
Prima setkání 2008

9:30 - 10.15: Trosečníci (Zazelena zezelená ZUŠ Nové Strašecí), MS
10:30 - 11.25: Na koho to slovo padne (Junioři ZUŠ Kouřimm), NKC
12.45 - 14.45: Dílny, učebny ZUŠ
15.00 - 16.05: Malenky vjerch aneb Mrtvá vs. Živá (Mrsťa Prsťa Kouřim), NKC
16.30 - 16.50: Pižďuchové (Přestupní stanice Neratovice), MS
17.15 - 18.30: Dílny, učebny ZUŠ
18.30 - 19.45: Rozborový seminář, Koncertní sál č.3 ZUŠ
20.00 - 21.50: Únos aneb Červenobílá komedie (se zpěvy) (Divadlo  
          Exil Pardubice), NKC 
21.30: Rozborový seminář, Koncertní sál č.3 ZUŠ

2. číslo sobota 15. března 2008
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Hru, která nám měla představit několik dadaistických textů 
z dvacátého století, jsem pochopila jako nesouvislý po-

chod hravých básniček a pohybových aktivit. Na začátku bylo 
zmíněno, že dadaismus má být více než kultura a zároveň 
ničím, přesto mám pocit skryté idey ukázat, že dadaismus si 
hraje se slovy a předměty, které zaměňuje za něco čím ne-
jsou. To mě zaujalo například ve scéně, kdy z novin, na které 
se nejdříve psalo se stalo dítě a nakonec byly roztrhány, bez 
sebemenších emocí. Myslím si, že texty gradující do úplné 
absurdity, neměly být pochopeny, ale spíš ukázat, jak si lze 
pohrát se slovním spojením a říct naprostou hloupost a vypa-
dat u toho jako prezident. Vůbec charaktery všech tří postav 
byly rozdílné a dobře rozpoznatelné. Dobře vyřešené prosto-
rové uspořádání se skvěle prolínalo s pohyby hereček. Ty si 
zajímavě pohrávaly i s rekvizitami, což mi přišlo originální a 
celou hru to obohatilo. 
K technické stránce věci tudíž nemám žádné připomínky a 
mohu ji jen pochválit. Vkusně zvolené kostýmy – široké kal-
hoty, bílá košile a jinak barevné kravaty – podtrhovaly jistou 
spojitost a zároveň rozmanitost jednotlivých postav. Může se 
zdát, že silně nalíčené ženy mluvící v mužském rodu je ne-
důslednost, ale já si naopak myslím, že to byl další podmět k 
zamyšlení nad celou inscenací. Aktérky mluvily srozumitelně 
a mám pocit, že některé monology by dělali problém i zku-
šeným hercům. Jediné, v čem představení zaostávalo byla 
komunikace s diváky, o niž se pokoušely. Možná to bylo zby-
tečné, protože pokládání otázek, na které se nečekala odpo-
věď, nebo rozkaz, kdy se nepředpokládalo jeho splnění, byly 
naprosto zbytečné a celkový dojem to trochu strhovalo. 

Celkově jsem z této hry nadšená a donutila 
mě o jejím obsahu přemýšlet, to je určitě 
dobře, protože pro úspěch herců je tento 
subjekt nejdůležitější.

Eva Wichsová

Jak to má být...nebo nebýt?
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Kdo nám chyběl nejvíce...?

Rok se s rokem sešel a je tu opět Prima setkání. Všich-
ni jsme se už nemohli dočkat, každý se těšil na něco 

jiného a všichni jistě odpočítávali dny, kdy to konečně 
vypukne. A teď, konečně, je to tady! 
A co, že nám chybělo nejvíce? Z útržku rozhovoru, který 
jsem neslušně vyslechla kdesi na chodbě, jsem došla k 
nečekanému zjištění. Jeden nejmenovaný herec mladší-
ho věku řekl: „Fakt mi chyběly ty hemzy a mávání ruka-
ma toho chlapíka z poroty!“ Já si myslím, že to tak bude! 
Náš milý Luděk Richter je opravdu nezapomenutelný 
člověk, bez kterého si Prima setkání už vůbec neumíme 
představit. Jeho gesta, tvrzení, že nám toho moc neřek-
ne, protože si nic nepamatuje (i když si nakonec vzpo-

mene na spoustu věcí, které si vů-
bec zapamatovat nechtěl) a spousta 
dalších, naprosto atypických rysů, 
bez kterých by to však nebyl ON, 
musí přeci chybět úplně všem. Kdyby 
tu totiž Luděk nebyl, setkání nebu-
de Prima. A na tom by bylo nejhorší 
to, že bychom museli vymýšlet nový 
název Setkání i časopisu. Na Luďka 
jsme si zkrátka zvykli. Z minulých let 
jsme se dokonce i poučili a připravili 
si obvazy a náplasti pro blízké okolí 
našeho jedinečného porotce. 
Nezbývá tedy, než popřát brzké 
uzdravení všem zasaženým (či psy-
chicky v nepořádku z leknutí) a všem 
ostatním, aby si užili Luďka i Prima 
Setkání.

-týdýt-
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Zazelena zezelená: Trosečníci

Dnešní představení

1. Proč děláte divadlo? 
Máme rádi přehlídky, kde se sejde hodně lidí. Rádi nava-
zujeme kontakty.

2. Co se vám na vašem 
představení nejvíc líbí?
Že se na konci najíme. Já ne!

3. Co chcete svým předsta-
vením říct divákům?
Maso je maso.

Junioři ZUŠ Kouřim: Na koho to slovo padne
1. Proč děláte divadlo?
Protože nás to baví
 
2. Co se vám na vašem před-
stavení nejvíc líbí? 
Jak komu co – někomu tanečně 
pohybová čísla, jinému drama-
tické momenty, dalším možnost 
„...si pořádně zařádit!“

3. Co chcete svým předsta-
vením říct divákům? 
Chceme pobavit. 
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Mrsťa Prsťa Kouřim: Malenkyj vjerch aneb Mrtvá vs. 
Živá

Viz odpovědi Juniorů ZUŠ Kouřim na předchozí straně.

Přestupní stanice Neratovice: Pižďuchové

1. Proč děláte divadlo? 
Možná spíše  divadlo dělá nás, pomáhá nám si uvědomo-
vat co jsme zač, reflexe, rádi si hrajeme a to je již krů-
ček k hraní či snad je to totéž.  

2. Co se vám na vašem představení nejvíc líbí? 
Asi autorský přístup a jistá míra dělání si divadla po 
svém (nezávisle na představách, komerci či trendech).

3. Co chcete svým představením říct divákům?
Bojím se na tuto otázku odpovídat, protože pak bychom 
nemuseli to představení hrát. Ale kdybych přece jen měl 
odpovědět tak chceme říct, aby se lidé koukali kolem 
sebe pozorněji, protože tak můžou odhalit Pižďuchy, o 
kterých třeba ani nevědí…    
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Divadlo Exil Pardubice:
Únos aneb Červenobílá komedie (se zpěvy)

1. Proč děláte diva-
dlo?  
Abychom nemuseli 
brát drogy (neplatí pro 
Martina Vágnera).

2. Co se vám na 
vašem představení 
nejvíc líbí?
 Že tuto hru hrajeme 
na celém světě jenom 
my. 

3. Co chcete svým představením říct divákům? 
Nevěřte žádným médiím, ani tomu, které právě teď čte-
te. 
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Mrňa, Šmrňa a noční život
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