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O pejscích a kočičkách
aneb
Jak Josef a Karel Čapkovi vařili dort
Tisková zpráva

Pro Divadlo Husa na provázku vytvořil Jiří Jelínek v roce 2013
originální představení pro děti a jejich rodiče Dášeňka aneb Psí kusy.
Kdo ho viděl, nebude překvapen, že v další rodinné „pohádce“
nazvané O pejscích a kočičkách aneb Jak Josef a Karel Čapkovi vařili
dort (mimochodem druhým dílem cyklu Smějící se Jelínek) neuvidí ani
pejsky, ani kočičky. V duchu své poetiky a humoru nechává Jelínek,
autor i režisér v jedné osobě, ožívat některé motivy z Povídání o
pejskovi a kočičce (Josef Čapek 1929) v ústech Josefa a Karla
Čapkových. Poučený divák jistě bez obtíží rozezná pohádky Jak myli
podlahu, Jak psali dopis, Jak dělali dort, Jak slavili 28. říjen…. Jiří
Jelínek přidává další vrstvy – jednak výtvarnou – výtvarník Matěj
Pospíšil pracuje ve svých projekcích v duchu kubistického malířského
projevu Josefa Čapka, ale zejména v podobě scén s autory
prvorepublikové literatury pro děti. Čapkové se tak dostávají do
kontextu s Eduardem Bassem, Jaroslavem Foglarem a Vladislav
Vančurou.
Je potřeba zmínit i hudební složku – Zdeněk Král zhudebnil původní
texty Jiřího Jelínka, takže zazní písničky Jsem jako starý pes, Mýdlová
pěna bublá ve vaně a Můj den je jako dort.

O genezi a tématu hry O pejscích a kočičkách Jiří Jelínek řekl:
„Předlohu Povídání o pejskovi a kočičce jsem si vybral ne kvůli
zvířátkům, ale kvůli Josefovi a Karlovi Čapkovým. Je to hra o stáří i
o dětství, ale hlavně o tom, kdy nám je a není dobře. A taky jsem moc
chtěl, aby si „kluci“ zahráli a užili si to.“
Kluci, to jsou Pavel Zatloukal a Vladimír Hauser, herci, kteří jsou na
Provázku dost dlouho na to, aby hráli v legendárních inscenacích pro
děti (připomeňme Malou Alenku nebo Svolávám všechny skřítky.
Královna. Evy Tálské) a kteří mají pořád dost hravé energie, aby se
pustili do bratrského škádlení mezi malířem Josefem a spisovatelem
Karlem.
Pavel Zatloukal o práci na této inscenaci: „Hraní pro děti jsem nijak
zvlášť neměl rád, ale s Jirkou je to něco jiného….Text, výprava,
všechno je pěkně úměrné Čapkovi. Je to radostná práce a to nebývá
samozřejmost.“
Vladimír Hauser oceňuje hudbu a písničky a hlavně to, že hra má
přesah – nad tím, co je zábavně a vtipně podáno pro děti, si najdou
své rodiče, a děti se dozvídají o důležitých věcech, i když všemu
nerozumějí.
Hudební skladatel a klavírista Zdeněk Král se do tohoto projektu
zapojil ne kvůli Čapkům a už vůbec ne kvůli zvířátkům, ale proto, že
rád pracuje s Jiřím Jelínkem.

Tvůrci a účinkující a jejich vztah ke zvířatům
Jiří Jelínek nemá rád ani psy (když dělal pošťáka, pes ho pokousal), ani kočky (lezou mu na
zahradu).
Zdeněk Král měl psa Ferdu, který měl stejnou barvu chlupů, jako on má vlasy. Kocour Miky
odešel za holkama, tak teď nemá žádné zvíře, ale děti.
Nora Obrtelová má 3 kočky, ale jednou bude mít i psa.
Pavel Zatloukal kočky rád neměl, dokud k nim domů nepřišel kocour – od té doby dává
kočkám přednost před psy. Kočičky mu evokují hezké holky, kluci nejsou pejsci, ale rafani….
Vladimír Hauser má kočky rád, ale miluje psy a koně.
Monika Jelínková má raději psy než kočky, ale bojí se těch cizích, velkých, tzv. „bitevních“.
Růžena Dvořáková měla vždycky raději kočky, ale teď chce psa, protože pes je prostě lepší
(zatím má doma kočku Vločku, tu má ráda, ale jen proto, že je hodná a má spíš psí povahu).

