the pope

Příloha
Kukátka č. 4

ROZLOUSKNĚTE TEN OŘÍŠEK – Z PER STUDENTŮ JAMU

Blechy tady mají všichni
Ptaly jsme se nejpovolanějších osobností na přehlídce (J. Císař, S. Bezoušková, J. Švácha...), proč se Popelka jmenuje
Popelka. Shodly se na tom, že divadlo pro děti je Popelkou mezi divadelními žánry a že by asi těžko hledaly nějaký
příznačnější název. A tak jsme zabrousily mezi obyčejné smrtelníky s bizarnější otázkou: Představte si situaci, kdy EU
vydá nové stanovy ohledně názvů kulturních akcí, Popelka jasně stanovy nedodržuje, pokusili byste se vytvořit
vhodný alternativní název pro tuto přehlídku? No jo, takhle pomazánkový máslo přejmenovali na roztíratelný tuk, že
jo?! (Všichni dlouze přemýšlí.) Marfuša? Sněhurka. Nastěnka, to je taky taková chudinka a je z Ruska, tu nemůžou
zakázat… Jablůňka, Koroptev – to je dobrý slovo. (Všichni u stolu souhlasí a splynou s okolím.)... Nebo Květináč?
Semenáč – ale to by nebyl festival pro děti, že? A co Ráček, Rakvička (chápete!). Rakovinka?! Jakože rak? Jo, rak. Ale
rak leze pozadu, tahle přehlídka spěje kupředu, k lepším zítřkům! Tak Krab, a aby to bylo ženské a něžné, tak Krabice…
Krabička, ve které jsou krásné dárky. Jakože metafora… Chlupatá Popelka. Blechy tady mají všichni. Porota je ostrá,
tedy Chlupatá Popelka s podtitulem My jí ty blechy z kožichu vyprášíme! Nebo Svrab. Žije to tu, jako bychom měli
všichni svrab… Večernice. Ta je z celé České republiky nejvíce vidět tady, říkají meteorologové… Die Popelische!!!
Protože Rakovník jsou původní Sudety. La Popa? Los Popelos? The Pope.

Jordana Blažková a Marie Klemensová
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n.o.p.o.ď. Nový bor: záhada hlavolamu
INZERCE
NABÍZENÁ POZICE: REŽISÉR
Popis: Práce s amatérskou divadelní
skupinou, která se skládá ze tří holek
a čtyř kluků, ale občas jsme všichni
kluci. No máme v tom bordel, a proto
(nutně!) hledáme TEBE.
Místo výkonu práce: Nový Bor
Nabízíme: Lásku k divadlu a plné
nasazení.
Kvalifikační předpoklady: Zvládnutí
divadelního řemesla (aspoň trochu
kdybys toho o divadle věděl!),
dramaturgicko-režijní
schopnosti,
abys byl taky logoped (koktáme,
přeříkáváme se a komolíme - Jaloslav
Foglal, histórie, v klobách kabátu,
vyndaváš) a kdybys nás naučil, jak
neotrávit divadelní sál.
V případě zájmu volejte: 666 666 666
Jana Peřinová

OČIMA DIVÁKŮ

divadlo prkno, veverská bítýška: o čertovi
PEKLO CO NEPEKLO?

Mr. Lucifere, pane ohnivých pekel, vy roznášíte zimu?
Neměl by Boss Lucifer, generální ředitel celého krutého podzemí, potrestat zaměstnance,
který vykonal pravý opak jeho rozkazu?!
Neměl by mít zakouřený tlustý kožich místo sportovního úboru AC Peklo; to vyhrál zlatý
pohár Ligy mistrů, že se pořád tak culí?!
Čerte Florimone, vy neumíte znakovou řeč?
Od kdy čerti dělají dohody s Horstem?!
Od kdy se čerti vracejí do pekla hodem zrcátka do roury?!
Takhle čerti čistí komíny v Burtonské Ostravě?!

OČIMA DIVÁKŮ

Je peklo na zemi??
Nebo vám jen nezatroubila trubka??

Kristián Vlach

roztomilost

bubeník
zpěv

čert

štěstí

sranda CO?

ne! štětka

outdoor

kapsáče

dobrý čert? buben recidiva
fotbalový dres
šedá duha
Pohádka, písnička, mlhoš…

Čerti, štětky, parohy…

Že se mám ozvat, až budu
potřebovat vymést komín?!

červiven, spgŠ krnov: propadlý lístek
JAKO DIVADLO MI DOKÁŽEŠ VSTOUPIT DO MOZKU
Prolomíme ledy a někomu možná krční tepny.
Táta? Táta?
Chci se tě dotknout, tak ukrutně moc. Voníš trávou, obejmi mě.
Máma! Máma!
jsemvelkýkluk
Ne že bych tě nemiloval, ale chci zkusit žít sám.
kurvadoprdele
Čekám tu na tebe, ty tam na mě. Krev máme pořád horkou a mladistvou, přijeď dokud
nemám krk celý červený a zacákaný.
potím sestudeným potem kdyžtěspatřím
Chceme mít tady s Clare dítě, jdeš do toho? Ok!
milujemese
Občas to bolí a nevíme proč. Ale…
milujemese
Rodina je.
štěstí

červená

zmatený
láska

peklo

TEST
JSI PÁNEM SVÉHO OSUDU?
1. ................. pole tohoto
testu (doplň)
a) protrhni (1 bod)
b) obkresli (2 body)
c) vybarvi (3 body)
d) prosviť (4 body)
Výsledky (nepodváděj):
0-1b: jsi smolař, dávej si
pozor
2b: jsi črtař, čeká tě něco
nového
3b: jsi vyvolený, brzy potkáš
spřízněnou duši
4b: jsi pán, našel jsi svůj osud
…ale měl bys.

Iva Dvořáková

OČIMA
DIVÁKŮ
barvičky

freedom

Don´t you want
somebody to love…?

hippies láska

Já o tom takhle nepřemejšlim…

kytara květina soulad homosexuál bisexuál přátelství dítě

zástěra naděje prázdnota spokojenost melancholie vztah slzy vlasy kudrlinky divadlo chcešsemnoumítdítě?

