
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. ledna 2018, Praha 

 
Divadlo Kámen – umělecký salón – www.divadlokamen.cz 

děkujeme partnerům: KCT Data, Hlavní město Praha, Městská část Praha 8, NADACE ŽIVOT UMĚLCE,                                                               
Divadelní noviny, Divadelní klub FF, HIS Voice 

 
Postřehy o Divadle Kámen – (ne)iluzivní LEDEN 2018 
 
 
 

Co nás (jenom jako) čeká v lednu...: 
• 23.1. od 18 hodin PŘEDNÁŠKA historika umění Jakuba Syneckého - úvodní přednáška 

cyklu Pražská města představí proces vzniku Prahy v historické posloupnosti. Následující 
přednášky postupně představí jednotlivá ,,města“, která roku 1922 vytvořila Velkou Prahu; 

• 25.1. od 19:30 hodin DRUHÁ (autenticko-(ne)iluzivní) PREMIÉRA OK PLUS F – cesta 
k radosti z méně iluzivního divadla; neděláme si iluzi, že bychom iluzi mohli důkladně 
porozumět, ale ještě pořád tu je Frankenstein a tygří fluidum... vstupenky zde; 

• zkoušky, úklid Studia DK, hospody, bary, kavárny, galerie, lesy – domlouváme se 
neorganizovaně a spontánně; často bývají naše setkání iluzivní; kdo by se některých 
(ne)iluzivních chtěl zúčastnit, napište nám na zdenka@divadlokamen.cz a třeba se i nějak 
domluvíme... 

Co (jenom jako) v Novém roce pít, když zrovna neni kafe...: 
• Po hlubším prozkoumání několika destilátů a vín v čase mezivánočním bychom vám rádi 

alespoň pár z nich doporučili: 
1. Connemara – peated single malt Irish whiskey – podle Petra 
O skutečně rašelinová, dosti kousavá až zubatá, sladká spíš pro 
tvrďáky s kloboukem než jemná patra;  

2. Tanzberg Mikulov – Cabernet Sauvignon – červené suché 
víno – vinařská oblast Turold – podle Zdeňky B voní po červené 
řepě, chutná po červené řepě a barvu má skoro jako červená 
řepa, prostě zdravá řepová slast...  

Co (jenom jako) dělat, když zrovna neni sníh...: 
• číst nový kamenný Občasník/12-2017  

• jít na výstavu Jaroslava Vožniaka a Jitky Svobodové do Muzea Kampa 

• dělat shyby na hrazdě 

• jet na výlet do Kosovy hory k hrobce rodiny Malotů od Jana Kotěry 

• přijít na to, co je to kýč (zjednodušené vodítko od Petra Oda na blogu)  

• přemýšlet o (ne)smrtelnosti chrousta případně o (ne)iluzivnosti divadla... 

Některé z nabízených činností budeme dělat (ne)organizovaně i v našem uměleckém salónu 

Divadla Kámen v průběhu celého roku 2018. A dáme vám o tom včas vědět! 
 

Těšíme se na společný (ne)iluzivní rok 2018 v Divadle Kámen!  
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