
ROK 2021 

 
VÝSTAVY 
 
Jan Rousek – Nájemníci času / 14. 1. – 14. 3. 2021  
dokumentační materiál:  
plakát A4 (2 ks), pozvánka na on-line zahájení (2 ks – kopie), tisková zpráva, tisková zpráva 
k doprovodnému programu, článek; 
Jan Rousek: Nájemníci času: https://youtu.be/jImw-rgE0I4 
Nájemníci času jako historiografické a castanedovské téma: 
https://youtu.be/PacwgodD_8o 
 
Element sklo – Matérie fantazie / 18. 2. – 15. 8. 2021  
dokumentační materiál:  
plakát A4 (1 ks), pozvánka (1 ks), tisková zpráva, plakát ke komentované prohlídce, 
skládačka, články 
 
Jitka Králová, Robert Buček – Nesebereš! / 15. 4. – 11. 7. 2021  
dokumentační materiál:  
plakát A4 (1 ks), tisková zpráva, 2 doprovodné mapy, plakát ke komentované prohlídce, 
tisková zpráva ke komentované prohlídce 
 
Daniel Balabán – Na počátku bylo slovo / 29. 4. – 1. 8. 2021  
dokumentační materiál:  
plakát A4 (1 ks), tisková zpráva, seznam vystavených děl, skládačka (2 ks), plakát ke 
komentované prohlídce (1 ks), články 
 
Tomáš Šenkyřík – Příběhy z Plačkova lesa / 13. 5. – 11. 7. 2021  
dokumentační materiál:  
plakát A4 (1 ks), tisková zpráva, plakát k doprovodnému programu (1 ks), tisková zpráva 
k doprovodnému programu 
 
Ester Knapová – Malí Indiáni / 22. 7. – 29. 8. 2021  
dokumentační materiál:  
plakát A4 (1 ks), pozvánka (1 ks – kopie), tisková zpráva, seznam vystavených děl, plánek 
výstavy, články 
 
Petra Kapš – B PETRIFIED, tidal love / 22. 7. – 19. 9. 2021  
dokumentační materiál:  
plakát A4 (2 ks), pozvánka (1 ks – kopie), tisková zpráva, články 
 
Temná noc duše / 12. 8. – 17. 10. 2021  
dokumentační materiál:  
plakát A4 (1 ks), pozvánka (2 ks), skládačka (2 ks), tisková zpráva, články 
 



Tereza Říčanová – Černá zvířata / 26. 8. – 17. 10. 2021  
dokumentační materiál:  
plakát A4 (1 ks), tisková zpráva, skládačka (2 ks), články 
 
Ema Lančaričová, Veronika Šmírová – Nevidené / 9. 9. – 10. 10. 2021  
dokumentační materiál:  
plakát A4 (2 ks), pozvánka – kopie (1 ks), tisková zpráva, článek 
 
Letní výtvarný plenér Přibyslav 2021 – výstava prací / 16. 9. – 13. 10. 2021  
dokumentační materiál:  
plakát A4 (2 ks), tisková zpráva, článek 
 
Félix Blume – Cvrčci ze sna / 30. 9. – 31. 10. 2021  
dokumentační materiál:  
plakát A4 (1 ks), plakát na doprovodné akce A4 (1 ks), tisková zpráva, články 
 
ka3ka3 – Na dotek modrého světla / 30. 9. – 31. 10. 2021  
dokumentační materiál:  
plakát A4 (1 ks), tisková zpráva, článek 
 
Jan Honsa (1876–1937) – Samotář se srdcem venkovana / 12. 11. 2021 – 6. 2. 2022  
dokumentační materiál:  
plakát A4 (2 ks), pozvánka (4 ks), skládačka (2 ks), tisková zpráva, seznam vystavený prací, 
články 
 
Ze zadu... Intervence Lenky Zadražilové do stálé expozice Ze sbírek… / 12. 11. 2021 — 6. 2. 
2022 
dokumentační materiál:  
plakát A4 (2 ks), tisková zpráva, články 
 
Petra Švecová – Atlasy a ostrovy / 19. 11. 2021 – 6. 1. 2022  
dokumentační materiál:  
plakát A4 (2 ks), tisková zpráva, seznam vystavený děl, článek 
 
Maria Komarova – Odradky / 19. 11. 2021 – 12. 1. 2022  
dokumentační materiál:  
plakát A4 (2 ks), plakát na doprovodné programy (2 ks), tisková zpráva, článek 
 
Sestry Válovy – Pod jedním nebem / 19. 11. 2021 – 27. 2. 2022  
dokumentační materiál:  
plakát A4 (3 ks), pozvánka (4 ks), skládačka (4 ks), tisková zpráva, seznam vystavených prací, 
články 
 
 
 

 



OSTATNÍ akce - galerijní 
 
výtvarný kurz – plakát A4 (1 ks) 
Muzejní a galerijní noc – plakát A4 (1 ks) 
Spolu u stolu – letáček (1 ks) 
 
 
Články: 

• Jihlavské listy – Rok 2020 v kultuře: leden – červen, roč. 32, č. 1 (5. 1. 2021), str. 13 
• Jihlavské listy – Rok 2020 v kultuře: červenec – prosinec, roč. 32, č. 3 (12. 1. 2021), 

str. 13 
• Jihlavské listy – Sklo na Vysočině, Jan Honsa a Pavel Čech, Dizen, sestry Válovy i 

dílna výroby hudebních nástrojů, roč. 32, č. 5 (19. 1. 2021), str. 9 
• Jihlavské listy – Výstavy budeme připravovat, jako by bylo otevřeno, zní 

z Oblastní galerie Vysočiny, roč. 32, č. 5 (19. 1. 2021), str. 9 
• Jihlavské listy – OGV prezentuje činnost na netu, roč. 32, č. 16 (26. 2. 2021), str. 10 
• Jihlavské listy – Nový tvůrčí cyklus OGV pro děti, roč. 32, č. 18 (5. 3. 2021), str. 11 
• Jihlavské listy – Formou tvůrčích videí na netu galerie představuje dětem svoji 

stálou sbírku, roč. 32, č. 23 (23. 3. 2021), str. 12 
• Jihlavské listy – Galerijní Noc s Andersenem: místo spacáků dnes online čtení, 

roč. 32, č 24 (26. 3. 2021), str. 12 
• Jihlavské listy – Po galerijních sálech zavádí jihlavská autorka děti do muzejního 

prostředí, roč. 32, č. 30 (16. 4. 2021), str. 21 
• Jihlavské listy – Sály OGV zůstávají zavřené, chystají se ale další výstavy a žije 

internet, roč. 32, č. 31 (20. 4. 2021), str. 12 
• Jihlavské listy – Částečné rozvolnění je tady. Otevírají galerie i Roštejn, Matěj 

bude „čarovat“, roč. 32, č. 37 (11. 5. 2021), str. 11 
• Jihlavské listy – Jihlava mi není fuk! zmapuje zájem a schopnost dětí ovlivnit věci 

veřejné, roč. 32, č. 43 (1. 6. 2021), str. 9 
• Jihlavské listy – Oblastní galerie obnovila vzdělávání a chystá letní akce, roč. 32, 

č. 45 (8. 6. 2021), str. 12 
• Jihlavské listy – Krajské muzeum a galerie na léto připravily výstavy i dílny, roč. 

32, č. 53 (9. 7. 2021), str. 10 
• Jihlavské listy – Dílnička v galerii, roč. 32, č. 55 (16. 7. 2021), str. 12 
• Jihlavské listy – Na dnešek se chystá galerijní noc, roč. 32, č. 71 (10. 9. 2021), str. 11 
• Magazín pro seniory Kraje Vysočina – Kreativní dílna pro seniory, 12/2021  

 
 
 
 
 
 
 
 



VYDANÉ PUBLIKACE A TISKOVINY 
• galerijní noviny O_kraj č. 11 --- 2x 
• galerijní noviny O_kraj č. 12 --- 2x 
• sborník (z) Vysočiny umění, 2021 
• Krok za krokem, dětský průvodce po stálé expozici galerie --- 2 ks (verze pro mladší a 

starší děti) 
• skládačka Přemyslovci v galerii --- 2 ks 
• mapa Objevujeme Jihlavu a okolí --- 2 ks 
• PF 2022 --- 2 ks 

 
 
Inzerce 
• Flash Art, červenec-září 
• Flash Art, říjen-listopad 
• Artikl, 2/2021 
• Artikl, 3/2021 
• Artikl, 5/2021 
• Artikl, 9/2021 
• Artikl, 12/2021 
 
 
Ostatní akce – negalerijní 

• Prostor Zlín 4/2021 --- článek Kolik je ti podzimů? k výstavě Temná noc duše (Petr 
Kovář) 

• katalog Dny otevřených ateliérů na Vysočině, 2. --- 3. října 2021 
• přehled výstav České galerie (7/8, 9/10, 11/12 --- česká + anglická verze) 
• skládačka Den otevřených dveří památek, 4. 9. 2021 
• Thomas Venet, Jean-Baptiste Blocquaux: Pasage v Městské galerii Hasičský dům 

v Telči --- pozvánka (2 ks) 
 

 
 
 
 
 
 


