PROGRAM BŘEZEN 2019
výstavy

přednášky, vernisáže a jiné akce

5. 3. / ÚT / 17.00 hod.

od 1. 3. do 11. 8.

Vernisáž výstavy Maria Miller, která prezentuje neobvyklé spojení tradičních
restaurátorských materiálů, technik jako je zlacení, tónování kovových listů, papier
mâché se současnými materiály a malbou. Výsledkem jsou nejen poutavé barevné
efekty v obrazech a užitkovém umění. Výstavu uvede Mgr. Martin Kolář, Ph.D.
Vstup volný

Výstava o historii trpaslíků od pravěku přes starověk a středověk až do současnosti.
Zvláště je prezentován jejich výskyt na hradech Střekov a Blansko nebo v Mariánské
skále v Ústí nad Labem.

MARIA MILLER – VIZUÁLNÍ HARMONIE

7. 3. / ČT / 17.00 hod.

HISTORICKÁ FILMOVÁ TECHNIKA

Vernisáž výstavy sběratele Miloše Štěpána představující více než 200 projektorů
a kamer různých filmových formátů a velikostí. K vidění bude i první kočovný
kinematograf zn. PATHÉ FRÈRES PARIS Ústečana Josefa Hasenkopfa. Vstup volný

12. 3. a 14. 3. / ÚT a ČT / 9.00–12.00 a 13.00–16.00 hod.

TRPASLÍCI

od 8. 3. do 2. 6.

HISTORICKÁ FILMOVÁ TECHNIKA

Sběratel Miloš Štěpán ve spolupráci s muzeem představí více než 200 projektorů
a kamer různých filmových formátů a velikostí. K vidění bude i první kočovný
kinematograf zn. PATHÉ FRÈRES PARIS Ústečana Josefa Hasenkopfa.

od 15. 3. do 21. 4.

KARL MAY A KRUŠNOHOŘÍ

JARNÍ PRÁZDNINY

Výstavu o Karlu Mayovi a jeho zatčení pro potulku ve Františkově nad Ploučnicí
doprovází fotografie přátel z Krušnohoří, z města Grünhain – Beierfeld. Prezentace
v ústeckém muzeu je závěrečnou aktivitou projektu Příběhy a stopy minulosti ožívají,
podpořeného Euroregionem ELBE/LABE a Česko-německým fondem budoucnosti.

14. 3. / ČT / 13.00 hod.

od 15. 3. do 25. 5.

Vernisáž výstavy prezentující region Krušnohoří. Obsah výstavy vznikl společným
dílem partnerů projektu s názvem Příběhy a stopy minulosti ožívají. Podpořeno
Euroregionem ELBE/LABE a Česko-německým fondem budoucnosti. Vstup volný

Vynikající lékař, mecenáš, iniciátor vzniku Jedličkova ústavu a také velký vlastenec
a vizionář byl sám těžce nemocný. Přesto neustále tvrdě pracoval a mnohým lidem
zachránil život nebo je zbavil bolesti a utrpení. Přijďte se přesvědčit, že jeho odkaz je
i po 150 letech stále živý a i vy jej můžete podpořit.

Zábavné aktivity a soutěže ve výstavách pro malé i velké školáky. Vstupné 50/30 Kč

KARL MAY A KRUŠNOHOŘÍ

14. 3. / ČT / 17.00 hod.

ODKAZ PROF. RUDOLFA JEDLIČKY

Vernisáž výstavy prezentující odkaz vynikajícího lékaře, mecenáše, iniciátora vzniku
Jedličkova ústavu a také velkého vlastence a vizionáře. Vstup volný

20. 3. / ST / 17.00 hod.

SCHICHTOVA EPOPEJ – NÁZORNÝ PRŮVODCE ČESKOU HISTORIÍ III.

Čechové vítají prvního pražského biskupa Dětmara aneb jak jsme se stali křesťany.
Archeolog, historik a vysokoškolský pedagog Tomáš Velímský se inspiroval náměty
tří obrazů Schichtovy epopeje, které se týkají důležitých mezníků christianizace
českých zemí. První z nich znázorňuje přijetí velkomoravského poselstva
u byzantského císaře Michala III., které jménem knížete Rastislava požádalo
o vyslání misionářů Cyrila a Metoděje. Druhým námětem je křest Bořivoje a Ludmily
na Velehradě a třetí se týká založení pražského biskupství, o které Přemyslovci velmi
usilovali. Přednášející: Doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. (katedra historie FF UJEP Ústí n. L.).
Vstupné 20 Kč

ODKAZ PROF. RUDOLFA JEDLIČKY

od 22. 3. do 30. 6.
SCHICHTOVKA DNES

Výstava fotografií doplňující výstavu Schichtova epopej muzejního fotografa Jiřího
Preclíka z areálu Schichtových závodů v průběhu let 2011 – 2018.

do 30. 6.

SCHICHTOVA EPOPEJ

Dvě desítky velkoplošných pláten se zlomovými okamžiky české státnosti nechali
k desátému výročí vzniku Československa namalovat němečtí továrníci z Ústí nad
Labem Georg a Heinrich Schichtovi. Kopie pak darovali všem školám v republice.
Některé z motivů dodnes platí za ikonické obrazy našich dějin, aniž by přetrvalo
povědomí o jejich původu. Totálně zapomenutá a zčásti ztracená Schichtova
epopej se dočkala znovuobjevení ke stému jubileu republiky. Projekt byl realizován
s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

do 31. 12.

KLAUS HORSTMANN-CZECH – DIALOG S ČASEM

21. 3. / ČT / 16.00 hod.
MUZEUM ČTE DĚTEM

Čtení pro děti s návaznými aktivitami. Čte muzejní pedagog.
Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma

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

od 6. 3. do 31. 3. / klubovna

MARIA MILLER – VIZUÁLNÍ HARMONIE

21. 3. / ČT / 17.00 hod.
SCHICHTOVKA DNES

Vernisáž výstavy fotografií doplňující výstavu Schichtova epopej muzejního
fotografa Jiřího Preclíka z areálu Schichtových závodů v průběhu let 2011–2018.
Vstup volný

26. 3. / ÚT / 17.00 hod.

SCHICHTOVY KOLONIE NA STŘEKOVĚ
A JEJICH ARCHITEKT PAUL BROCKARDT

Přednáška Mgr. Marty Pavlíkové o vývoji architektury v Ústí nad Labem je pořádána
ve spolupráci s územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu
v Ústí nad Labem. Vstupné 20 Kč

Výstava Maria Miller prezentuje neobvyklé spojení tradičních restaurátorských
materiálů, technik jako je zlacení, tónování kovových listů, papier mâché se
současnými materiály a malbou. Výsledkem jsou nejen poutavé barevné efekty
v obrazech a užitkovém umění.

od 5. 3. do 31. 3. / exponát měsíce března

HISTORICKÝ PORCELÁN ZE SBÍREK RODINY SCHICHTŮ

Výběr z nejzajímavějších kusů uchovávaných v muzejní sbírce uměleckého řemesla.
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otevírací doba

kontakt

MUZEUM | otevřeno od úterý do neděle 9.00–18.00 hod.
KNIHOVNA | otevřeno od úterý do pátku 9.00–17.00 hod.

Muzeum města Ústí nad Labem
Masarykova 1000/3
CZ 40001 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!
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telefon:
e-mail:
web:
facebook:

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

