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Kultura
ník přikuloval sudy v trutnovském
pivovaru.

pondělí 29. - středa 31. března
ve 20 hodin /R
POUTA
Píše se rok 1982 a Antonín, příslušník tajné policie, má v sobě nezměrný vztek na všechno kolem, rodina
ho nudí a práce ubíjí... a zbývá posedlost.
úterý 30. a středa 31. března
v 19.30 hodin /E
KAWASAKIHO RŮŽE
Za každou lží se skrývá pravda a za
ní pravda ještě hlubší a není nikdo,
kdo by rozsoudil minulé viny, a nikdo, kdo by je odpustil - nový film
Jana Hřebejka.
Bijásek
- kino Dukla promítá dětem
sobota 6. a neděle 7. března
v 15.30 hodin /R
OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ
Představujete-li si svět plný slušně
vychovaných zvířátek, tak s tím rozhodně v animované pohádce podle
Hanse Christiana Andersena nepočítejte.
sobota 13. a neděle 14. března
v 15.30 hodin /R
DEŠŤOVÁ VÍLA
V nové české pohádce jde dešťová
víla krajem převlečená za chudou ženu a když vidí, jak se mezi lidmi vytrácí dobro a láska, rozhodne se jim
vzít vodu...
sobota 20. a neděle 21. března
v 15.30 hodin /R
MIKULÁŠOVY PATÁLIE
Mikuláš a jeho kamarádi Kryšpín,
Augustýn, Vendelín, Viktorín, Fridolín a Celestýn se se svými patáliemi
konečně objevili na filmových plátnech.
sobota 27. a neděle 28. března
v 15.30 hodin /R
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
Komiksový fenomén mnoha generací je zpět a roztomilí Chipmunkové už nejsou sami - tentokrát s nimi
zpívá, tančí a křičí dívčí trio Chipettky.
Bio Ráj
- kino Dukla promítá seniorům
středa 3. března
v 10 hodin /E
ĎÁBLOVA DÍLNA
Král padělatelů Salmon Sorwitsch
stojí v čele největší padělatelské dílny všech dob, kterou nacisté založili
v koncentračním táboře Sachsenhausen.
středa 10. března
v 10 hodin /E
GOYOVY PŘÍZRAKY
V osudech kněze inkvizice, malíře a
ženy, kterou maloval, se ve filmu proslulého režiséra zrcadlí výzva svobody, království vášně i oběti historie.
středa 17. března
v 10 hodin /E
OBČAN HAVEL PŘIKULUJE
Úsměvný dokument o československé normalizaci a Václavu Havlovi, který v té době jako pomocný děl-

středa 24. března
v 10 hodin /E
PROMĚNY
Podmanivý český film o čtyřech
lidech, kteří spolu nemají nic společného, o čtyřech osudech, které se
protnou, o čtyřech životech, které se
změní.
středa 31. března
v 10 hodin /E
ČERNÁ KNIHA
Film, odehrávající se v okupovaném Holandsku, je mistrovským
opusem o tom, jak se události zdají
být normální v dobách války, ale šílené po ní.
Artkino Edison
čtvrtek 4. a pátek 5. března
v 19.30 hodin /E
VŠUDE DOBŘE,
PROČ BÝT DOMA
Oscarový tvůrce legendárního filmu Americká krása dokazuje pravdivost tvrzení, že těhotenství je dřina; a v případě téhle dvojice to platí
dvojnásobně.
pátek 12. března
v 19.30 hodin /E
V BRUGGÁCH
Dvojice nájemných vrahů se ocitá
v krajkovém městě plném tragédií,
viděných brutální optikou černého
humoru, postrádajícího jakoukoli
morálku.
čtvrtek 18. a pátek 19. března
v 19.30 hodin /E
FUNNY GAMES USA
Chcete se vsadit, že v devět ráno
budete mrtví? - Příběh rodiny, týrané dvěma nezvanými hosty, v dalším
Hanekeho obrazu násilí mezi člověkem a člověkem.

pondělí 22. března
v 19.30 hodin /E
SHERRYBABY
Pohledná třicátnice Sherry si kvůli
drogám a krádežím odseděla tři roky
v kriminále, z něhož je právě propuštěna - ale začátek je jen jeden.
pondělí 29. března
v 19.30 hodin /E
NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ
DNESKA NAROZENINY?
Záchrannou výpravu za panenkou
Pomněnkou, unesenou do Říše zla,
vypráví originální výtvarník láskyplně rukodělnou prací a mile ujetými
nápady.
Akce v kině Dukla
středa 10. března
v 17 hodin /R
AFRIKA - CESTOPIS
čtvrtek 11. března
v 18 hodin /celé kino
Statutární město Jihlava a o.s. Klub
Expediční fond pořádá Filmový festival
EXPEDIČNÍ KAMERA
Expediční kamera je celovečerní
promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, o extrémních zážitcích
i sportech. Čtyřhodinové pásmo filmů a vstupů.
Program / 18.00 Zahájení 18.20
Bhútán - Hľadanie šťastia (Putování
zapomenutou zemí v srdci Himálaje.) 18.50 The Sharp End (O lezcích,
kteří se vrhají za hranice dobrodružství.) 19.50 Expedice Dhaulágiri Makalu 2008 (Zdeněk Hrubý a Radek Jaroš riskují v zóně smrti.) 20.20
Přestávka, občerstvení 20.50 Slosování o hodnotné ceny 21.00 Hliněná
řeka (Dobrodružství šesti vodáků v
Etiopii.) 21.30 Slzy Konga (Válečné běsnění v Demokratické republice Kongo.) 21.30 Kura Kura 22.00
Ukončení.
E - sál Edison R - sál Reform

čtvrtek 25. a pátek 26. března
v 19.30 hodin /E
BRATŘI
Herecké hvězdy Tobey Maguire,
Natalie Portman a Jake Gyllenhaal
excelují v příběhu rodiny, kterou rozřízne ostrý souboj dvou bratrů o jednu ženu.
Filmový klub v kině Dukla
pondělí 1. března
v 19.30 hodin /E
EVANGELIUM SV. MATOUŠE
Proslulý ateista, marxista a homosexuál představuje Ježíše jako nesmiřitelného a odvážného muže, jenž
svými kázáními vzbuzuje ducha odporu.
pondělí 8. března
v 19.30 hodin /E
CESTA DO PRAVĚKU
Fenomenální český fantasticko-naučný film o výpravě čtyř chlapců do
druhohor, karbonu i siluru uvádíme
k výročí narození režiséra Karla Zemana.
pondělí 15. března
v 19.30 hodin /E
HAVANA BLUES
Film o lásce, která končí, a o přátelství, které začíná, se v rytmu kubánské hudby odehrává ve špinavých
kulisách oprýskaných domů staré
Havany.

do 5. 3.
NEVIDÍME, NESLYŠÍME,
ALE CÍTÍME
Klub přátel červenobílé hole, p.
Martina Hanusová. Lidi s hluchotou a slepotou poznáte podle červenobílé hole, kterou používají místo
hole bílé. Je to upozornění, že tito
lidé kromě zrakové vady také špatně
slyší.
Městská knihovna, Hluboká 1
do 18. 3.
PETR MIRČEV
Olejomalby - krajiny.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4
do 19. 3.
JIŘÍ KRTIČKA
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střední umělecké školy grafické, Dvořákova 12
do 20. 3.
OLDŘICH KULHÁNEK
Výběr z díla.
M+K galerie, Čajkovského 33
do 26. 3.
DAGMAR HOCHOVÁ
- fotografie
Galerie - Horácké divadlo Jihlava,
Komenského 24

NJR - BŘEZEN 2010
do 28. 3.
JIHLAVSKO V BOJI ZA SVOBODU 1939 - 1945
Muzeum Vysočiny, Masarykovo
nám. 57/58
do 28. 3.
PRINCEZNA ARABELA
Výstava kostýmů z populárního
českého seriálu Arabela.
Brána Matky Boží, Turistické informační centrum, Věžní 1
do 31. 3.
DAGMAR HOCHOVÁ - DĚTI
Trifoil, grafické papíry, Husova 10
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.
MADAGASKAR V OHROŽENÍ
Výstavní místnost.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10
do 31. 3.
„DOBREJ NÁPAD!“
Tematická výstava k 10. ročníku regionálního divadelního studentského festivalu JID 2010, který v měsíci
březnu proběhne v Divadle Na Kopečku.
Café Etage, Masarykovo náměstí 39
do 2. 5.
ANTONÍN STŘÍŽEK
- STARÉ I NOVÉ OBRAZY
Retrospektivní výstava českého
malíře postmoderní generace.
Oblastní galerie Vysočiny, Komenského 10
do 30. 6.
„ZMIZELÁ ULICE - ZMIZELÍ
SOUSEDÉ“
Pořadatelé: Federace židovských
obcí a občanské sdružení Papilio,
Brněnská 10, Jihlava. Autory výstavy
jsou Ladislav a Milada Vilímkovi.
Výstavní síň židovského hřbitova,
ul. U Cvičiště
do 3. 10.
ŘEČ UMĚNÍ III. UMĚNÍ
ZE SBÍREK OGV Z LET
1948-1970
Třetí část cyklu, který se pokouší v průběhu tří let představit sbírku
Oblastní galerie Vysočiny, se věnuje
umění z doby od druhé světové války až po normalizační rok 1970.
Oblastní galerie Vysočiny, Masarykovo nám. 24
26. 2. - 28. 3.
HELE! ART
Výstava vybraných semestrálních
prací studentů Technické univerzity
Liberec.
Oblastní galerie Vysočiny, Masarykovo nám. 24
1. - 31. 3.
DNK - foyer: VÝTVARNÉ
PRÁCE STUDENTŮ
GYMNÁZIA JIHLAVA
1. - 31. 3.
Kavárnička: KOUZLO
ABSTRAKCE - výtvarné práce
klientů PL Jihlava
Divadlo Na Kopečku, Psychiatrická léčebna, Brněnská 54.

