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Milí přátelé umění!

Po noční cestě za sebepoznáním procitáme do
čtvrtečního jitra posíleni na duchu. Dnešní citát
k nám promlouvá téměř provokativně:

„VÍ SE VLASTNĚ V UMĚNÍ,
KDO JE BLÁZEN?”

Autorem tohoto výroku je francouzský spisovatel
Émile Zola, který tvořil v duchu realismu a
naturalismu. Byl o generaci starší než náš vzor J.
Copeau, ale podobně odvážně se pouštěl do
uměleckého novátorství. Myslíte si, že odpověď na
otázku z dnešního citátu je jasná?

OHLÉDNUTÍ: WORKSHOPY,
VÝLET, KLUB HNÍZDO

Středa se nesla v duchu výletů. Z dopoledních
workshopů si opět odnášíme cenné zkušenosti a
poznatky o první pomoci, správné výslovnosti,
fyzickém básnictví či experimentální poezii.
Z posledního jmenovaného workshopu přinášíme
ukázky studentských prací.

V
Vlaštovka roztáhla křídla,
z papíru uletěla.
Jen skvrnka tuše
na stránce zbyla.
Křídla či zobák ptáčka chytrého,
či jenom propast
bez mostu, bez ničeho.
Kam tolik písmen spadlo
na své dobrodružné stezce
k tečce za větou.
(Míša Š.)
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R
Moje kamarádka Rita Šedivá,
má botu šedivou do písmene R.
Akorát nemůže najít druhou botu.
Vzpomene si, že k narozeninám dostala taky jednu
botu.
Jenže v podobě L.
A najednou zjistí, že má botu R ve svém jméně.
Její radost byla tak veliká, že sousedi málem
zešíleli.
Tak se vyplácí mít v jméně písmeno R.
(Jessica Š.)

KÁMEN
Kámen je nekonečný,
protože má různé strany.
My nevíme,
kde začíná
a kde končí.
(Lukáš Š.)

ŽELIVSKÉ PÁSMO
Stromy se zelenají
V hotelu Kocanda
Penál
Židle
Voda stříká na kytky
Kdyby motýli ovládli svět
Penál s tužkami
Dřeva je hodně
Kdy bude oběd hotový?
Zvládne kůň vypnout zavlažování?
Plasty
Stromek
Usychající listy padají
(Míša Š., Jessica Š., Lukáš Š., Ben H.)

Odpoledne i večer se Společenstvo nechalo
unášet na křídlech přírodní inspirace. Výlet
k blízké přehradě nás naplnil novou uměleckou
inspirací. Okusili jsme, jak chutná ticho lesa, a při
společné umělecké činnosti v terénu jsme se
přesvědčili o kráse lesní architektury. Zbudované

přírodní domečky nechť po nás zůstanou jako
dědictví dalším generacím!
Středa plná rozletů pokračovala i při večeři u
ohně, jehož svit ještě více propojil naše
Společenstvo. Zapáleni nadšením jsme pak
otevřeli venkovní Klub Hnízdo, který byl opět plný
inspirativních příspěvků.
Tím však rozlety neskončily! Členové
Společenstva podnikli dobrodružnou noční cestu
za sebepoznáním, která byla plná nástrah, ale
především potřebné životní moudrosti. Všichni
účastnici noční pouti pak usínali nesmírně
obohaceni o důležitou zkušenost – ten největší
poklad máme každý v sobě. Nezapomínejme na
to, přátelé!

PROGRAM – 17.8.
DOPOLEDNE 9:00 – 13:00

1. Pohádky (s)právně II pro starší s Hříšnými
světicemi
Simulovaný soud s pohádkovými postavami pod
odborným dohledem studentky práv...
Jezinky před soudem za unesení! Tři prasátka
požadují náhradu za zničené domečky! Na kolik
let půjdou Jeníček s Mařenkou sedět za vraždu
Ježibaby? Bude muset Sudička vrátit čas o 100 let
zpátky nebo zaplatit celému království odškodné?
A jak byste to řešili celé vy? Jak dopadnou soudní
líčení se známými pohádkovými postavami?
Dozvíte se na našem workshopu!

2. Pofelit s Adamem a Robinem
Chcete se flákat? Chcete se ulejvat? S kým jiným
než s našimi proslulými feláky Adamem a
Robinem. Budeme ležet v trávě, felit a zpívat
(nepovinné). Odměnou pro nejlepší feláky bude
koncert Adama alias Tomáše Kluse jr. a Robina
alias Johna Travolty jr. jr. Tak přifel a užijem.
Pokud budete přehypeovaný dáme rybičky na
hudbu. Chálky přineste vlastní. Čůs.
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3. Contemporary dance III pro starší s Kájou
Jak učinit neživou věc živou? Jak vyjádřit emoce a
bez jakéhokoli slova? Pomocí snénického tance je
tohle hračka. Contemporary dance je velmi
nepředvídatelný a zcela odlišný od ostatních
tanců. Díky němu se dokážeme vyjadřovat pomocí
pohybu po prostoru a tance. Ztvárníme nehybné
hybným a necháme hudbu, aby vedla po prostoru.
Náš cíl spočívá v nalezení nenucenosti pohybu
použitím přirozených linií těla a jeho energie.

4. Tai-chi pro začátečníky s Michalem
Sport může být zábavný, ale i únavný. Existují ale i
jiné způsoby jak si protáhnout tělo bez velké
námahy. Při tomto dobrovolném workshopu se
budete moci na chvíli zbavit svých problémů a
uvolnit si jak tělo, tak duši.

5. Mysterium s Tommem
Pojďte odhalit mnohá tajemství a posuňte se o
něco blíže stavu poznání! Zažijete naprosto
jedinečné setkání nejen se světem duchů ze
záhadných příběhů v deskové hře Mysterium,
kterou vás provede Tomme Fatale. Bude to fatální
a mysteriózní!

6. Rychlokurz filmového líčení III s Lenkou
Přátelé, nejde o žádné holčičí malování! Nýbrž 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

POZVÁNKA

Včerejší zrušené obscurní kino se přesouvá na
dnešní polední klid. Opět zveme do chatky číslo
A5. V případě nepříznivého počasí se promítání
ruší a návštěvníci nemají nárok na vrácení
vstupného.
Vaši Komorníci

INSPIRÁTOR

₪ ₼₸
HOLUBÍ KVÍZ

Správná odpověď z minulého čísla byla za c) –
holub se na své cestě orientuje pomocí vizuální
paměti. Dnešní otázka směřuje k jednomu
slavnému holubímu jmenovci.

Čím se proslavil Emil Holub?

a) kuchařským uměním
b) cestováním
c) sportem
d) poezií

Správnou odpověď sdělte Majdě do 18:30. Kdo
první správně odpoví, nechť se těší na
zajímavou odměnu ve večerním Klubu Hnízdo.


