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Programové tipy Mekuc – říjen 2018
Prvorepubliková architektura na Mělníku ve fotografii
Výstavou Prvorepubliková architektura na Mělníku ve fotografii přispívá Mělnické kulturní centrum k oslavám 100. výročí založení
Československa. Fotografie Miroslava Páska, umístěné pod střechu Masarykova kulturního domu patřícího díky své architektonické
kvalitě k perlám mělnické moderní architektury, prezentují výběr významných mělnických prvorepublikových staveb.
Cílem výstavy není kunsthistorické hodnocení kvality mělnické prvorepublikové architektury ani přiblížení života ve městě v kontextu
jeho urbanistického rozvoje po roce 1918. Hlavní myšlenkou výběrové výstavy je představení prvorepublikové moderní architektury
prostřednictvím velkoformátových fotografií a umocnění vizuálního zážitku, který architektura přináší.
Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v MKD 2. října v 18 hodin, společně se zahájením výstavy Národního památkového ústavu
Architektura ve službách první republiky. Na vernisáž naváže v 19.30 koncert Velkého dechového orchestru MKD, který vystoupí
s repertoárem vztahujícím se k období první republiky.
Čapek
Hra Městských divadel pražských – divadla Rokoko vypráví o zoufalém zápase dobrého a čestného člověka s přesilou, jež ho nakonec
udolala jen o malou chvíli dřív, než se naplnily všechny katastrofy, před kterými varoval. Inscenace se skvělým Jiřím Hánou v titulní roli
sleduje poslední chvíle života velkého spisovatele a velkého člověka, který musí na sklonku života čelit zbabělosti, malosti a nenávisti
národa, který tolik miloval a pro nějž tolik udělal. Hru upozorňující na paralely se současným děním, inscenovaná je s vírou, že konec
bude jiný, uvidí diváci v MKD 4. října.
Recitál Yukiko Kinjo a Petra Smetáčka
Příznivcům operní hudby nabídne Masarykův kulturní dům recitál vynikající japonské sopranistky Yukiko Kinjo za klavírního doprovodu
na Mělníku dobře známého Petra Smetáčka. Sólistka Národního divadla v Praze dále působí ve Státní opeře Praha a v dalších divadlech,
věnuje se i koncertní činnosti. V programu recitálu 9. října v MKD zazní světové operní árie, česká písňová tvorba a autorské skladby
Petra Smetáčka, skladatele, kapelníka, multiinstrumentalisty a především fenomenálního klavíristy.
Mandarínková izba
Jako připomínka společné minulosti Čechů a Slováků zazní na jevišti MKD 24. října libozvučná slovenština Bratislavského hudobného
divadla v komedii Mandarínková izba. Hra plná francouzského espritu a šarmu se skvělým Marošem Kramárem v hlavních mužských
rolích nabízí vtipné jednoaktové příběhy z tajemného pokoje malého pařížského hotýlku s překvapivým, někdy přímo detektivním
závěrem.
Týden knihoven
Od 1. do 7. října 2018 proběhne již 22. ročník celostátní knihovnické akce Týden knihoven, kterou každoročně vyhlašuje Svaz knihovníků
a informačních pracovníků. Cílem aktivit knihoven na podporu knih a čtenářství je nabídnout atraktivní využití volného času. Téma
letošního Týdne knihoven bude regionální historie. V duchu tématu akce se Městská knihovna Mělník v besedách pro školy zabývat
regionálními pověstmi.
Knihovní výtvarná dílnička má program také přizpůsobený propagaci čtení a knih v dětském oddělení, kde bude první registrace pro
předškolní děti v rámci Týdne knihoven zdarma. Starší čtenáře – příznivce vědecko-fantastické literatury čeká autorské čtení Barbory
Walterové Benešové z její nové knihy Došel nám čas. Čtení a beseda s regionální spisovatelkou se uskuteční ve středu 3. října v 17.00
hodin v knihovně.
Po celý týden je také vyhlášena amnestie pro nepořádné čtenáře, i opožděné vrácení půjčených knih bude bez finančního postihu.
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