PROGRAM LEDEN 2019
výstavy

přednášky, vernisáže a jiné akce

8. 1. / ÚT / 17.00 hod.
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

Oblastní charita Ústí nad Labem a ZUŠ Evy Randové Vás srdečně zvou na
Tříkrálový koncert, který již čtvrtým rokem zahájí v Ústí nad Labem konání
tradiční Tříkrálové sbírky.
Vstupné dobrovolné

10. 1. / ČT / 17.00 hod.
BODIE, MĚSTO DUCHŮ

Vyprávění a promítání muzejníka Vladimíra Cettla o návštěvě dnes nejslavnějšího
opuštěného města zlatokopů ve Spojených státech a o velmi specifickém
přístupu k uchovávání historie tohoto místa.
Vstupné 20 Kč

15. 1. / ÚT / 17.00 hod.
VYHNANÍ. UPRCHLÍCI Z TRENTINA
S BOHUSLAVEM REJZLEM

Přesně před sto lety čekaly v Ústí nad Labem netrpělivě na svůj návrat domů
desítky Italů z provincie Trento, které vyhnala z jejich domovů v roce 1915 válka.
Doma je čekaly rozstřílené domy a zdevastované vinice. V českém prostředí
velmi málo známé a přitom s naší zemí úzce spojené téma představí a výstavou
provede její spoluautor z české strany historik Muzea hlavního města Prahy
Bohuslav Rejzl.
Vstupné 50/30 Kč

17. 1. / ČT / 16.00 hod.
MUZEUM ČTE DĚTEM

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

30. 1. / ST / 17.00 hod.
SCHICHTOVA EPOPEJ
NÁZORNÝ PRŮVODCE ČESKOU HISTORIÍ I.

Tradiční cyklus historických přednášek Cesty do minulosti nese pro rok 2019
podtitul „Schichtova epopej – názorný průvodce českou historií“. Sérii témat
inspirovaných jednotlivými obrazy epopeje uvede přednáška kurátora výstavy
„Schichtova epopej“ Martina Krska. Přiblíží okolnosti vzniku této vlastenecké
kolekce velkoformátových maleb, jež významně ovlivnila a úspěšně konzervovala
obecné dobové představy o české minulosti.
Vstupné 20 Kč

2. 2. / SO / 9.00 hod. / výlet okolo jezera Milada
ZIMNÍ VYCHÁZKA ZA PTÁKY DO MOKŘADŮ

Sraz je v 9.00 hod. na parkovišti na svahu jezera Milada za trmickou teplárnou,
50.6472878N, 13.9735350E a trasa vycházky okolo 10 km (max.) nenáročným
terénem (po zpevněných cestách) bude upřesněna podle aktuálního stavu
výskytu ptáků na jezeře a dle stavu zamrznutí lokality. Individuální odchod před
koncem trasy je možný, s sebou dalekohled (pokud máte) a teplé oblečení.
Vycházka se koná ve spolupráci s Českou společností ornitologickou v rámci
oslav Světového dne mokřadů.
Kontakt: Mgr. Václav Beran – lutra@email.cz, 731 407 839
Vstup volný

do 13. 1.
PROBUZENÍ A PROTEST
PRAHA, BERLÍN, LIPSKO, DRÁŽĎANY 1968
Putovní výstava o roce 1968 v Německé demokratické
a o východoněmeckých reakcích na potlačení pražského jara.
Připravil Goethe-Institut ve spolupráci se Saskou akademií umění.

do 27. 1.
VYHNANÍ. UPRCHLÍCI Z TRENTINA

Výstava„VYHNANÍ. Uprchlíci z Trentina“ z italského pohledu představuje českému
diváku neznámou kapitolu Velké války, která se ale dotkla historie rodin a obcí
v Čechách a na Moravě. 24. května 1915 Itálie vypovídá válku Rakousku-Uhersku
a do zázemí mocnářství včetně Ústí nad Labem je evakuováno více než 70 tisíc
obyvatel Trentina, tehdejší rakouské provincie, dnes náležící Itálii.
Autor: historické sdružení „Laboratorio di storia di Rovereto“.

do 3. 2.
OD STALINGRADU DO PRAHY

Výstava mapující bojovou cestu sovětských vojáků z jednotek, které se podílely
na bitvě u Stalingradu a které zároveň došly v květnu 1945 do Prahy. Výstava
připomene také jejich účast na osvobození Ústecka.

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

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

od 2. 1. do 3. 2. / klubovna
VLADIMÍR CETTL – BODIE, MĚSTO DUCHŮ

Dávno opuštěné město zlatokopů v horách Kalifornie je dnes chráněnou
národní památkou. Zvláštní atmosféru opuštěného místa, kde vše zůstalo tak,
jak to zde bývalí obyvatelé zanechali, můžete zažít prostřednictvím fotografií
Vladimíra Cettla.

od 3. 1. do 3. 2. / exponát měsíce ledna
FIREMNÍ CENÍKY
Ukázka ceníků z fondu muzejní knihovny.
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otevírací doba
MUZEUM | otevřeno úterý–neděle, 9.00–18.00 hod.
KNIHOVNA | otevřeno úterý–pátek, 9.00–17.00 hod.

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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Muzeum města Ústí nad Labem
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

