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Drazí umělečtí přátelé!

Očištěním od hmotných statků a veškerých
pozemských pout jste včera zahájili cestu za
podstatou umění. Všichni jste zvládli cestu
očisty a mohli se tak stát součástí Společen-
stva VRKU. Vítejte!

Včera jsme se zamýšleli nad citátem velikána
divadelní reteatralizace, dnes se inspirujeme
Oscarem Wildem, který pronesl slova, jež by
v nás umělcích mohla vyvolat pobouření:

„VEŠKERÉ UMĚNÍ JE ZCE-
LA NEUŽITEČNÉ.”

Nutno ovšem říci, že Oscar Wilde byl sám
umělcem – dramatikem a spisovatelem. Ne-
děsme se tedy tohoto výroku a nechme se
inspirovat jeho slovy při dnešním hledání
podstaty umění.

Ohlédnutí: Klub Hnízdo
První společné umělecké setkání proběhlo v
přátelské atmosféře. Tvůrčí duch dřímal
nejen v potrubí, ale především v srdcích všech
přítomných. Připomněli jsme si osobnost J.
Coupeau, k jehož odkazu se hrdě hlásíme.
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Představili se umělečtí lektoři a nově přijatí
členové Společenstva VRKU předvedli, že sem
právem patří. Lektoři se slzou v oku sledovali,
jak schopné umělecké bytosti mají ve svých
skupinách. Přísahu složil s patřičnou důstoj-
ností každý člen Společenstva. Zbývá jen po-
přát všem mnoho zdaru při umělecké činnos-
ti!

Také Kauza Hamlet se dočkala svého rozluš-
tění. Již známe odpověď na otázku, proč je
skutečně třeba ona reteatralizace divadla,
že?

PROGRAM – 12.8.
DOPOLEDNE 9:00 – 13:00

1. Hudební workshop A2 s Honzou
Pokračování sobotního workshopu.
2. Logoposilka II s MartHou
Člověk by nevěřil, jak ono je to s těmi mluvi-
dly zapeklité, nebo věřil? Jazyk je zkrátka
často lenoch a brada se snaží, jak jen může,
aby to všechno zachránila. V logoposilce si
proto ukážeme, jak těch 20 svalových lenochů
na našem jazyku dostat pořádně do kondice.
Náčiní bude připraveno. Není se čeho obávat,
k dispozici budou činky pro všechny věkové
kategorie. Jelikož všechno souvisí se vším i v
tomto případě bude potřeba probudit, probá-
dat a vytrénovat ještě pár dovedností našeho
těla, které nám k lepší mluvě, žití a tak vůbec
jistojistě pomůže.
Obsah - 7 posilovacích disciplín: motorika
mluvidel, řeč, sluchové a zrakové vnímání,
jemná a hrubá motorika, relaxace
3. Výtvarný workshop B2 s Katkou
Pokračování sobotního workshopu.

4. Rychlokurz filmového líčení s Lenkou
Přátelé, nejde o žádné holčičí malování! Ný-
brž o rychlokurz toho, jak si rychle a snadno
namaskovat popáleniny či proměnit se
v nadlidské bytosti.

ODPOLEDNE 14:30 – 18:30

ateliér A, Trinity
ateliér B, Tomme Fatale, MarTwist
ateliér C, Kříženecký z Křížence
ateliér D, Komorník
ateliér E, Holuboš
ateliér F, Hynkovskij

INSPIRÁTOR

SLOVNÍČEK POJMŮ

Askeze [z řeckého askésis] – cvičení, praxe,
disciplína. Původně znamenala jakoukoli for-
mu praxe, jíž se upevňuje disciplína. Pojem
asketa pak značí toho, kdo se prakticky zříká
světských zájmů, aby mohl dosáhnout pokro-
ku v duchovním životě.
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