Divadlo X10 uzavře druhou sezónu ve Strašnickém divadle novou hrou Egona
Tobiáše REDBULL, která bude mít premiéru 15. června 2015 od 19:30. Režie textu,
který byl sepsán exkluzivně pro Divadlo X10, se ujal oceňovaný režisér Jan Frič.
Děj hry zavede diváky na zkrachovalou benzínovou stanici, kde jsou rekonstruovány
události poslední noci a večírku na rozloučenou. Co se vlastně stalo a co z toho
vyplývá? Hranice mezi realitou a snem se stírají, postavy tápou mezi zpočátku
nevysvětlitelnými událostmi, motivy a vztahy. Kam jste všichni včera zmizeli? Kdo
vybral kasu? Kdo s kým spí? Kdo je tajemný Redbulák, žijící v lesní jeskyni? Po
úspěšném vyřešení detektivní zápletky se všichni vydají autobusem na Balkán.
Dojedou?
„V naší hře hraje vedle benzínové pumpy důležitou roli také jeskyně v lesích.
Antropologové chápou jeskyni a její modifikaci labyrint jako symbol vaginy. V tomto
ohledu můžeme Tobiášův text vyložit jako labyrint,“ dodává dramaturg inscenace
Ondřej Novotný. V inscenaci můžete vidět ve vyrovnaných hereckých partech Natálii
Drabiščákovou, Danu Markovou, Vuka Gojkova Čelebiće, Hynka Chmelaře a Šimona
Krupu. Scénu a kostýmy vytvořil Jan Štěpánek.
Divadlo X10 se soustředěně zabývá uváděním českých i světových premiér
současných her, Redbull tak rozvíjí linii původních českých textů. Inscenace uzavírá
druhou sezónu Divadla X10, v níž se divadlu podařilo obohatit okruh spolupracovníků
a zároveň ostřeji vyprofilovat inscenační poetiku. To se projevilo ve dvou
předcházejících premiérách: v inscenaci hry Sibylle Berg A teď: svět! i v dramatizaci
románu úspěšné polské spisovatelky Doroty Masłowské Červená a bílá, která byla
uvedena pod názvem Den bez Rusáka (obě inscenace připravila kmenová režisérka
X10 Ewa Zembok). Divadlo X10 se dále jako jediné repertoárové divadlo v České
republice soustavně zabývá formou site specific. Po inscenacích Solidarita, Spodní
proudy Jiřiny Haukové a Strašnice, mordů plný ulice byla v rámci pravidelně
pořádaného festivalu strašNICE (proběhl v květnu za účasti mnoha zajímavých
hostů) v budově školy v sousedství divadla uvedena premiéra site specific projektu
Kocourkov tvůrčího dua Ferenzová – Bárta.
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