PROGRAM LISTOPAD 2018
přednášky, vernisáže a jiné akce

výstavy

1. 11. / ČT / 16.00 hod.
MEDAILONKY NEVIDOMÝCH A ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH

od 5. 11. do 11. 11.
PROMĚNA VR – VRWANDLUNG

4. 11. / NE / 14.00 hod.
PROMĚNA VR – VRWANDLUNG

od 15. 11. do 13. 1. 2019
PROBUZENÍ A PROTEST. PRAHA, BERLÍN, LIPSKO, DRÁŽĎANY 1968

4. 11. / NE / 16.00 hod.
HUBERTOVA MŠE 2018 & SINGING FRIENDS A LUSCINIA

od 28. 11. do 30. 6. 2019
SCHICHTOVA EPOPEJ

Vernisáž výstavy uměleckých fotografií spolu s životními příběhy nevidomých a zrakově
postižených klientů TyfloCentra Ústí nad Labem, o. p. s. Vstup volný

Vernisáž výstavy Proměna VR – VRwandlung. Kafkova Proměna jako virtuální realita.
Návštěvníci se mohou pomocí brýlí přenést do světa hlavní postavy Řehoře Samsy a na
vlastní kůži zažít proměnu ve hmyz. Vstup volný

Hornisté z různých zemí zahrají tradiční Hubertovu mši, komorní hudbu pro lesní roh
a loveckou hudbu. Vstupné dobrovolné

6. 11. / ÚT / 9.00–18.00 hod.
JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ II.

Veletrh má za cíl ukázat, jak lze usnadnit vzdělávání a začleňování dětí, žáků a studentů
s handicapem do běžného vzdělávacího proudu v MŠ, ZŠ a SŠ. Řeší i tematiku nadaných
žáků. Vstupné na veletrh zdarma, na semináře je povinnost registrace na www.rskuk.cz

7. 11. / ST / 15.00 hod.
VĚDECKÁ KAVÁRNA

Kafkova Proměna jako virtuální realita. Návštěvníci se mohou pomocí brýlí přenést do
světa hlavní postavy Řehoře Samsy a na vlastní kůži zažít proměnu ve hmyz.

Putovní výstava o roce 1968 v Německé demokratické republice a o východoněmeckých
reakcích na potlačení pražského jara. Připravil Goethe-Institut ve spolupráci se Saskou
akademií umění.

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 dočká
znovuobjevení ke stému jubileu republiky. Projekt byl realizován s finanční podporou
Ministerstva kultury ČR.

do 4. 11.
25 LET SPOLU

9. 11. / PÁ / 18.00 hod.
ÚSTECKÁ NOC LITERATURY

Výtvarná skupina „Spolu“ se sídlem v Ústí nad Labem slaví tento rok 25. výročí svého
založení. Výstava se nesnaží o průřez či retrospektivu dlouholeté výtvarné činnosti,
zahrnuje zejména obrazy vytvořené různou technikou, drobné plastiky z hořického
pískovce, ze dřeva a keramiky, díla vytvořená v různých dobách uměleckého zrání, díla
vytvořená rozmanitostí tvůrců.

13. 11. / ÚT / 18.00 hod.
VELKÁ OPERETA NA MALÉM JEVIŠTI

Putovní výstava vypráví dějiny střední Evropy 20. století prostřednictvím pěti biografií
členů pražské, resp. vídeňské německo-česko-židovské rodiny Schalekových.

Káva s vědcem Petrem Karlíčkem na téma Politická karikatura a satira v období 1933–53.
Akce bude součástí festivalu Dny vědy a techniky na Akademii věd ČR. Vstup volný

Čtení z děl německy píšících autorů z českých zemí, například Franze Kafky, ale i méně
známých a neprávem opomíjených. Vstup volný

Slavné melodie v podání sólistů a hostů pěveckého spolku BEL CANTO. Vstupné 30 Kč

14. 11. / ST / 17.00 hod.
PROBUZENÍ A PROTEST. PRAHA, BERLÍN, LIPSKO, DRÁŽĎANY 1968

Vernisáž putovní výstavy o roce 1968 v Německé demokratické republice
a o východoněmeckých reakcích na potlačení pražského jara. Připravil Goethe-Institut ve
spolupráci se Saskou akademií umění. Vstup volný

15. 11. / ČT / 14.30 hod.
SLOVENSKO PO ROZPADU VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE

Přednáška se zabývá dějinami Slovenska v 10. století – od příchodu Maďarů po definitivní
začlenění Slovenska do Uherského království. Přednáší Doc. PhDr. Jaromír Slušný, CSc.
Pořádá Regionální obec Slováků v Ústí nad Labem. Vstup volný

17. 11. / SO / 10.00–16.00 hod.

STRAŠIDLA V MUZEU – ŘÍŠE ZVÍŘAT

Zábavný dětský program plný her a soutěží ve společnosti zástupců zvířecí říše. Společně si
něco vytvoříme, budeme se bát, protáhneme těla a také potrápíme hlavičky. Vstupné 40 Kč

20. 11. / ÚT / 19.00 hod.
KLAVÍRNÍ RECITÁL ALENY KOUDELKOVÉ

Zazní výběr z děl V. Nováka, L. Janáčka, B. Martinů, C. Debussyho, M. Ravela. Vstupné 80 Kč

21. 11. / ST / 16.00 hod.
MUZEUM ČTE DĚTEM

Čtení pohádek s návaznými aktivitami. Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma

21. 11. / ST / 17.00 hod.
OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÉ HISTORIE IX.

Přelomový rok 1948 v dialogu historiků. Přednášející: PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D. (FF UJEP)
a Doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D. (FF UJEP). Vstupné 20 Kč

23. 11. / PÁ / 18.00 hod.
ŽIVOT V KUFŘÍKU – CHARITATIVNÍ KONCERT ZŠ MÍROVÁ

Koncert na podporu nadačního fondu Život v kufříku, který pomáhá odloženým
novorozencům. Účinkují žáci ZŠ Mírová a jejich hosté. Vstupné dobrovolné

26. 11. / PO / 18.00 hod.
ŽIDOVSKÉ HŘBITOVY

do 11. 11.
SCHALEKOVI – STŘEDOEVROPSKÁ RODINA
do 2. 12.
SEVERNÍ TERASA NEDOKONČENÁ

Architektonický ateliér ústeckého Stavoprojektu 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.

do 6. 12.
MONUMENTÁLNÍ TOPOGRAFIE

Výstava Topografie budoucnosti nabídne pohled na mapování vizuálních a materiálních
trendů a tendencí nacházejících se za horizontem současnosti, Topografie nápravy
je pak vizuální metaforou devastace regionu severních Čech a reflexí její postupné
proměny, nápravy.

do 30. 12.
FOTOGRAFICKÝ ATELIÉR H. ECKERT

Výstava prezentuje reprodukce historických fotografií ze sbírky Archivu hl. města Prahy,
které pocházejí z dílny zakladatele významného pražského ateliéru „H. Eckert“ Jindřicha
Eckerta a jeho nástupců v letech 1863–1926.

do 30. 12.
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 i živé exponáty.

do 30. 12.
KLAUS HORSTMANN-CZECH – DIALOG S ČASEM

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

od 2. 11. do 2. 12. / klubovna
MEDAILONKY NEVIDOMÝCH A ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH

Výstava uměleckých fotografií spolu s životními příběhy nevidomých a zrakově
postižených klientů TyfloCentra Ústí nad Labem, o. p. s. Výstava má ukázat, že i lidé
s postižením zraku jsou velmi inspirativní a mají silného a nezlomného ducha.

Přednáška Jaroslava Achaba Haidlera o současnosti a historii židovských hřbitovů v Čechách.
Pořádá Česká křesťanská akademie, místní skupina Ústí nad Labem. Vstup volný

od 30. 10. do 2. 12. / exponát měsíce listopadu
PROTOTYP ROZNĚTNICE

Vernisáž výstavy, která unikátně propojí 100. výročí vzniku Československa a 170. výročí
založení Schichtových závodů. Vstup volný
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27. 11. / ÚT / 17.00 hod.
SCHICHTOVA EPOPEJ

Nejnovější přírůstek do sbírek, zařízení, kterým byla odstřelena historická zástavba
města v letech 1980–1992.

otevírací doba

kontakt

MUZEUM | otevřeno úterý–neděle, 9.00–18.00 hod.
KNIHOVNA | otevřeno úterý–pátek, 9.00–17.00 hod.
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!

w w w. m u z e u m u s t i . c z

Muzeum města Ústí nad Labem
Masarykova 1000/3
CZ 40001 Ústí nad Labem
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+420 475 210 937
muzeumusti@muzeumusti.cz
www.muzeumusti.cz
www.facebook.com/muzeumusti

