
PROGRAM KVĚTEN 2019
přednášky, vernisáže a jiné akce

2. 5. / ČT / 17.00 hod.
ROMAN BEDENK – OHLÉDNUTÍ
Vernisáž výstavy ústeckého výtvarníka Romana Bedenka, která reprezentuje ukázky                  
z tvorby posledních 30 let. 
Vstup volný

13. 5. / PO / 18.00 hod.
JARNÍ KONCERT 
Ústecký dětský sbor vás zve na svůj Jarní koncert do Císařského sálu ústeckého muzea. 
Vystoupí Včelka, Cvrček a hlavní sbor. Sbormistři: Martina Zemanová, Petr Zeman, 
Kateřina Kolaříková, Jana Kuželková. Klavírní doprovod: Václav Krahulík. Vstupenky                      
k zakoupení před představením. 
Vstupné 100 Kč

14. 5. / ÚT / 17.00 hod.
ZEMĚ ČESKÁ, DOMOV MŮJ!
Vernisáž putovní výstavy zabývající se soužitím Němců a Čechů v severních Čechách                  
v letech 1918–1945. 
Vstup volný

15. 5. / ST / 16.00 hod.
MUZEUM ČTE DĚTEM
Čtení pro děti s návaznými aktivitami. Čte muzejní pedagog. 
Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma

15. 5. / ST / 17.00 hod.
SCHICHTOVA EPOPEJ – NÁZORNÝ PRŮVODCE ČESKOU HISTORIÍ V.
Uherská královská koruna pro českého prince. Přednáška Prof. PhDr. Lenky Bobkové, 
CSc., nás zavede do doby posledních Přemyslovců na českém trůně. Její téma vychází 
z námětu obrazu Schichtovy epopeje, na němž český a polský král Václav II. přijímá 
za přítomnosti svého syna uherské vyslance, kteří nabízejí českému princi uherskou 
královskou korunu. 
Vstupné 20 Kč

21. 5. / ÚT / 17.00 hod.
DANDANAH – SKLENĚNÁ STAVEBNICE BRUNA TAUTA
Zhmotněním expresionistických vizí berlínského avantgardního sdružení Skleněný 
řetěz se stala dětská stavebnice, připravovanou sériovou produkci však zastavil krach 
ústeckého bankovního domu Fitzgerald. Přednáší Ing. arch. Matěj Páral z Národního 
památkového ústavu v Ústí nad Labem. 
Vstupné 20 Kč

22. 5. / ST / 17.00 hod.
„HISTORICKÁ FILMOVÁ TECHNIKA“ S MILOŠEM ŠTĚPÁNEM
Komentovaná prohlídka výstavy „Historická filmová technika“ se sběratelem Milošem 
Štěpánem, tentokráte se zaměřením na ozvučení filmu. S pomocí dobových projektorů 
budou také promítnuty záběry historického Ústí nad Labem. 
Vstupné 50/30 Kč

24. 5. / PÁ / 18.00–23.00 hod.
NAMYDLENÁ MUZEJNÍ NOC
Muzejní noc bude letos pořádně „Namydlená“. Těšit se můžete na komentované 
prohlídky výstav, tvoření a luštění, bublinkovou dílnu, airbrush tetování, promítání                      
a mnoho dalšího. Nebude chybět ani příjemná hudba a občerstvení. 
Vstupné 30 Kč

29. 5. / ST / 19.00 hod.
BENDŮV KOMORNÍ ORCHESTR
„Hudba rodu Bendů“. Sólisté Viktor Mazáček – housle, Julie Séquardtová – flétna. Na 
programu: František Benda – Sinfonia in B, František Benda – Concerto e-moll pro flétnu 
a orchestr, Jiří Antonín Benda – Sinfonia in F, František Benda – Concerto in B pro housle 
a orchestr, Jiří Antonín Benda – Sinfonia in D. Pořádá Benda Arts, z.s. 
Vstupné 100 Kč

výstavy
od 15. 5. do 14. 7.
ZEMĚ ČESKÁ, DOMOV MŮJ! 
Putovní výstava zabývající se soužitím Němců a Čechů v severních Čechách v letech 
1918–1945.

do 19. 5. 
ZA ORCHIDEJEMI ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ
České středohoří je jednou z botanicky nejbohatších oblastí České republiky. Kromě 
mnoha jiných druhů rostlin se vyznačuje výskytem orchidejí. Výstava představuje 
výsledky dlouhodobého monitoringu vstavačovitých v Českém středohoří a seznamuje 
především s nevšední krásou těchto vzácných rostlin.

do 25. 5.
ODKAZ PROF. RUDOLFA JEDLIČKY
Vynikající lékař, mecenáš, iniciátor vzniku Jedličkova ústavu a také velký vlastenec 
a vizionář byl sám těžce nemocný. Přesto neustále tvrdě pracoval a mnohým lidem 
zachránil život nebo je zbavil bolesti a utrpení. Přijďte se přesvědčit, že jeho odkaz je                   
i po 150 letech stále živý a i vy jej můžete podpořit.

do 2. 6.
HISTORICKÁ FILMOVÁ TECHNIKA  
Sběratel Miloš Štěpán ve spolupráci s muzeem představí více než 200 projektorů a kamer 
různých filmových formátů a velikostí. K vidění bude i první kočovný kinematograf zn. 
Pathé Frères Paris Ústečana Josefa Hasenkopfa.

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 30. 6. 
„ŠICHTOVKA“ DNES
Výstava fotografií doplňující výstavu Schichtova epopej muzejního fotografa Jiřího 
Preclíka z areálu Schichtových závodů v průběhu let 2011–2018.

do 11. 8.
TRPASLÍCI
Výstava o historii trpaslíků od pravěku přes starověk a středověk až do současnosti. 
Zvláště je prezentován jejich výskyt na hradech Střekov a Blansko nebo v Mariánské 
skále v Ústí nad Labem.

do 31. 12.
KLAUS HORSTMANN-CZECH – DIALOG S ČASEM
Mramorové plastiky významného evropského sochaře a ústeckého rodáka Klause
Horstmanna-Czecha.

od 3. 5. do 2. 6. / klubovna
ROMAN BEDENK – OHLÉDNUTÍ
Ukázky z tvorby za posledních 30 let. Malby, kresbou a malbou upravované digitální 
tisky, fotografie. Základem prací je realita, více či méně zjednodušená do geometrických 
tvarů, kde ve všech dílech dominuje linka. Inspirací je člověk, vzájemný vztah lidí a jejich 
vztah k přírodě.  

od 30. 4. do 2. 6. / exponát měsíce května
VELKOFORMÁTOVÉ FOTOGRAFIE Z ROKU 1901
Dvě neznámé velkoformátové fotografie z návštěvy císaře Františka Josefa I.                                                     
ze 17. června 1901.
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otevírací doba
MUZEUM | otevřeno od úterý do neděle 9.00–18.00 h

KNIHOVNA | otevřeno  od úterý do pátku 9.00–17.00 h

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!

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


