Kocourkov
Divadlo X10 připravilo další projekt určený pro uvádění ve veřejném prostoru. Nová site specific
inscenace Kocourkov nás zavede do základní školy blízko Strašnického divadla, kde působí
soubor X10.
Odvěká lidská blbost v Kocourkově pronikla do nejvyšších míst. Jenže ani občané jí nemají málo,
takže se svorně řídí zákony, věří svým vládcům a volí je stále znovu a znovu. Vzájemně si závidí,
okrádají se a mottem, které vládne jejich životům je hlavně na druhé vyzrát. Český spisovatel,
libretista, překladatel a pedagog Adolf Wenig před více než sto lety sepsal knihu historek, příběhů
a komických situací o tom, že lidé jsou sami sobě nepřáteli, ale po vydatné rvačce v hospodě se
všichni udobří a svět je tak nějak v rovnováze.
Kocourkov pro nás však není jen sto let starou knížkou. Příběhy o nouzi a bídě lidského ducha
nás inspirovaly k sepsání autorského scénáře vydatně inspirovaného konkrétními současnými
kauzami. Staré příběhy o strachu z kocoura, kobylím vejci, pěstování soli nebo kopání městské
studně poskytují modelové situace, na kterých lze ukázat, jaké to je, když se někdo rozhodne
populisticky sázet na vděčnou kartu strachu z menšin nebo utápět miliardy v netransparentních
veřejných zakázkách.
Náš pan učitel Wenig seznámí žáky s principy fungování svého města. Ve škole se učíme
základům lidského poznání; pan učitel Wenig k nim přidá podstatný pilíř - umění smát se blbosti,
a tím ji odhalovat.
Kapacita naší lekce občanské výchovy odpovídá kapacitě školní třídy - pouhých 30 míst. Diváky
tedy prosíme o včasnou rezervaci.
Wenig, Ferenzová, Bárta: Kocourkov
Režie Lucie Ferenzová
Dramaturgie Vojtěch Bárta
Výprava Mariana Dvořáková
Zpívají žáci ZŠ Brigádníků pod vedením Mgr. Aleny Polanské
Hrají Anežka Hessová, Jana Kozubková, Hana Mikulková, Alexandra Pereira, Vuk Gojkov
Čelebić, Václav Marhold, Matěj Nechvátal, Michal Kolínek
Premiéra 23. 5. 2015 v rámci Festivalu StrašNICE, první repríza 19. 6, 2015, vždy od 19:30.
Odehrává se v prostorách ZŠ Barikádníků, sraz diváků před budovou školy (Brigádníků 510/14,
škola se nachází na rohu ulic Solidarity a Brigádníků, u parku Na Solidaritě).
Za vstřícné poskytnutí prostoru a spolupráci s žáky děkujeme ZŠ Brigádníků a paní ředitelce
Mgr. Aleně Polanské.

