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Mekuc v červnu slaví
Mělnické kulturní centrum za deset let své existence připravilo ve svých čtyřech pobočkách stovky akcí – koncerty, výstavy, divadelní
představení, přednášky, workshopy amnoho dalších. Oslavy svého 10. výročí Mekuc zahájil v listopadu 2021 výstavoumapující desetiletou
činnost společnosti a uzavírá je 17. 6. slavnostním večerem vMasarykově kulturním domě. Program je sestaven z vystoupení spolků, které se
pravidelně setkávají pod střechou sídlaMekuc. K vidění budou ukázky z aktivit folklorních souborů Jarošovci a Jarošáček, taneční školy Dana
Pala Creativity i tanečního kroužku při Mekuc, chybět nebude ani divadelní spolek Nové divadloMělník. Hudba zazní v podání Velkého
dechového orchestru a smíšeného pěveckého sboru Chrapot. Na závěr programuMekuc chystá předMKD koncert skupiny Jazz In Deck.
Srdečně zveme všechnymilovníky kultury a příznivceMekuc, vstup na akci je volný, návštěvníkům nabízíme rezervaci míst v pokladně
Masarykova kulturního domu.
Kromě oslav výročí v červnu také vrcholí kulturní sezóna 21/22. Diváci se proto mohou těšit na pečlivě vybrané pořady s hvězdnými
interprety i na oblíbené mělnické soubory.

Masarykův kulturní dům
LiStOVáNí.cz: Fake news challenge! Od covidu k Ukrajině a zpět | 3. 6.
Akční scénické čtení LiStOVáNí Lukáše Hejlíka a jeho hereckých kolegů přináší na jeviště vysoce aktuální vědecko-naučný text vtipnou,
neotřelou scénickou formou. DoMKD přivezou 3. 6. Alan Novotný a Jiří Ressler novou adaptaci knihyMiloše Gregora Nejlepší kniha o fake news,
doplněnou o aktuální témata. Doba covidová, válka na Ukrajině, konspirační teorie, hybridní válka! Média, politici, sociální sítě – ze všech těchto
zdrojů se na nás neustále valí dohady o tom, kdo, jak a proč se nás snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení fake news,
dezinformace a alternativní fakta zahrnují? A jak se proti nimmůžeme bránit?

Pohádka z džungle beze slov | 5. 6.
PohádkaMauglí Divadla U staré herečky, to je indická džungle, divoké šelmy, zákeřní plazi, ztracené dítě a jedna housenka... Příběh o odvaze
a přátelství se neobejde bez napětí a trochy nebezpečí, zato se ale obejde beze slov. Inscenaci namotivy Knih džunglí Rudyarda Kiplinga, která
v roce 2018 vyhrála Cenu publika namezinárodním festivalu Puppen Tage v rakouskémMistelbachu, uvidí nejmenší diváci 5. 6. v MKD.

Jaroslav Dušek a Atapana v MKD | 9. 6.
9. 6. v MKD v pořadu Život, sex a smrt u indiánů Jaroslav Dušek se svými spirituálními znalostmi z kultur celého světa okomentuje s typickým
humorem a nadsázkou osobní zkušenosti Mnislava Zeleného Atapany z jeho spolužití s amazonskými indiány.

Vina? | 13. 6.
Drama z atraktivního hereckého prostředí z divadelního jeviště a zákulisí zkoumá vážné a věčné téma lásky, nevěry a viny. Na večírku po
úspěšné premiéře Goethova Utrpení mladéhoWerthera je během debaty o lásce v moderní společnosti odhalenmilostný trojúhelník mezi členy
souboru. Reálné hluboké emoce poté zcela ovládnou reprízu představení, v níž musí herci následujícího dne vystoupit. Inscenace Dejvického
divadla v režii Ivana Trojana bude vMKD uvedena 13. 6.

Přednášky z dějin architektury | 15. 6.
Soubor devíti přednášek z cyklu Kapitoly z architektury 20. století zakončí pro tuto sezónu 15. 6. v MKD přednáška Postmoderní architektura
(a co po ní?). Modernismus v architektuře začínal v opozici ke všemu, co jej předcházelo, a končil pod tlakem opozice, kterou sám svými důsledky
vyvolal. Je definitivněmrtev? Co přinesl postmodernismus, jaké cesty otevřel a jaké naopak uzavřel? Jak se architekturamění v novémmiléniu
a kam směřuje? Odpovědi na tyto i další otázky zodpoví historik umění PhDr. Vladimír Czumalo, CSc., na jehož přednášky nejen o architektuře je
možné se těšit i v Příští sezóně. Další cyklus přednášek PhDr. Vladimíra Czumala, CSc., bude vMKD následovat opět od září.
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Roztančený červen v MKD | 8. 6. a 16. 6.
Namotivy pohádky Lví král studiaWalta Disneyho nastudovali taneční vystoupení žáci kurzůmoderního tance školy Dana Pala Creativity
a jejich hosté pod vedením Dany Pala, která je také autorkou scénáře i choreografie. Představení Lví Království s písněmi amelodiemi od Jamese
Aschera a Beyoncé ze slavnéhomuzikálu a filmu uvidí diváci v MKD 8. 6.
Na taneční pořad pod jménemHurá na prázdniny v tanečním rytmu zve i Dětský taneční kroužek při Mekuc. Tradiční letní zakončení školního
roku plné radosti, tance a pohybu se koná 16. 6.

Víno, jídlo, film! | 24. 6.
Letošní kulturní sezónu ukončí Mekuc v pátek 24. 6. projekcí britského filmu Bod varu. Ve snímku ze stresujícího zákulisí špičkového
gastropodniku září famózní Stephen Grahamem v hlavní roli. Návštěvníky filmu zveme po jeho skončení do sadů předMKD, kde si mohou
vychutnat nabídkumělnických podniků za doprovodu živé hudby. Své speciality vám připraví KafeMělník a nové projekty z teamuNěmého
medvěda Brloh Barbecue& Brloh bar. Vybírat lze také z největší nabídky nejenmělnických vín, která vMKD od května nabízí kavárna Julie.

Galerie Ve Věži
Jan Hísek: Věž mezzotint
V galerii Ve Věži v Pražské bráně pokračuje výstava grafik Jana Híska, uznávaného českéhomalíře, grafika, kreslíře a ilustrátora. Výstavě pod
názvem Věž mezzotint dominuje série grafik z bibliofilské edice Zjevení Janovo (mezzotinta), kterou doplňuje výběr z volné grafické tvorby se
zaměřením právě namezzotintu (období od 90. let dodnes). Tyto grafické listy jsou inspirované sny a světemmýtů a symbolů, které se
prolínají a tvoří nekonečný svět fantazie. Mezzotinta, škrábaná rytina, je jednou z grafických technik tisku z hloubky.

Městská knihovna Mělník
Knihovna nabízí cestu k pramenům umění i performance
Od 1. 6. v galerii Za Rohem začíná výstava s názvem KDE PRAMENÍ UMĚNÍ?. Studenti Gymnázia Jana PalachaMělník se pod vedením
pedagožkyMgr. Eriky Duchkové vydali k pramenůmmoderních výtvarných stylů. V rámci dvoumetodicky vedených dlouhodobých projektů
precizně a z různých úhlů zkoumali obsahy pojmů impresionismus a expresionismus. Výsledky jejich práce představuje výstava, která potrvá až
do konce prázdnin.
Na aktuální situaci reaguje knihovna následujícími dvěma programy s volným vstupem.
V pondělí 13. 6. v 17.00 hodin uvede poutavou přednášku předního českého historika Dr. Bohdana ZilynskéhoMĚLNÍK AMANŽELÉ
KOROLIVOVI. Známá autorka ukrajinské meziválečné emigrační literatury Natalena Koroleva prožila více než polovinu života naMělníku. Její
muž byl významným nakladatelem a překladatelem z ukrajinštiny. Jejich životní osudy a tvůrčí nasazení stojí za zkoumání.
V pondělí 20. 6. v 18.00 hodin se v galerii Naproti uskuteční komorní dokumentární performance o dění na bělorusko-polské hranici a následná
živá diskuse s názvemHRANICE. CO CHTĚJÍ? CO CHCEME?. Místo a čas děje: Evropská unie, právě teď. Hra je záznamem situace a zároveň
pokusem proniknout pod povrchmotivací a jednání jednotlivých aktérů. Inscenované čtení reportážních textů a osobních výpovědí je
podkresleno hudebním doprovodem.
Ve foyer knihovny je i nadále možno relaxovat na Žlutém ostrově, kde návštěvníkům pro radost každou středu dopoledne znějí fragmenty
oblíbených audioknih. Přesný program je k nahlédnutí na webových stránkáchMekuc. K dispozici je stále takéMaják, neboť rozhled a nadhled se
hodí za každého počasí.

Turistické informační centrum
Náměstí Míru na nových vystřihovacích magnetech
Barevná průčelí měšťanských domůmělnického náměstí Míru, z nichž některá dodnes nesou domovní znamení, jsou přehlídkou historických
slohů napříč staletími. Nejen turisté, ale i mělničtí patrioti si nověmohou udělat radost krásnou sadou vystřihovacíchmagnetů a sestavit si celé
mělnické náměstí odmístní mladé výtvarnice a pracovnice TICMělník BarboryMeijerové. Originální suvenýr rozšířil nabídkuTIC a roztančené
fasády náměstí Míru baví, těší a nenásilně vzdělávají děti i hravé dospělé.
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