PROGRAM ČERVENEC & SRPEN 2018
výstavy

přednášky, vernisáže a jiné akce
3. 7. – 31. 8. / ÚT–NE / 9.00–18.00 hod.

do 9. 9.

Zveme k posezení do nových lehátek, občerstvení možno zakoupit v muzejní
kavárně. Na terase muzea volně přístupné deskové hry, denní tisk, časopisy.
Po celé prázdniny od 3. 7. do 31. 8. od úterý do neděle od 9 do 18 hodin.
Vstup volný

Výstava představuje vybrané kapitoly z období pozdního středověku v Ústí nad
Labem a jeho okolí. Návštěvníci se mohou těšit na středověké tržiště, hrady
i zajímavé sbírkové předměty z depozitářů nejen ústeckého muzea. Děti se zabaví
stavbou vlastního města, či zkoušením dobových šatů a zbroje.

PROGRAM LETNÍ ČÍTÁRNY:

do 30. 9.

LETNÍ ČÍTÁRNA

STŘEDOVĚKÉ ÚSTÍ

MICHAEL BÍLEK – LIDÉ A HVĚZDY

3. 7. / ÚT / 17.00 hod.
ANTON G

Koncert ústeckého retro-punkového uskupení reflektující zaniklou slávu Sudet
a sudetských obcí.
Vstupné 20 Kč

10. 7. / ÚT / 14.00 hod.

MUZEUM ČTE DĚTEM V LETNÍ ČÍTÁRNĚ

Opakování nej pohádek a nej dílniček z minulých let. Čtou muzejní pedagogové.
Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma

10. 7. / ÚT / 16.00 hod.

Výstava Michaela Bílka (*1942–†2015) představuje průřez jeho sochařskou tvorbou,
zahrnuje rané práce v sádře, ale zejména dřevěné skulptury vytvářené z jilmového
dřeva. Svým dílům, která nazýval „dřevěnými panáky“, se snažil vtisknout duši,
respektive ve své tvorbě otiskl podstatné rysy lidské povahy.

do 14. 10.

SVĚT KACHLOVÝCH KAMEN

Výstava Oblastního muzea v Mostě představuje vývoj kamnových kachlů
a kachlových kamen v severozápadních Čechách od 14. do 20. století. Svým
rozsahem je výstava naprosto unikátní, vystavené exponáty pochází ze sbírek muzeí
a památkových institucí z celého Ústeckého kraje.

MUZEUM ČTE DĚTEM „ KOČKÁM VSTUP ZAKÁZÁN!“

do 28. 10.

11. 7. / ST / 10.00 a 14.00 hod.

Architektonický ateliér ústeckého Stavoprojektu (V. Krejčí, J. Fojt, M. Böhm, J. Gabriel,
J. Burda, J. Zbuzek, J. Kvaš a další) začínal na projektu nového Mostu, zejména centra
přesunutého města. Po vítězství v soutěži na obrovské sídliště Severní Terasa se
ale soustředil na Ústí samotné. Výstavní projekt představí ústecké realizace i nikdy
neuskutečněné plány.

Čtení pro děti s návaznými aktivitami. Z knihy M. Štíplové a M. Jágra čtou muzejnice:
Martina Kaucká a Martina Pospíšilová.
Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma

MUZEUM ČTE DĚTEM V LETNÍ ČÍTÁRNĚ

Opakování nej pohádek a nej dílniček z minulých let. Čtou muzejní pedagogové.
Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma

17. 7. / ÚT / 17.00 hod.

MARTIN KRSEK A JEHO NEZNÁMÍ HRDINOVÉ

Historik ústeckého muzea představí svou novou knihu věnovanou československým
občanům, kteří byli mnohdy ochotni za náš stát a jeho demokratické principy položit
i život, přesto jejich osudy upadly v zapomnění.
Vstupné 20 Kč

SEVERNÍ TERASA NEDOKONČENÁ

do 28. 10.

MILOVÁNÍ V PŘÍRODĚ

Interaktivní výstava Vlastivědného muzea v Olomouci představuje záludnosti
i pikantnosti intimního života zvířat, včetně neobyčejných způsobů rozmnožování
a námluv. Nechybí zde dermoplastické preparáty, fotografie, včelí úly, živé exponáty
i místnost věnovaná ústeckému orangutanovi Ňuňákovi.

24. 7. / ÚT / 17.00 hod.

do 31. 12.

Z tvorby Marta Eslema, Aleny Krejčové, Eduarda Pecha, Davida Surého a Edvina
Svobody.
Vstupné 20 Kč

Mramorové plastiky významného evropského sochaře a ústeckého rodáka Klause
Horstmanna-Czecha.

31. 7. / ÚT / 17.00 hod.

FOTOGRAF ADOLF ČEJCHAN – SOUČASNÁ TVORBA

KLAUS HORSTMANN-CZECH – DIALOG S ČASEM

ÚSTEČTÍ FILMAŘI UVÁDĚJÍ…

MARIANA HORSKÁ – TAJEMNÉ ÚTĚKY

Vernisáž výstavy obrazů ústecké rodačky Mariany Há / Horské, rozené Růžičkové.
Výtvarnice nyní učí na SŠ v Ostravě, kde připravuje studenty k výtvarné maturitní
zkoušce a vede je k výstavní činnosti.
Vstup volný

1. 8. / ST / 17.00 hod.
NAPÍNAVÁ DOBA

Ředitel ústeckého archivu Petr Karlíček představí svou novou knihu, která vypráví
o kritických okamžicích českých a slovenských dějin prostřednictvím politických
karikatur v dobovém tisku 1933–1953.
Vstupné 20 Kč

8. 8. / ST / 17.00 hod.

do 29. 7. / klubovna

Před třemi lety byla v muzeu k vidění průřezová výstava známého ústeckého
fotografa Adolfa Čejchana, aktuálně budeme mít možnost se seznámit s jeho
současnou digitální fotografií.

od 1. 8. do 2. 9. / klubovna

MARIANA HORSKÁ – TAJEMNÉ ÚTĚKY

Výstava obrazů ústecké rodačky Mariany Há / Horské, rozené Růžičkové. Výtvarnice
nyní učí na SŠ v Ostravě, kde připravuje studenty k výtvarné maturitní zkoušce
a vede je k výstavní činnosti.

od 3. 7. do 29. 7. / exponát měsíce července
FLUORIT Z DĚČÍNSKÉHO SNĚŽNÍKU

Exponát měsíce července představí vzácné vzorky fluoritu z rozsedlinových jeskyní
a štol na svazích Děčínského Sněžníku.

ZÁTIŠÍ S VRAKY

Fotograf a „lovec vraků“ Vladimír Cettl představí svou knihu „Zátiší s vraky Tatra“,
promítne i fotografie, které se z různých důvodů do publikace nedostaly a prozradí,
o čem bude kniha příští.
Vstupné 20 Kč
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od 31. 7. do 2. 9. / exponát měsíce srpna
PUŠKA S PŘÍBĚHEM

Puška s příběhem – lovecká perkusní předovka v luxusním provedení vyrobená
ústeckým puškařem Kranichem kolem roku 1850 pro statkářskou rodinu z Rynartic
na Děčínsku. Puška po sovětské okupaci 1968 opustila republiku společně s dědicem
rodu, aby se přes Francii a Německo po padesáti letech vrátila zpátky do Čech.

otevírací doba

kontakt

MUZEUM | otevřeno úterý–neděle, 9.00–18.00 hod.
KNIHOVNA | otevřeno úterý a čtvrtek, 10.00–16.00 hod.

Muzeum města Ústí nad Labem

vstupné
základní | zlevněné | rodinné | školní skup. | předškolní skup.

50 Kč

30 Kč

100 Kč

30 Kč

10 Kč

Děti do 3 let a senioři nad 70 let zdarma, není-li stanoveno jinak.

Změna programu je vyhrazena!

Masarykova 1000/3
CZ 40001 Ústí nad Labem

		
		
		
		

telefon:
e-mail:
web:
facebook:

+420 475 210 937
muzeumusti@muzeumusti.cz
www.muzeumusti.cz
www.facebook.com/muzeumusti

