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Divadlo Kámen – umělecký salón – www.divadlokamen.cz 

děkujeme mecenášům: Pedru Gomezovi, Alexanderu Sirotovi a partnerům: KCT Data, Hlavní město Praha, Městská část Praha 8, Státní 
fond kultury, NADACE ŽIVOT UMĚLCE, Divadelní noviny, Taneční zóna 

 
Postřehy o Divadle Kámen – ZÁŘÍ 2018 
 

Čeká nás zajímavá divadelní (skoro až futuristická) sezóna: 
Rozjedeme to v neděli 23.9. na vycházce po sídlišti Ďáblice s uměleckými díly z různých materiálů a od 

různých autorů. Klidně (a s máváním rukama) nás provede Helena Macháčková, editorka mapy 

,,Umělecká díla na sídlišti Ďáblice“.  

 

Ve středu 26.9. zahájíme novou kamennou sezónu 2018/19. Budeme se pohybovat pseudo-iluzívně 

doleva a doprava, dopředu a dozadu, nahoru a dolů při představení OK plus F. Poté si pustíme krátký 

dokument o radostném stěhování betonové slepičky (nebo pávice?) z divadelního dvorku do veřejného 

prostoru sídliště Invalidovna.  

 

A postupně budeme popojíždět... malá ochutnávka podzimní kamenné jízdy:  

o jedna eéliškovitá improvizace s „impromástrem“ Petrem Markem – úterý 9.10. – více zde 

o jeden workshop činoherního minimalismu a formalismu – sobota 20.10. - více zde 

o jedna svěží vážná komedie hosta Salónu DK: Divadla V.A.D. z Kladna – úterý 23.10. - více zde  

o jeden premiérový rituál (post)industriální radosti s rezavým vejfukem – PREMIÉRA nové hry 

Přesně 42 zubů – pátek 9.11. - více zde 

 

Měli jsme důsledně pomalé divadelní prázdniny: 
Díky semináři M jako minimalismus na letošním Jiráskově Hronově jsme měli šíleně zajímavé prázdniny. 
Pohybovali jsme se pomalu a do hloubky. Pozvolna jsme teoretizovali a intenzivně popíjeli.  
A postupně jsme si vyjasňovali, že například...: 

teorie je roztomilá věc, která sama o sobě nikam nevede/ nedělat na jevišti nic opravdu jde a je to 
častokrát nesmírně zajímavé/ Hronov musí zůstat Hronovem, protože punk je punk/ děti a mladí 

divadelníci se nebojí chybovat, jít do rizika a na jevišti skutečně žít 
 
 

Měli jsme letmá a svižná osobní i umělecká setkání: 
o Lenku Ch zaujalo, že potkala rodinu Heleny M a Oda M zcela náhodou na náměstí v Českých 

Budějovicích při jejich relativně dlouhé zpáteční cestě z cizích krajů 
o Zdeňku B zaujaly tři body rozsáhlé ústavy městské čtvrti 

Užupis litevského hlavního města Vilnius, kterou místní 
umělci a bohémové vyhlásili 1. dubna 1997 nezávislou 
rebelantskou republikou. Ony tři body zní: Každý má 
právo ničemu nerozumět. Každý má právo být 
nepochopený. Pes má právo býti psem. Celá ústava zde. 
Na ukázku přikládáme dvě umělecká díla z užupiských 
ulic...  

 

 
,,Je to šílená rychlost a mně připadá jako bysme se procházeli...“ (Přesně 42 zubů) 

http://www.divadlokamen.cz/
http://www.kctdata.cz/
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html
http://praha8.cz/
https://www.mkcr.cz/statni-fond-kultury-cr-42.html
https://www.mkcr.cz/statni-fond-kultury-cr-42.html
http://www.nadace-zivot-umelce.cz/
http://www.divadelni-noviny.cz/
http://www.tanecnizona.cz/
https://www.facebook.com/events/2021673347894582/
https://divadlokamen.cz/ok_plus_f_std
https://divadlokamen.cz/eeliska_kolem_rijen_2018
https://divadlokamen.cz/workshop_minimalismus_rijen_2018
https://divadlokamen.cz/upokojenkyne
https://divadlokamen.cz/presne_42_zubu_std
http://outinthemiddaysun.blogspot.com/2008/02/uupis-constitution.html

