PROGRAM BŘEZEN 2017
přednášky, vernisáže a jiné akce
1. 3. / ST / 10.00–12.00 a 13.00–16.00 h

výstavy
od 1. 3 do 29. 3. / knihovna

Interaktivní program pro děti s využitím skutečných zkamenělin a modelů pravěkých zvířat,
pořádá společnost Trilopark Praha. Na akci je nutné předem provést rezervaci na webových
stránkách či v pokladně muzea, kapacita je omezena. Vstupné 50 Kč

Výstava unikátní kopie největší rukopisné knihy světa „Codexu gigas“. Autory jsou umělečtí
knihaři Jiří Fogl a Pavlína Rambová ze Žamberka. Rozměrnou maketu se jim podařilo vyrobit
během pouhých šesti týdnů. Ruční vazbu zdobenou tradiční knihařskou technikou lze obdivovat
díky zrcadlu umístěnému ve vitríně.

DINOSAUŘÍ DÍLNIČKA

2. 3. / ČT / 10.00–12.00 a 13.00–16.00 h
MUZEUM DĚTEM O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

Cesta do pravěku. Hravé tvoření a soutěžení pro děti. Vstupné 100/60 Kč

3. 3. / PÁ / 17.00 h

SETKÁNÍ V PROSTORU – ZAHAJOVACÍ HAPPENING

Mozaika, hudba, koláže, performance a další umělecké projevy od pěti umělců ze tří zemí
(CZ, I, A) se propojí v improvizaci při vernisáži multižánrové výstavy, která na své cestě po střední
Evropě navštíví Ústí nad Labem jako teprve druhé místo v pořadí. Vstup volný

ĎÁBLOVA BIBLE

od 4. 3. do 11. 6.

SETKÁNÍ V PROSTORU

Mozaika, hudba, koláže, performance a další umělecké projevy od pěti umělců ze tří zemí
(CZ, I, A) se propojí v improvizaci při vernisáži multižánrové výstavy, která na své cestě po střední
Evropě navštíví Ústí nad Labem jako teprve druhé místo v pořadí.

od 17. 3. do 14. 5.
HÁJEK

9. 3. / ČT / 17.00 h

VÝSTAVOU „ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY“ S LUĎKEM MARKSEM

Komentář a vysvětlení ke kresebné dokumentaci movitých archeologických památek podá při
komentované prohlídce výstavy autor Luděk Marks. Vstupné 50/30 Kč

14. 3. / ÚT / 10.00–14.00 h

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH KADEŘNÍKŮ

Třetí ročník kadeřnické soutěže pořádá Severočeská střední škola, s. r. o., v Ústí nad Labem ve
spolupráci s dalšími partnery. Tématem je „Svět princezen Walta Disneyho“. Soutěže se zúčastní
žáci středních škol oboru kadeřník z Ústeckého kraje a Svobodného státu Sasko. Vstup volný

16. 3. / ČT / 17.00 h

Výstava ústeckého výtvarníka Karla O. Hájka není sice retrospektivní, přesto ukazuje důležitý
výřez ze všech oblastí jeho tvorby. Nejvýraznější složkou vystavené kolekce jsou plastiky a sochy,
které vykazují obdivuhodný konzistentní názor, vytříbené řemeslné zpracování a pochopení
materiálu.

do 5. 3.

PETR BEROUNSKÝ – ŽENY JSOU MŮJ OSUD

Průřezová výstava portrétních, divadelních, ale i muzejních fotografií svérázného ústeckého
fotografa Petra Berounského.

do 16. 4.

HÁJEK

Slavnostní zahájení výstavy ústeckého výtvarníka Karla O. Hájka. Za klavírního doprovodu
vystoupí operní pěvkyně Monika Pešavová. Vstup volný

18. 3. / SO / 13.00 a 15.00 h

VÝSTAVOU „NELÍTOSTNÝ PRAVĚK“ S JIŘÍM KROPÁČEM

Výstavou vědecky přesných modelů prehistorických živočichů a tehdejších ekosystémů Vás
provede paleontolog Jiří Kropáč. Vstupné 100/60 Kč

22. 3. / ST / 15.00 h
KONTAKTNÍ ZÓNY

Veřejná prezentace webových stránek projektu, který mapuje přeshraniční české, německé
a polské iniciativy v oblasti kultury, sportu a veřejně politické angažovanosti. Vstup volný

22. 3. / ST / 17.00 h

REFORMNÍ HNUTÍ PŘED VYSTOUPENÍM MARTINA LUTHERA

Úvodní přednáška historičky Mgr. Jany Hubkové, Ph.D., z nového cyklu „Reformace – myšlenky,
osobnosti, otázky a problémy“. Přednáškový cyklus představí různé úhly pohledu na reformaci
a její důsledky a zaměří se na témata, která souvisejí s naším regionem. Vstupné 20 Kč

23. 3. / ČT / 16.00 h

CIZÍ DŮM? ARCHITEKTURA ČESKÝCH NĚMCŮ 1848–1891

Výstava o stavbách, které denně míjíme jako připomínku soužití Čechů a Němců z období,
kdy proces postupného vzájemného vymezování teprve probíhal.

do 23. 4.

ODNESENO – DOMOV VE VĚCECH

Výstava vypráví příběhy věcí, které si při nuceném odchodu ze svých domů s sebou vzali Němci
žijící do 2. světové války ve východní a střední Evropě.

do 18. 6.

NELÍTOSTNÝ PRAVĚK
Souboje o přežití v dějinách přírody

Úžasná podívaná v podobě vědecky přesných 3D modelů prehistorických živočichů a tehdejších
ekosystémů. Návštěvníci projdou čtyřmi geologickými epochami, které reprezentují nejen
notoricky známí živočichové (mamut, šavlozubý tygr nebo jeskynní lev), ale i méně známí bizarní
dravci (např. prvohorní gigantický pavouk Megarachne, členovci Arthropleura a Kodymirus
či obří křídový amonit).

do 31. 12.

MUZEUM ČTE DĚTEM

Četba pohádek s návaznými aktivitami na pohádkové příběhy. Čte muzejní pedagog.
Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma

25. 3. / SO / 10.00–12.00 a 13.00–16.00 h
DINOSAUŘÍ DÍLNIČKA

Interaktivní program pro děti s využitím skutečných zkamenělin a modelů pravěkých zvířat,
pořádá společnost Trilopark Praha. Na akci je nutné předem provést rezervaci na webových
stránkách či v pokladně muzea, kapacita je omezena. Vstupné 50 Kč

KLAUS HORSTMANN-CZECH – DIALOG S ČASEM

Mramorové plastiky významného evropského sochaře a ústeckého rodáka Klause HorstmannaCzecha.

do 2. 4. / klubovna

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V SEVERNÍCH ČECHÁCH
KRESBY LUĎKA MARKSE

25. 3. / SO / 15.00 h

Ukázky z kresebné dokumentace movitých archeologických památek z Ústecka, Teplicka
a Litoměřicka.

Výstavou o příběhu věcí, které si při nuceném odchodu ze svých domů s sebou vzali Němci žijící
do 2. světové války ve východní a střední Evropě, provede návštěvníky kurátor výstavy
Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D. Vstupné 50/30 Kč

od 28. 2. do 2. 4. / exponát měsíce

VÝSTAVOU „ODNESENO – DOMOV VE VĚCECH“ S TOMÁŠEM OKURKOU

KRAJKOVÝ TEXTIL VE SBÍRKÁCH UMĚLECKÉHO ŘEMESLA

29. 3. / ST / 17.00 h
ĎÁBLOVA BIBLE

Přednáška autora makety největší rukopisné knihy světa, uměleckého knihaře Jiřího Fogla.
Vyprávění doprovodí film o práci knihařů a komentovaná prohlídka kodexu. Vstupné 20 Kč
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otevírací doba

kontakt

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

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.

vstupné na výstavu „NELÍTOSTNÝ PRAVĚK“

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

100 Kč

60 Kč

200 Kč

60 Kč

20 Kč

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

		
		
		
		

telefon:
e-mail:
web:
facebook:

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

