
PROGRAM PROSINEC 2020
výstavy

od 22. 12. 2020 do 15. 3. 2021
ICH BIN EIN VYDRA ANEB JAK VYDRA PŘES HRANICE PŘIŠLA
Výstava o vydře říční v Sasku a Ústeckém kraji představí vydru říční a její životní prostředí v plné kráse. Vydra, tajemný noční živočich, žila dříve 
na celém našem území. V druhé polovině 20. století ale přežívala jen na pár místech.  Dnes ji opět najdeme na celém území. Návrat to byl                  
ale komplikovaný a plný překvapení. Řadu zajímavostí se dozvíte na výstavě a potkáte zde i řadu dalších druhů, které vydru v jejím životě provází.  

do 31. 1. 2021
PÍSKY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ / FASCINUJÍCÍ SVĚT OBYČEJNÉHO PÍSKU
Písek je běžnou, téměř každodenní součástí našeho života, přesto o něm nevíme mnoho zajímavých věcí. Známe ho z břehů řek a potoků, 
z mořských pláží, pískoven, staveb a dětských hřišť. Málokdo však tuší, jak pestré písky jsou, odkud vlastně pochází, co všechno se v nich 
zachovalo, jak vzácným materiálem se postupně stávají či jak překvapivě krásné mohou být pod mikroskopem...

do 14. 3. 2021
FOTOGRAF RUDOLF JENATSCHKE
Výstava představující unikátní fotografie neštěmického rodáka, katechety a fotografa Rudolfa Jenatschkeho vzniklé mezi léty 1914 a 1945, 
která je doplněná o autentické předměty a dobové fotoaparáty.

od 8. 12. 2020 do 31. 1. 2021
ARKTICKÝ FESTIVAL 2020 / tradiční festival české a arktické vědy a kultury
klubovna
O IGIMARASUSSUKOVI, KTERÝ JEDL SVÉ ŽENY / INUITSKÉ POVĚSTI OČIMA ÁRONA Z HŮRKY
Sbírku inuitských pověstí doprovázejí ilustrace Árona z Hůrky (1822–1869), grónského umělce, který jako první vylíčil tyto drsné příběhy ze 
zorného úhlu původních obyvatel Arktidy. Největším kladem knihy „O Igimarasussukovi, který jedl své ženy“ (Argo 2016) v českém překladu 
Zdeňka Lyčky je maximálně autentické zachycení grónské lidové slovesnosti, a to nikoli zvenčí, ale očima rodilého pozorovatele.

před klubovnou
SÁMSKÉ POHÁDKY A POVĚSTI / ILUSTRACE LUBOŠE DRTINY
Just Knud Qvigstad (1853–1957) sesbíral mnoho mýtů, pověstí a pohádek z Laponska, které přeložil ze sámštiny do norštiny. Norská verze 
Brity Pollanové s názvem „Sámové vyprávějí“ se stala odrazovým můstkem pro český překlad Violy Somogyi a Zdeňka Lyčky. Kniha s názvem 
„O muži, který si koupil svědění“ (Argo 2006), ilustrovaná Lubošem Drtinou, zachovává členění příběhů tak, jak jsou často zobrazovány                            
na šamanských bubíncích: příběhy z cizího světa (boj, erotika, kontakt s ďáblem), příběhy z blízkého světa (rodina, sousedé, šamani, zvířata, 
znamení smrti, střet starých a nových časů aj.) a příběhy o mrtvých (mrtvoly, štvanci).

před klubovnou
KANADSKÁ ARKTIDA JE PLNÁ ŽIVOTA
Život a krajina kanadské Arktidy objektivem kanadských fotografů. Kolekce vznikla ve spolupráci s časopisem Canadian Geographic                                         
a Kanadskou královskou geografickou společností. Fotografované oblasti: Yukon, Severozápadní teritoria, Labrador, Nunavut, Beaufordovo 
moře. Fotografové: Peter Mather, Patrick Kane, Chris Sampson, Michelle Valberg, Bertrand Lemeunier, Doug Barber/ArcticNet, David Kilabuk.

od 3. 12. 2020 do 3. 1. 2021 / exponát měsíce prosince
POKLAD ZE STŘEKOVSKÉ ŠKOLY
Sto let zazděný čekal v měděné schránce vzkaz stavitelů staré střekovské školy otevřené roku 1908. Skrýš odhalili zedníci při její přestavbě                   
na bytové domy v roce 2008. Ještě 12 let ale trvalo, než pamětní poklad doputoval do Muzea města Ústí nad Labem.

uuu   www.mu z e umu s t i . c z
otevírací doba

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

BLUDIŠTĚ NA VĚTRUŠI | otevřeno od úterý do neděle 9.00–13.00 a 13.30–18.00
Během vánočních svátků je zavřeno: 24., 28., 31. 12. 2020 a 1. 1. 2021

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.

kontakt

           Muzeum města Ústí nad Labem
      Masarykova 1000/3

       CZ 40001 Ústí nad Labem

            telefon:        +420 475 210 937
            e-mail:          muzeumusti@muzeumusti.cz 
            web:              www.muzeumusti.cz
            facebook:    www.facebook.com/muzeumusti


