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Programové tipy Mekuc – únor 2019
Tomáš Homuta Trio
Mělnický muzikant, fenomenální pianista a zpěvák Tomáš Homuta je už roky nejen hvězdou bluesové scény, ale rovněž duší
hudebního dění a pořadatelem kulturních akcí na Mělníku, kam přivedl řadu skvělých interpretů včetně mnoha zahraničních.
Atraktivní festival Taste of…, který založil a který letos vstoupí v jeho režii už do třetího ročníku, představil mělnickým posluchačům nejen hudební delikatesy z kolébky blues New Orleans a ze slunné temperamentní Itálie, ale i tamní gastronomické
speciality.
Během swingového večera 6. února vystoupí v MKD se svým triem, které tvoří kromě něho výjimečná soulová zpěvačka Vlaďka
Svobodová a David Fárek, skvělý saxofonista a stálý host mnoha pražských i mimopražských hudebních klubů. Trio hraje
převážně rhythm & blues, ale troufá si i na originální provedení klasických hitů Beatles, Rolling Stones či Tiny Turner.
Kolaps
Losers Cirque Company, tým herců, akrobatů a tanečníků, jehož strhující představení Walls & Handbags měli mělničtí diváci
možnost obdivovat loni v dubnu, přiveze do MKD 5. února novocirkusovou inscenaci Kolaps, propojující vrcholnou akrobacii na
hranici fyzických možností s humorem a filozofickým poselstvím zároveň. Jaká je vlastně podstata kolapsu, to, jak působí na
jedince, a jak naopak na celou společnost? Otočí se ostatní ke kolabujícímu zády, zneužijí jeho slabosti, nebo mu naopak podají
pomocnou ruku? Představení ukazuje kolaps jako zkušenost, která ničí a drtí vše slabé, aby dala z trosek vyrůst něčemu novému
a silnějšímu, jako fenomén, který člověku umožňuje překročit vlastní stín.
To všechno ona
20. února uvede společnost OLDstars komorní drama upozorňující na hendikep současné generace, která už téměř neumí komunikovat jinak než elektronicky a pro niž se vztahy na sociálních sítích stávají důležitějšími než ty skutečné. Aby si ovdovělá žena našla
cestu k dospívajícímu synovi, vydává se v online chatu s ním za mladou dívku. Problémy na sebe nenechají dlouho čekat.
Vděčné téma v komorním dramatu mladého běloruského autora, který nešetří vulgarismy ani lyrikou a s dovedností vyzrálého
dramatika proniká do citového života dvou osamělých duší.
V hlavních rolích účinkují Ljuba Krbová a Jan Battěk.
LiStOVáNí.cz: Legenda Z+H (Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka)
Únorové LiStOVáNí přináší do pestrobarevné žánrové palety jednu výjimku – cestopis. Jeho autory jsou cestovatelské legendy,
Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka. Popasovat se s knihami, které více než po padesáti letech upravil Miroslav Zikmund, stále
aktivní letošní jubilant, který oslaví 14. února neuvěřitelných 100 let, je opravdová výzva. Cílem tohoto LiStOVáNí bude Hanzelku
se Zikmundem přiblížit dnešním generacím, kterým vše připadá samozřejmé a netuší, že tihle dva byli a navždy budou opravdoví
„frajeři”. Legenda Z+H v českém cestopisu nikdy nepomine. A jak už to s LiStOVáNím bývá, lze očekávat i spoustu humoru.
V MKD Mělník se na „cestu kolem světa“ můžete vydat v neděli 10. února od 18 hodin.
Radim Vizváry: VIP
Choreograf, režisér a mim oceněný Thálií Radim Vizváry pracuje s pantomimou netradičními způsoby a hledá její nové formy.
5. března vystoupí v MKD se svou sólovou performancí VIP, v níž vypráví příběh známého iluzionisty, jehož osobnost se postupně
mění vlivem zničujícího životního stylu i pod tíhou role populární celebrity. Tu nepřehlédnutelně ztvárňuje kostýmní maska,
okázalý zlatý kožich. Představení dává vyniknout nejen umění dokonale zvládnutého pohybu a mimiky mistra moderní pantomimy, efekt umocňují iluzionistické triky i dokonalá emotivní souhra světel a hudby Ivo Sedláčka.
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Mekuc představuje nového maskota dětského oddělení
Městské knihovny Mělník – netopýra ČTENDU
Netopýr Čtenda bude provázet dětské čtenáře při akcích knihovny, doporučovat
jim knižní novinky, přes facebookový profil knihovny bude informovat o zajímavých
kulturních akcích pro děti atd.
Od konce ledna jsou malým čtenářům v dětském oddělení knihovny k dispozici
nové záložky s motivem Čtendy.
Autorem výtvarné podoby maskota Čtendy je oceňovaný animátor a ilustrátor
Lukáš Urbánek, absolvent filmové a televizní grafiky na VŠUP. V soutěži
Nejkrásnější česká kniha roku 2007 získal první místo za komiks Adamův deník.
Knihy o Dr. Rackovi byly oceněny Zlatou stuhou a nominací na cenu Czech Grand Design. Za své ilustrace obdržel rovněž ocenění
nejkrásnější knihu roku 2011 (Komiksová etiketa) a výtvarný počin roku 2012 (Hurá na kajak!). S jeho ilustracemi se setkávají
děti také v učebnicích matematiky Hejného metodou. Zabývá se i animací. Spolupracuje s bejbypankovým sdružením Kašpárek
v rohlíku a pro děti pravidelně pořádá komiksové dílny a workshopy.
S ilustracemi Lukáše Urbánka se mohli seznámit návštěvníci výstavy Doktor Racek na Věži, která v mělnické galerii Ve Věži
proběhla v roce 2013, nebo při další výstavě ilustrací časopisu Raketa, které byly vystaveny Ve Věži na počátku roku 2017.
Knížky ilustrované Lukášem Urbánkem budou k nahlédnutí během měsíce února na malé výstavce v městské knihovně.
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