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cca 16.40: Vyhlášení výsledků a ukončení přehlídky, NKC



Sklidíš, co zaseješ

Někde vzadu v hlavě mi hlodá nasazený brouk, který 
mi neustále pokládá otázku, zda bude naseto? Svět, 
který si vytváříme my samotní, „osíváme“ svými tou-
hami a skutky. Nemůžeme tak ale činit zcela beztrestně. 
Naše skutky nás dříve či později semelou a ne nad-
armo se říká, že každý dobrý skutek má být po zásluze 
potrestán, nebo se nám to tak alespoň jeví. Ale jako má 
karta rub a líc, i zde je druhá strana, která nám jasně 
říká, že člověk činící „špatné“ věci, ať už si pod tím 
představíme krádež, vraždu nebo jen neochotu pomoci 
ostatním, bude potrestán. Teď můžete nesouhlasně vrtět 
hlavou, vždyť přeci ve skutečnosti tomu tak není. Do-
volím si s vámi nesouhlasit. Pod trestem se totiž skrývá 
více než několikaletý pobyt v chladné cele oddělené 
od zbytku světa železnou mříží. Trestem jsou i např. 
výčitky svědomí, absence přátel či jakéhokoliv kladného 
citového vztahu, vše je pouze otázkou času, dříve nebo 
později dojde na každého. Čiň ostatním, jak chceš aby 
oni činili tobě. Naseto již je, zůstává nám otázka, co 
letos sklidíme?  

- týpý -
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Z tvorby tajemného básníka...
Čokoláda

Kokos ani sušenka,
buřtík ani tlačenka, 
nic nenahradí moje snění
po čokoládovém potěšení.

Jenom škoda že jí nejím
co o ní psát tedy nevím. 

Vzpomínky

Víkend se pomalu končí,
já otáčím se na minulost.
Před očima se mi točí
zážitků kulturních dost.

Všechno začne a skončí,
i život takový jest.
Do noci jako pár loučí
svítí nám lampy měst. 

Dnes večer všichni se sej-
dem,
vzpomínky zas ožijí.
Až zítra se domů rozjedem,
všichni se usmějí.

Vzpomínky na srdci hřejí,
nepálí jak lásky bol.
V mysli nám navěky vějí
poslední nezlomený stvol. 



MO aneb HLAS Z LIDU

Dlouhá a namáhavá sobota

   Zdravím, doufám, že dnešní ráno je o něco pěknější, 
než bylo včerejší. Počasí nám sice včera mohlo přát víc, 
ale náš den přesto prozářilo pár krásných divadelních 
okamžiků. Mě nejvíc zaujalo představení s Otesánkem. 
Takhle děsivé líčení jsem už dlouho neviděl. Nesmím 
ovšem zapomenout ani na hru Jessie a Morgiana, která 
mi ke konci přišla sice malinko dlouhá, ale přesto se mi 
moc líbila. Jak si vybavuji hry, které jsme včera mohli 
sledovat, zjišťuji, že se mi skoro úspěšně povedlo za-
pomenout na Vše o ženách. Ale co, nepochopených lidí 
je na světě taky hodně, nezoufejte. ;) 
   To mi připomíná můj včerejší „incident“ s porotou a je-
jími stanovisky. Rozbory se od té doby změnily ve skoro 
mírumilovné debaty, dokonce i s jistou dávkou té dlouho 
očekávané chvály. :) Kromě tedy rozboru skutečně 
pramálo pochopitelného představení 
„Prodaná nevěsta“. Naprosto jsem 
neporozuměl záměru režiséra. Co 
nám chtěl sdělit? O tom se můžeme 
leda dohadovat, i když málokomu za 
to tato hra asi stojí. Běda!
   Posledním světlým, slunečnímu 
světlu se podobajícím paprskem, byly 
pro mne dílny, kde jsem se snažil 
naučit žít v roli.
   Z mé strany je to asi ke včerejšku 
všechno. Prozatím se s vámi loučím a snad budeme mít 
ještě tu čest…

- mo -
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Připomíná vám někoho? Jestli ano, můžete jásat 
- právě jste totiž odhalili pravou totožnost Hlasu z 
lidu



Jak vidíme...

...představení Naseto!

Pohádková nepohádka Naseto

Včera v poledne jsme se byli podívat v NKC na představení 
Naseto, na které určitě budeme ještě dlouho vzpomínat.
Mě osobně hned uchvátila hudba a v zápětí na mě skočilo 
nadšení, kterého jsem se nezbavila po zbytek představení a 
ještě nějakou tu chvíli po něm u mě zůstalo.
Netradiční pojetí pohádky O Otesánkovi jsem nazvala nepo-
hádkou, protože to nebyl klasický pohádkový příběh, který by 
mohl být v televizní podobě podáván ve vysílacím čase kolem 
sedmé hodiny a nahrazovat Večerníček.
Postavy zaujaly pozornost svým naběleným obličejem a 
šíleným výrazem, který nebylo možné přestat sledovat. 
Když jsem ještě neměla potuchy o tom, že jde celou dobu 
o Otesánka, myslela jsem, že člověk, který někoho zabije, 
má pak výčitky a za své činy je potrestán. Po chvíli, co se na 
scéně objevilo dřevěné miminko, začalo být jasné, že se celé 
představení točilo kolem Otesánka.
Nebyl to obyčejný Otesánek, jakého známe z klasických po-
hádek. Byl zvláštní tím, že znázorňoval způsob trestu pro 
hříšníky. To mi připadá jako zvláštní nápad a nedělá z Otesán-
ka pouhého požírače osob křížících jeho cestu.
Představení otevřela a také uzavřela smrtka (když toto 
představení porovnáme se všem známým Otesánkem, tak by 
to měla být babička, ale téměř všichni ji nazývali smrtkou – i 
já). Nevím proč, ale zrovna ta mě zaujala nejvíc… J Zpočátku 
se srpem, na konci s kosou…
Onou kosou prosekne plátno – břicho Otesánka a „osvobodí“ 
sežrané. Ale pro ně to výhra není… Jak se můžete dočíst v 
tomto čísle (str. 2) nikdo trestu za své hříchy neunikne…..
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... s Kissákem

V tomto čísle nebudeme zpovídat soubor. Možná byste čekali, že 
vyzpovídáme někoho z porotců nebo organizátorů. Ale c je správně! 
Že vás nic jiného nenapadá? To snad ne…
Je tu s námi i další důležitá osoba, díky které se budeme moci na 
Prima setkání aspoň trochu vracet a jeho zásluhou si 
chvilky z této přehlídky snadněji vybavíme… Už víte?

Ahoj, mohl by ses nám ve třech větách uvést?
Čau, jsem Kiss. Robert Kiss. Fotograf.

Jak si stálí a pozorní návštěvníci mohli všimnout, nejsi tu 
novou tváří… Jaké hlavní změny ve dvou ročnících Prima 
Setkání jsi zaznamenal?
Mám novej foťák. (smích) Všiml jsem si, že minulý ročník nebyl 
zdaleka tak pornografický jako tento. Linie, která odděluje tyto dva 
způsoby fotografování je zde velmi tenká!! (smích). Co hodnotím 
pozitivně je to, že letos jsem měl vyhrazené nejprestižnější místo v 
sále, ale bohužel jsem ho sdílel s dalšími sto lidmi… 

Co bys ještě změnil?
Mohlo by tu bejt pro účastníky menší občerstvení. Vlastně by byl 
lepší catering. Pět chodů by taky nevadilo. Šestej by neurazil. A kdo 
by nechtěl moučníček? A o pípě nemůže bejt řeč, ona tu totiž není. 
(smích)

Dobrovolně tu trávíš velkou část svého volného času. Jaký 
máš vlastně vztah k divadlu? A k divadelníkům? 
K divadlu mám vesměs více než pozitivní vztah, ačkoliv tomu rozu-
mim jak koza náklaďáku. Bohužel si, narozdíl od normálního diváka, 

neodnesu z představení tolik, a to proto, že se při focení 
nedokážu soustředit na nic jinýho než na atmosféru a 
kompozici fotky. Co se opravdu dělo zjišťuju paradoxně až 
od ostatních. Jsem rád, že mám tu možnost dokumentovat 
tuhle akci. Jsou to tak trochu blázni, jako já, mám je rád.

pokračování na další straně

strana 7

Interview...



Jaké představení se ti zatím nejvíce líbilo/ nejlépe fotilo?
Nejvíc se mi líbil HaHaMlet, ale nemůžu to objektivně posoudit, 
protože jsem neměl možnost shlédnout všechny představení. 
Nevim, který se fotilo nejlíp, ale nejhůř se mi fotila Prodaná 
nevěsta, protože světelný podmínky převyšovaly možnosti mýho 
foťáku. 

Přijedeš za rok?
Určitě! (smích, chrapot, hysterický záchvat, pěna od pusy…)

Po podání nezbytných medikamentů byl v klidu odvezen na nejbližší 
záchytnou stanici, kde dospal rána. (smích redakce)

11. Co je to koturn?
a) oděv antického herce.
b) obuv antického herce.
c) maska antického herce.

12. Kdo je autorem hry Pygmalion, předlohy 
muzikálu My Fair Laidy?
a) George Bernard Shaw 

b) Oscar Wilde 
c) Christopher Marlowe

13. povodně v roce 2002 vyhnaly divadlo Semafor 
ze svého tehdejšího působiště a to… 
a) z kongresového centra
b) z hudebního divadla Karlín 
c) z Nosticova paláce

14. Jak se jmenuje herečka kladenského divadla, která 
mimojiné ztvárnila roli Markýzy de Merteuil v inscenaci 
Nebezpečné vztahy, či roli Matky ve hře Matka?
a) Eva Nadáždyová
b) Lenka Zbranková
c) Zuzana Mixová 

15. S jakým jménem se pojí pojem „Epické divadlo“? 
a) K. S. Stanislavskij 
b) Bertold Brecht
c) Carlo Goldoni

soutěž
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správné odpovědi na včerejší otázky:

6. Co je to mizanscéna? 
c) Grafické znázornění toho, co je obsahem jednání.

7. Anton Pavlovič Čechov je autorem řady vynikajících 
děl, ovšem jeho původní povolání bylo?
b) lékař 

8. Jaký je rozdíl mezi pojmy „comoedia palliata“ a „co-
moedia togata“? 
b) označení „comoedia palliata“ znamená, že se v antické 
hře prolínají jak řecké, tak i římské prvky, zatímco označení 
„comoedia togata“ se používá pouze pro hry, kde se objevují 
pouze prvky pořímštěné. 

9. Jak se jmenovali zakladatelé Moskevského 
akademického uměleckého divadla (MCHAT)? 
a) Konstantin Sergejevič Stanislavskij a Vladimir Ivanovič 
Němirovič-Dančenko

10. Jak se jmenuje představení Těšínského divadla, ve 
kterém čeští a polští herci a herečky zpívají písně Ja-
romíra Nohavici? 
b) Těšínské niebo / Cieszyńskie nebe
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Dílny

Upřímně říkám, že kdo včera nenavštívil dílny, opravdu 
prohloupil, protože všechny tři byly opravdu vynikající, 
jak připraveností tak i svou náplní. 

U Lenky Vávrové měl každý návštěvník možnost roze-
brat postavu ze hry, v níž hraje. Vše se dělalo zábavnou 
formou, kdy po nakreslení postavičky se do ní její ma-
jitel pokoušel vepsat všechny kladné i záporné stránky 
své postavy. Vznikly tak zajímavé charakteristiky všech 
možných postav.

U Martiny Tothové se účastníci bavili o rozdílech a 
shodách mezi divadlem 
a reality show. Dokonce i 
obyčejné psaní některé z 
účastníku velice zmohlo: 
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děsivé odhalení...

Všichni měli možnost si právě zjištěné informace 
vyzkoušet v praxi přímo na místě. Téma bylo “Zlobivé 
děti” a většina přítomných se do provádění s chutí pusti-
la, mohli tak získat nový úhel pohledu na divadlo a 
realitu.

Vzhledem k nulovému obsazení našich tajných agentů na 
dílně Danči Šteruské jsme nemohli napsat podronosti o 
jejích praktikách, nicméně, doslechli jsme se, že ani tady 
se nikdo nenudil. 
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