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Aktuality

Kalendárium města Jihlavy
Zajímavé historické události měsíce května

Sůl jenom pro Jihlavské

sky na pergamenu a ověšené královskou pečetí.
První je datována 3. května 1348
v Praze. V listině Karel IV., král
římský a český, oznamuje rychtáři, přísežným a obci města Jihlavy
usnesení přijatá sněmem k zajištění bezpečnosti v zemi a zákaz vaření piva na vsích, a žádá, aby dali
tato opatření vyhlásit a podle nich
se řídili.

V jihlavském archivu jsou uloženy dvě královské listiny Jana Lucemburského z května roku 1324 a
1325, psané latinsky na pergamenu
a ověšené královskou pečetí. První
je datována 9. května 1324 v Trevíru.
V listině král Jan Lucemburský
ustanovuje, že kupci se solí smějí sůl
přivezenou do Jihlavy prodávat jen
Jihlavským. Druhá je datována 7.
května 1325 v Praze.
V druhé listině král Jan Lucemburský překládá trh v Jihlavě na
dobu mezi svátkem narození Panny Marie a sv. Michalem (8. září –
29. září).

Zákaz vaření piva na vsi
V jihlavském archivu jsou uloženy také dvě královské listiny Karla
IV. z května roku 1348, psané latin-

Jihlava proti Jiřímu
z Poděbrad

18. května 1523 vyhořelo celé město kromě dominikánského kláštera a několika domů. Zahynulo 20-25 lidí. Bývalý klášter je dnes adaptovaný na Hotel
Gustava Mahlera.

27. květen 1466, Řím, papírová
listina, psaná latinsky ověšená papežskou bulou.
V listině Papež Pavel II. nařizuje konšelům a obci jihlavské, aby
podporovali město a kraj Plzeňský
v jeho boji proti Jiřímu Poděbradovi, uchvatiteli Českého království a
zprošťuje je přísahy věrnosti k němu.

Sestavil Martin Laštovička z Historického kalendáře města Jihlavy od Františka Hoffmanna (Jihlava 1957) a z Inventáře sv. 1, Listiny (Městská správa Jihlava) –
Okresní archiv v Jihlavě, František Hoffman a Karel Křesadlo (1971).

Svět hudby a výtvarného umění
v Domě Gustava Mahlera
Uwe Bressnik
Keith Rowe

www.mahler.cz, facebook.com/mahler.jihlava

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4, Jihlava
otevřeno út-ne 9-12, 12:30-17

vernisáž 17. 4. 2019 v 17:00

Uwe Bressnik & Keith Rowe, Collaboration-Work, 1966/2017
AMM Radio © Keith Rowe, rework © Uwe Bressnik

VÝSTAVA Hudba před i za objektem potrvá do 23. června.
Foto: archiv MMJ
Když Gustav Mahler srovnával svůj
Podobně působí i nová výstava v
systém práce s Richardem Straus- Domě Gustava Mahlera Hudba před
sem, prohlásil, že oba kopou tunel z i za objektem, představující tvorbu
jiné strany kopce, pod jehož středem legendárního britského hudebního
se jednoho dne potkají.
experimentátora Keitha Rowea a ra-

kurátoři: Jozef Cseres a Georg Weckwerth

THE MUSIC BEFORE AND
BEHIND THE OBJECT
HUDBA PŘED
I ZA OBJEKTEM

18. 4. – 23. 6. 2019
kouského multimediálního umělce
Uweho Bressnika.
Roweova výtvarná díla se od jeho
hudby nápadně liší. Zatímco v hudbě pracuje s inovací, jeho malířský
jazyk se drží pop-artové srozumitelnosti. Uwe Bressnik je především
výtvarník, ale jeho až obsedantní lás-

ka k vinylům, hlavnímu motivu jeho
děl, ho nerozlučitelně pojí s hudbou.
Jejich společná instalace se nejen setkává uprostřed pomyslné hory, ale
vytváří tvůrčí magma, připravené k
erupci imaginace.
Jakub Koumar,
oddělení vnějších vztahů
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