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Na výletě světem Evy Bystrianské
„Na výletě“ – fotografie Evy Bystrianské je název další výstavy, kterou se otevírá druhá polovina výstavního roku na Domě Gustava
Mahlera. Fotografie, které budou
představeny, byly „uloveny“ v Rumunsku, v oblasti Transylvánie a
Banátu – v českých vesnicích Rovensko, Gernik a Svatá Helena.
Doplněny jsou snímky z Jihlavy,
Vysočiny, Prahy a dalších měst.
Vernisáž se uskuteční 28. srpna
2012 v 17 hodin, výstava potrvá do
30. září 2012.
Dle autorky, být „na výletě“, nemusí být nutně otázkou změny geografické polohy. Je to stav mysli.
Zapomenout na sebe a rozplynout
se v okolním světě. Úleva.
„Když se mi podaří dosáhnout
vnitřního klidu a soustředit se pouze
na hledáček, začnu si zpívat. Hlasitě. A falešně… …Pobíháme komicky
po planetě a snažíme se o nemožné –
zachytit okamžik do síťky na motýly.
Já navíc obtěžuju okolí nesnesitelným
disharmonickým hlukem…“, uvádí
fotografka a grafička Eva Bystrian-

do 2. 9.
KRA JKA - UMĚNÍ NEBO
ŘEMESLO?
Výstava paličkované a šité krajky
připravená ve spolupráci s Vyšší odbornou školou textilních řemesel
Praha.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo
nám. 57/58
do 2. 9.
ZDENĚK MILER DĚTEM
Výstava oblíbené večerníčkové postavy - Krtečka na Bráně Matky Boží.
Na děti čekají hry s Krtkem, Cvrčkem, Veselou mašinkou, skládačky
a zajímavosti. TIC Jihlava - Brána

ská v doprovodných materiálech k
výstavě.
Eva Bystrianská – narozená roku
1972 v Třinci, od roku 1995 působí v Jihlavě jako grafička. „2 děti,

Matky Boží, Věžní 1
Pravidelná pozorování oblohy z
vyhlídkové terasy Brány Matky Boží
probíhají pouze při jasné obloze každé pondělí. Návštěvu lze domluvit
na telefonu: +420 728 880 930, nebo na mailu info@jisat.cz.
do 7. 9.
MALÉ MATURITY
Výstava závěrečných prací studentů
3. ročníku SUPŠ Jihlava - Helenín.
Pletenina pojatá netradičním způsobem (prostorové kreace z pleteniny).
Butik Habitus, Masarykovo náměstí 39
do 9. 9.
NA ROZHRANÍ
SKUTEČNOSTI A SNU

1 manžel, 1 Nikon a Ford Ka z bazaru. Toho času bez psa. Členka fotografického sdružení Světloplaší,“
prozradila na sebe ještě autorka.
Výstava v Domě Gustava Mahle-

ra ve Znojemské ulici v Jihlavě bude návštěvníkům přístupná od 29.
srpna do 30. září 2012 ve dnech: út
– ne od 10.00 – 12.00 a od 13.00 –
18.00.
-rt-

Výstava obrazů známého jihlavského výtvarníka Josefa Kosa, uspořádaná k jeho 80. narozeninám.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo
nám. 57/58

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

do 16. 9.
ŽIVOTEM
Výstava výtvarných prací Lenky
Klofáčové Pavézkové.
Kavárna Muzeum, Masarykovo
nám. 55
do 30. 9.
PRINTS 2005 - 2011
Výstavní program OGV Alternativa
2012 pokračuje již třetí výstavou, která pod názvem „Prints 2005 - 2011“
uvádí tvorbu pražského výtvarníka
Štefana Tótha (nar. 1974), který v
tomto svém projektu poprvé laické i
odborné veřejnosti představí své grafické listy jako samostatnou prezentaci svého díla z poslední doby.
Oblastní galerie Vysočiny, galerie
Alternativa, Komenského 10
do 30. 9.
NA VÝLETĚ - FOTOGRAFIE
EVY BYSTRIANSKÉ
Výstava fotografií jihlavské autorky.

do 30. 9.
KAMENNÉ SOCHY Z AFRIKY
Již podruhé mohou návštěvníci
jihlavské zoo obdivovat umění sochařů z Tengenenge - malé africké
vesničky, která leží asi 150 kilometrů od hlavního města Zimbabwe
Harare. Originální kamenné sochy
vznikají bez použití jakékoliv mechanizace - jak těžba kamene, tak i
broušení, leštění a voskování soch
je pouze ruční práce. Mezi dvanácti
sochami vystavenými v parčíku naproti původní pokladně do zoo jsou
k vidění převážně zvířata: želva, žába, pták, ale třeba i mlok, krab nebo
saranče. Výstava je prodejní, sochy
zapůjčili manželé Homolkovi. Více
informací na www.africkesochy.cz.
Zoo Jihlava, parčík naproti původní pokladně.
do 30. 9.
CENTRAL KALAHARI
EXPEDITION
Po stopách výpravy Martina Šíla.
Informační centrum (hned za
vstupní pokladnou):

