
 

- rok 2018 - 
 
 
● Lubomír Typlt – Jedlíci kuku řice, 25. ledna – 8. dubna 2018 
 
dokumentační materiál: 
pozvánka (2 ks), tisková zpráva, novinové články, plakát, noviny O-kraj č. 5/2018 
obsahující rozhovor s Lubomírem Typltem 
 
 
 
● Milada Schmidtová Čermáková – Chodkyně v mracích, 22. února – 13. 
května 2018 
 
dokumentační materiál: 
pozvánka (2 ks), skládanka k výstavě (2 ks), tisková zpráva, skládačka (2 ks), novi-
nové články, článek z Respektu a Art+Antiques, noviny O-kraj č. 5/2018 s článkem 
o Miladě Schmidtové Čermákové, plakát, katalog Chodkyně v mracích 
 
 
 
● Eva Bystrianská – Hledání velké nádhery, 8. března – 8. dubna 2018 
 
dokumentační materiál: 
kopie pozvánky, tisková zpráva, novinové články, plakát 
 
 
 
● Okno před záclonou, 19. dubna – 27. května 2018 
 
dokumentační materiál: 
pozvánka (2 ks), tisková zpráva, novinové články, plakát, katalog 
 
 
 
● Maud Kotasová – On the Road, Víc štací než Kerouac, 19. dubna – 27. květ-
na 2018 
dokumentační materiál: 
tisková zpráva, plakát, novinové články 
 
 



 

● Ian Mikyska – Papír a čas, 19. dubna – 27. května 2018 
 
dokumentační materiál: 
kopie plakátu, tisková zpráva, novinové články 
 
 
 
● Otakar Lebeda (1877-1901), 24. května – 26. srpna 2018 
 
dokumentační materiál: 
pozvánka (2 ks), tisková zpráva, skládačka, seznam vystavených prací, plakát, no-
vinové články 
 
 
 
● Jak lesy myslí, 7. června – 14. října 2018 
 
dokumentační materiál: 
pozvánka (2 ks), tisková zpráva, plakát, novinové články 
 
 
 
● Vizuální mytologie, Let Them Eat Chaos (Kate Tempest), 7. června – 26. 
srpna 2018  
 
 
dokumentační materiál: 
tisková zpráva, novinový článek, plakát 
 
 
 
● IGLOO 9, Byl tam jiný les?, Peter Cusack, Martyna Poznańska, 7. června – 
14. října 2018 
 
dokumentační materiál: 
tisková zpráva, kopie plakátu 
 
 
 
● Zdeněk Šplíchal – Vědomí (ne)skutečnosti, 4. září – 6. října 2018 
 
dokumentační materiál: 



 

pozvánka (2 ks), tisková zpráva, plakát, novinové články, katalog Vědomí 
(ne)skutečnosti 
 
 
 
● Jan Karpíšek – Včelí obrazy, 13. září – 14. října 2018 
 
dokumentační materiál: 
tisková zpráva, plakát 
 
 
● Umělci Vysočiny, Künstler aus Vysočina – Neighorhood Report, AUT – 
CZE, 8.11.2018 –6.1.2019 
 
dokumentační materiál: 
pozvánka, tisková zpráva, leták 
 
 
 
● bon appétit, s chutí do galerie, výstava ze sbírek OGV v Jihlavě, 15.11.2018 – 
13.1.2019 
 
dokumentační materiál: 
pozvánka (2ks), tisková zpráva, leták 
 
 
 
● Jan Pražan, Dominik Strouhal – Zdroj, 15.11.2018 – 13.1.2019 
 
dokumentační materiál: 
kopie pozvánky, tisková zpráva, leták, novinový článek 
 
 
 
● IGLOO 10, Veronika Svobodová – Meze intervalů, 15.11.2018 – 3.2.2019 
 
dokumentační materiál: 
pozvánka, tisková zpráva 
 
 
• Novinový článek Galerie Bakterie zahájila výstavou japonské malířky Seiko 

Hihara (Jihlavské listy 6. února 2018) 



 

• Novinový článek I s jednou rukou zručně tvoří a kreslí (Jihlavské listy 6. února 
2018) 

 
• Novinový článek Přes zasněžené Chřiby dorazila díla výtvarníků z Vysočiny na 

Slovácko (Jihlavské listy 27. února 2018) 
 
• Novinový článek České a rakouské přesahy připomíná na VŠ dvoujazyčná vý-

stava o Klimtovi (Jihlavské listy 27. února 2018) 
 
• Novinový článek V Havlíčkově Brodě si připomenou slavného rodáka Otakara 

Štáfla / Pavel Bajer (Jihlavské listy 20. března 2018) 
 
• Článek z Anopressu Návštěvníci uvidí zašlou slávu bývalých továren (jihlav-

sky.denik.cz, 23. března 2018) 
 
• Článek z Anopressu František Sarna “70“ (Haló noviny 11. dubna 2018) 
 
• Novinový článek Klášter získal miliony na zvelebení / Nela Kovářová (Jihlav-

ské listy 22. května 2018) 
 
• Novinový článek Inkubátor se rozjel, všechny dotace schváleny /Jiří Varhaník 

(Jihlavské listy 15. května 2018) 
 

• Novinový článek Podílel se na sv. Václavovi a restauroval sochy v Kuksu (Jih-
lavské listy 25. května 2018) 

 
• Novinový článek Večer ožije muzeum i galerie (Jihlavské listy 5. června 2018) 

 
• Plakát VOŠG, absolventská výstava studentů Vyšší odborné školy grafické (26. 
června – 1. července 2018) 

 
• Článek z Anopressu Kurt Gebauer: Můj trpaslík pořád hlídá Havla (tyden.cz, 

18. srpna 2018) 
 
• Novinový článek Galerie chystá výtvarné dílny i výstup na Šacberk (Jihlavské 

listy 25. září 2018) 
 
• Novinový článek Zákony architektury jdou z člověka / Jiří Varhaník (Jihlavské 

listy 16. listopadu 2018) 
 

• Leták 28. ročník akce Den otevřených dveří památek (8. září 2018) 



 

 
• Letáky Zažít město jinak (22. září 2018) 

 
• Leták 2. Akademický den (2. října 2018) 

 
• Brožura Dny otevřených ateliérů (6. a 7. října 2018) 

 
• Leták Jak lesy myslí, doprovodné programy k výstavě OGV (4. a 11. října 2018) 

 
• Leták Urban Game Stát (6. října 2018) 

 
• Návštěvní kniha 

 
• Sborník Z Vysočiny umění 2018 

 
• Noviny O-kraj č. 6 2018, 2 ks 

 
• Noviny O-kraj č. 5 2018, 2 ks 

 
• Novinový článek Odešel Dörfl, umělec osobitého stylu (Jihlavské listy 12. ledna 

2018) 
 
• Novinový článek Galerie dávno nejsou jen sály s obrazy (Jihlavské listy 2. břez-

na 2018) 
 

• Novinový článek V galerii tráví odpoledne, učí se tam malovat (Jihlavský deník 
7. března 2018) 

 
• Novinový článek Altovy obrazy: odlesk vídeňské výstavy je k vidění také 

v krajské Jihlavě (Jihlavské listy 13. března 2018) 
 

• PF 2019 
 


