
PROGRAM - červenec a srpen 2018

Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
tel.: +420 412 359 000   /   e-mail: info@muzeum- teplice.cz

Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace Ústeckého kraje

VÝSTAVA
Jízdárna
13. 7. - 23. 9. 

EXPONÁT MĚSÍCE
foyer / vstup zdarma

NOMÁDI EVROPY  Příběh slovenského drátenictví
Putovní výstava Považského muzea v Žilině představuje více než 200 exponátů, které zachycují 
příběh slovenského drátenictví od počátků vzniku tohoto tradičního lidového řemesla až po 
současná díla drátenických mistrů z celého Slovenska. Výstava vznikla ve spolupráci Žilinského 
samosprávného kraje a Ústeckého kraje. 
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 12. 7. v 17 hodin.

RUDOLF JAKUBEK (1902-1968) Grafiky a kresby
Grafik, kreslíř a pedagog Rudolf Jakubek je osobnost německočeské grafiky 20. a 30. let 20. století, 
jehož tvorba nebyla doposud patřičně doceněna. Absolvent grafického ateliéru Augusta Brömseho 
(1873-1925) patří k expresivním realistům, který nutkavá obsahová sdělení umocňoval dokonalým 
zvládnutím grafického řemesla, jež se opíralo nejen o práce svého učitele, ale také o manýru 
rembrantovského ladění. Výběr grafik a kreseb z velkého souboru Regionálního muzea v Teplicích 
představí první větší prezentaci Jakubkovy tvorby. Do teplických muzejních sbírek se jeho grafické 
listy a kresby dostaly již po roce 1934. Tehdy zahájil v Teplicích pedagogickou činnost a působení ve 
výtvarné sekci teplické Muzejní společnosti. Kromě portrétů představí výstava Jakubkova „životní“ 
témata, k nimž se opakovaně vracel. Vybíral si biblické, mytologické a pohádkové příběhy i literární 
a divadelní díla většinou popisující existenciální souboj jedince s traumatickou skutečností. Obraz 
děje stavěl Jakubek na teatrální scéně nabité dynamikou a neklidem vyvolanými dominantními 
postavami s excelentně zvládnutou anatomií a pitvořivými obličeji. Kromě grafiky představí výstava 
také soubor Jakubkových kreseb věnovaných živočišným erotickým hrátkám Satyrů, který zapadá 
do jeho obliby vyhledávání kontroverzních námětů. 

VÝSTAVA
I. a II. výstavní místnost
22. 6. - 9. 9.

ČERVENEC
Hedvábí

SRPEN 
Plech z vrtulníku sovětské armády, který havaroval u Kostomlat

VÝSTAVA
Místnost pro návštěvníky
soboty 14. 7. a 11. 8.
14 - 16 hodin 

ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE (1914-1920)
Putovní výstava, kterou v rámci projektu „Legie 100“ připravila Československá obec legionářská ve 
spolupráci s Ministerstvem obrany ČR, Vojenským historickým ústavem Praha, Vojenským 
historickým archivem Praha a dalšími institucemi. Výstava vás provede poutavým příběhem 
československých legií od jejich vzniku v roce 1914 v Rusku a Francii až po završení anabáze 
ruských legionářů v roce 1920. Dozvíte nejenom o historii tří nejznámějších legií (ruských, 
francouzských, italských), ale také o legionářích v srbském, americkém a britském vojsku. 
V neposlední řadě pak výstava mapuje politický odboj za světové války, boje na hranicích nově 
vzniklé republiky na Těšínsku a Slovensku. Celá výstava je také doplněna o souhrn událostí 
válečných let 1914-1918.
Vstup volný

VÝSTAVA
III. výstavní místnost
do 1. 8. - 26. 8. 

OBRAZY REGIONÁLNÍCH VÝTVARNÍK
Výstava obraz  skupiny Artime. Osm regionálních výtvarnic a výtvarník  p edstavuje svá díla, pro 
n ž nám ty hledají p edevším v p írod . 
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Letní výtvarná dílna „O modrém ptáčku“
Společně s muzejní pedagožkou podniknete objevnou cestu do zámeckých komnat, kde naleznete 
Modrý salonek a v něm ukrytého ptáčka. V následující výtvarné dílně si vytvoříte vlastní modrý vzor 
připomínající dekor míšeňského porcelánu (cibuláku). Dílnu uzavře četba stejnojmenné 
pohádky.Pro děti od 5 do 10 let bez doprovodu rodičů.
Vstupné 30,- Kč, výtvarný materiál zajištěn
Dílna potrvá přibližně 2 hodiny. Počet účastníků je omezen, prosíme, rezervujte si místa na e-
mailu: fremlova@muzeum-teplice.cz

VÝSTAVA
III. výstavní místnost
do 1. 7. - 29. 7. 

VÝSTAVY úterý - pátek 12 - 17 hodin a sobota - neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin

EXPOZICE úterý - neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin

Otevírací doba

Přejeme krásné letní měsíce a těšíme se na Vaši návštěvu!


