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V blanenském Centru JeÏek je od
ãervna 2012 otevfiena galerie Joná‰
s nezamûniteln˘m v˘stavním profilem.
Prezentuje díla renomovan˘ch autorÛ
i tûch, ktefií se do obecného povûdomí
teprve dostávají. Prodejní galerie nabí-
zí expozici obrazÛ, grafik, plastik, ke-
ramiky, vitráÏí, skla, art-designu, kovo-
vého, sklenûného a keramického ‰per-
ku. Stranou nezÛstávají originální díla
ze dfieva a v˘tvarné doplÀky z kÛÏe. To
v‰e od 45 ãesk˘ch v˘tvarníkÛ se speci-
fick˘m zamûfiením na práce regionál-
ních autorÛ ( malífii -  Antonín Juraãka,
Arna Juraãková, Sergej Kulina,
Bohumil Neãas, Vûra Kocmanová,
Lubomír Stfiíbrck˘, Zdenûk Kopeck˘;
keramici – manÏelé Hlu‰tíkovi,
RÛÏkovi, Zdenûk Lindovsk˘, Pavel
Vesel˘...).

Galerie si dala za cíl kaÏdoroãnû pro-
vést 6 autorsk˘ch v˘stav jak z oblasti
malífiství tak i uÏitého umûní. Od zahá-
jení  provozu se uskuteãnila v˘stava
v˘tvarníkÛ blanenska, v˘stava fotogra-
fií Vladimíra Bláhy, vefiejnosti pfiedsta-
vil své dílo Sergej Kulina , v˘stavu fu-
singov˘ch obrazÛ umûleckého skláfie
Petra Sta‰ka uspofiádala galerie v obdo-
bí vánoc. 

Do 26. bfiezna si mÛÏete v galerii
Joná‰ prohlédnout v˘stavu tfií ãlenÛ
skupiny ·AMBR. Za tímto názvem se
pfiedstavují ·armantní múzy brnûnské.

K zaloÏení umûlecké skupiny do‰lo
v prosinci 2008. Zakládajícími ãleny
jsou dva vystavující autofii. Siréna –
Michaela Wiãarová - ·troblová, která
pro vlastní vyjádfiení vyuÏívá pfiede-
v‰ím perokresbu a grafiku, ãasto kolo-
rovanou. Jan Hanu‰ vystavuje obrazy,
ve kter˘ch kloubí znalosti fotografa
a grafika. V roce 2012 se k tomuto
tvÛrãímu snaÏení pfiipojil i tfietí vysta-
vující Petr ·evãík tvorbou poklidn˘ch,
pohodov˘ch plastik ze ‰amotové hlíny
a dekoraãních kachlí.

Druhou ãást galerie tvofií od led-
na 2013 antikvariát. Láska ke knize
a touha po knize     je podivuhodná vûc.
Tato touha není doslovnû totoÏná s tou-
hou po poznání. Je v ní mnohem více
obdoby s touhou po vyvolené bytosti.
Mít ji v rukou, mít ji doma, moci ji
kdykoliv polaskat, prolistovat, pohléd-
nout na ni, ãíst v ní znovu a znovu se
pfiesvûdãovat o jejich mimofiádn˘ch
vlastnostech, o jejím kouzlu a pÛvabu.
Ov‰em antikvariátní lovci si váÏí vût‰i-
nou více knih star˘ch neÏ mlad˘ch, ví-
ce knih se‰l˘ch vûkem a uÏíváním, neÏ
nedotãen˘ch autorsk˘ch v˘tiskÛ. Lidé
v antikvariátech jsou tûmi nejvdûãnûj-
‰ími a nejpovolanûj‰ími dobrodruÏn˘-
mi lovci knih a unikátÛ. A nejsou v ka-
tegorii odumírav‰ích. Rodí se stále no-
ví a noví lovci knih, prvotiskÛ, pohled-
nic, LP desek, CD nosiãÛ...

Pfiijmûte  tedy pozvání do hluboké-
ho, nepropustného a je‰tû panenského
antikvariátu   Joná‰, odkud se budete
vracet s kofiístí z lovu ze záti‰ích zdán-
livého klidu, kde prach minulosti se kla-
de na hfibety a ofiízky knih na samé kfii-
Ïovatce uspûchané souãasnosti. Zde
teprve poznáte, kolik vás ãeká napína-
v˘ch, tajemn˘ch a svÛdn˘ch dobro-

druÏství hledání. Na lov do antikvariátu
a na prohlídku galerie se mÛÏete vypra-
vit a nebo svou kofiist ( knihy, pohledy,
LP desky a CD nosiãe) nabídnout vÏdy
v úter˘ a ve ãtvrtek  od 9 do 12:30
a od 13:30 do 17 hodin v Blansku,
Centrum JeÏek, Smetanova 6.
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Nová galerie a antikvariát JONÁ· Blansko


