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do 2. 3. 
OTT O STRITZKO – KRESBY
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

do 9. 3.  
JOSEF JAMBOR – okouzlení 
krajinou
Krajinomalba. 
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 11. 3.  
ZVĚŘ NA FOTOGRA FIÍCH
Doprovodná výstava k přehlídce 

chovatelských trofejí. Pořádá Odbor 
životního prostředí. Hala Městského 
informačního centra.

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo nám. 1 

do 22. 3.  
„HORÁCKÝ FOTOKLUB 
PŘEDSTAVUJE“
Galerie – Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22

do 27. 3. 
LIDÉ – výtvarné práce žáků ZUŠ
 v Jihlavě
DNK – foyer a Violka.
Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-

ká léčebna, Brněnská 54

do 27. 3.  
KRTEČEK OČIMA DĚTÍ
Výstava obrázků a malůvek, které 

děti nakreslily během výstavy „O Kr-
tečkovi – Zdeněk Miler dětem“. Vý-
stava proběhla během léta loňského 
roku 2012 na bráně Matky Boží.

Stálá expozice: Reprodukce obra-
zů ak. mal. Gustava Kruma, staré ho-
dinové stroje, jihlavská astronomie, 
jihlavská pevnost.

Pravidelná pozorování oblohy z 
vyhlídkové terasy brány Matky Boží 
probíhají pouze při jasné obloze kaž-
dé pondělí. Návštěvu lze domluvit 
na telefonu: +420 728 880 930, ne-
bo na mailu info@jisat.cz.

Brána Matky Boží, Turistické infor-
mační centrum, Věžní 1, tel. 567 167 
155, 156, www.jihlava.cz.

do 29. 3. 
DANA HORČIČKOVÁ 
– výstava obrazů
V přízemí hotelu, v klášterní části 

zvané Křížová chodba.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 30. 3.  
„PŘEHLÍDKA  KMENOVÝCH 
AUTORŮ – malba, grafi ka“  
M+K galerie, Čajkovského 33 

do 1. 4.  
UŽ JE ČAS!
Výstava přiblíží vývoj měřičů času, 

jejich různé typy a odlišnosti. Náv-
štěvníci budou mít možnost potěšit 
se hodinami z různých období. K 
vidění budou hodiny sluneční, pře-
sýpací, ale i moderní chronomet-
ry. Zároveň výstava ukáže vývoj ve 
vzhledu a konstrukci hodin, od jed-
noduchých středověkých měřičů až 
po dnešní multifunkční náramkové 
hodinky. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

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 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.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58 

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, právě historicky pro Vysočinu 
charakteristická, krajinomalba, která 
je zde také nejhojněji zastoupena. 
Můžeme zde však vidět i abstrakt-
ní obrazy a geometrické objekty, jež 
mohou být v tomto kontextu vnímá-
ny jako jakési krajiny lidské duše. Na 
Českomoravské vrchovině má bo-
hatou tradici též umělecké sklářství, 
což se alespoň náznakem odráží ve 
zde vystavených trojrozměrných ob-
jektech.

OGV, Masarykovo nám. 24

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

ského sympozia Vysočina 2012, kte-
ré bylo uspořádáno v huti Karlov ve 
dnech 20. až 25. května 2012 ve spo-
lupráci s Horáckou galerií v Novém 
Městě na Moravě. Cílem této inicia-
tivy bylo nejen pokračovat v tradici 
sklářských sympozií v Kraji Vysoči-
na, ale rovněž podpořit vzájemnou 
spolupráci českých a rakouských pří-
hraničních regionů. 

OGV, Masarykovo nám. 24

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

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

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

ky Patrika Šimona 
Hlavním tématem výstavy je pojetí 

krajiny a veduty v jejích vývojových 
zákonitostech. Krajina je patrně nej-
respektovanějším projevem umění 
19. století. Stala se otiskem snah a cí-
lů mnoha umělců, ať už průkopníků 
topografi cké veduty, kteří defi nova-
li základní principy zobrazení měst 
i architektonických památek, nebo 
malířů objevujících romantické me-
andry mysli proměněné v perspekti-
vu a hloubku krajinných dekorů.

OGV, Komenského 10

Březen
PŘÍRODNÍ KRÁSY USA
Fotografi e Marcely Práškové, člen-

ky Horáckého fotoklubu Jihlava
Café-restaurant Double Decker, 

City Park

březen 
JAPONSKÝ MIX: Honshu 
a Shikoku ve fotografi i
Výstava cestovatelky Radky Švej-

nohové. Nový vstupní areál – info-
centrum (místnost za pokladnou).

Zoo Jihlava, Březinovy sady 10

březen 
ZVINO VA AFRICA 
Prodejní výstava originálních dře-

věných soch ze Zimbabwe. Africká 
vesnice Matongo – areál.

Zoo Jihlava, Březinovy sady 10


