SMYSL HLE-

DÁM V NESMYSLU
Lehce úsměvná výstava těžko před-

stavitelných exponátů.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58 

1. 4. – 29. 5. 
MELANCHOLIE SEVERU 
Výstava fotografi í Vladimíra Vojíře 

představí oblasti za severním polár-
ním kruhem.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58 

7. 4. – 19. 6. 
HISTORICKÁ KRA JINA 
Českomoravské vrchoviny v pravě-

ku a středověku
Shrnutí výsledků výzkumného 

projektu několika vědeckých praco-
višť představí vývoj krajiny i lidských 
aktivit v regionu od pravěku po stře-
dověk.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58 

21. 4. – 5. 6. 
KA REL IV. A JEHO DOBA
Doba císaře Karla IV. v dokumen-

tech a památkách - výstava k  700. 
výročí jeho narození ve spolupráci se 
Státním okresním archivem Jihlava.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58 

Městská knihovna

4. 4. 16.00
„TVŮRČÍ DÍLNA“
Výroba organzové brože a dlou-

hých korálů; lektorky – Magdaléna 
Kupková a Martina Pavlíčková.

4. 4. 18.00
„KREV V MOBILECH“ 
Promítání fi lmu v rámci projektu 

Promítej i Ty! Europe Direct Jihlava 
a Městská knihovna Jihlava

6. 4. 17.00
„ŽIVOTNÍ MAPY“ 
Beseda o životních mapách, lektor-

ka Jitřenka Kadrnková; vstupné 50,- 

7. 4. 17.00
„DO JARA  ZDRÁV A ŠŤAS-

TEN“
Přednáška z cyklu Praktická Ay-

urveda s Ivou Georgievovou, vstup-
né 70,-

13. 4. 18.00
„PAUL MCCARTNEY“ 
Poslechový pořad Jiřího Černého.

14. 4. 17.00
„AUTORSKÉ ČTENÍ BLANKY 

HOŠKOVÉ“
Autorské čtení a beseda se spisova-

telkou Blankou Hoškovou.

21. 4. 17.00
„ZE SRDCE EVROPY DO SAN-

TIAGA DE COMPOSTELA“ 
Přednáška Patrika Kotrby o cestě 

pěšky z České republiky až k oceánu.

28. 4. 17.00
„ZLATÁ STOPA“ 
Po stopách zlata napříč dějinami; 

přednáška Richarda Honse.

Divadla

Horácké divadlo
Komenského 22

VELKÁ SCÉNA
1. 4. 19.00
G. Chevallier: Zvonokosy
hudební komedie                                            
Poklidné plynutí všedních dní v jiho-

francouzském městečku Zvonokosy, 
kde stereotypní život místních obyva-
tel jen občas zpestří nějaký drb nebo 
milostná aférka, najednou naruší roz-
hodnutí starosty Pěšinky postavit u 
kostela veřejný záchodek… Rázem se 
z poklidného maloměsta stává politic-
ké kolbiště.

mimo předpl.

2. 4. 16.00
Pohádky na schodech       
HERCI Horáckého divadla čtou 

DĚTEM
a jejich dospělým ve foyer Velké scé-

ny. 
V dubnu: ITALSKÉ POHÁDKY. Ke 

každé dětské vstupence zdarma placka 
se slovy, z nichž si děti mohou skládat 
vlastní nápisy.  

             
2. 4. 19.00
Eurípidés-Herajtová: Médeia
antické drama
Mocná kouzelnice a královská dce-

ra Médeia zradila pro lásku k Iásonovi 
svou rodinu i vlast. Když se pak sama 
stává oklamanou a zrazenou, uchýlí se 
k pomstě nejvyšší…Antický svět ve 
své jednotě a celistvosti řešil překro-
čení řádu a porušení etických hodnot 
ještě absolutně a nekompromisně.  

G/5

4. 4. 19.00
Eurípidés-Herajtová: Médeia
A/5

5. 4. 19.00
P. Pörtner: Splašené nůžky
crazy komedie
Interaktivní detektivní crazy kome-

die. V kadeřnickém salónu Splašené 
nůžky pracuje svérázný a zábavný per-
sonál. Když se najednou v poschodí 
nad kadeřnictvím stane vražda, jediný-
mi opravdu nestrannými pozorovateli 
a svědky jsou diváci v hledišti. A jen na 
nich záleží, zda se podaří usvědčit vra-
ha.
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