U raka sa vlní aj zabúda
Do konca augusta pripravila mestská knižnica Silné reči, večer s Atlasom zabúdania aj s novou knihou
Juraja Šeba.
BRATISLAVA. Pozeranie, počúvanie aj vlnenie. Do letnej čitárne U červeného raka sa nechodí len za
knihami, novinami či na wifi, ale aj do kina a dokonca sa aj vlniť. Letné programy v čitárni mestskej
knižnice ešte bežia, k osobitým patrí projekt Vlnenie. Na javisku spája mladých umelcov a spolu s nimi
literatúru, divadlo, hudbu a humor.
„Týmto projektom chceme poskytnúť priestor kreatívnym ľuďom alebo partiám, ktoré často pôsobia vo
viacerých kultúrnych či umeleckých oblastiach, môžu sa prezentovať komplexnejšie“ hovorí Zuzana
Liptáková, PR manažérka mestskej knižnice. „Napríklad spisovatelia majú kapelu, hudobník točí filmy,
prípadne niekto z kapely tiež tancuje, píše texty a podobne.“

List, báseň, rozsudok
Okrem Vlnenia patrí k „mladým“ programom aj tunajšie pondelkové kino. Premieta totiž novinky
začínajúcich režisérov.
U raka
Tipy z programu






15. august – 18.00 - D Blues Band – koncert;
19.august- 18:00 – Atlas zabúdania Petra Krištúfka – čítačka s komorným koncertom;
20. august – 18.00 - Radikálne Reflexie – projekt Vlnenie;
21. august - 18.00 - Silné reči U červeného raka - stand-up comedy show – projekt Vlnenie;
26. august – 18.00 - Tehelné pole- chrám futbalu - prezentácia novej knihy Juraja Šeba.

Po pondelkovom kine 18. augusta, nastúpi v utorok Peter Krištúfek so svojou netradične spracovanou
knihou Atlas zabúdania. Ľudí U raka prevedie posledným storočím na Slovensku. Každý rok je vyjadrený
jedným textom – básňou, listom, telegramom či rozsudkom.
Okrem Dada Nagya budú počas literárneho večera znieť aj husle a violončelo. Tento večer patrí k
projektu knižnice Čítajme slovenskú literatúru, streda zas Vlneniu. V čitárni sa 20. augusta v rámci neho
rozložia Radikálne Reflexie. Hrať má Fake Jazz Quartet a znieť súčasná slovenská poézia.
Vo štvrtok má Vlnenie pokračovať Silnými rečami. Ide o stand-up comesy šou pod vedením Jána
Gorduliča.

Vernisáž aj futbal
Počas augusta prebiehajú v čitárni aj vernisáže. Ide o výstavky detského fotografického tábora pod
vedením Stredoeurópskeho domu fotografie. Najbližšia bude 15. augusta o pol štvrtej a ďalšia v piatok
22. augusta o tom istom čase.
Čitáreň pod Michalskou bránou funguje od polovice mája cez pracovné dni a soboty. Programy počas
leta spúšťajú o šiestej večer, vstup je voľný.

Stihnúť sa bude dať ešte aj večer s novou knižkou Juraja Šeba – Tehelné pole – chrám futbalu. Futbal,
literatúra a komorný koncert sa spoja v čitárni 26. augusta o šiestej. Stačí sa prísť započúvať.
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