Klicperovo divadlo Hradec Králové

KATI

Nezvyklá detektivní komedie
„Nebuď hloupá. My nejsme nudný. Já mám hospodu a táta je vrchní kat. To není nudný, to je zajímavý.“
Detektivní komedie z hospody U Kata. Světová premiéra této nejnovější hry oblíbeného irského dramatika
Martina McDonagha proběhla v září 2015 v londýnském Royal Court Theatre. Od té doby získala řadu
významných ocenění, mimo jiné prestižní cenu Olivier Awards za nejlepší hru roku.
Bývalý mistr popravčí Harry si poté, co byl v roce 1965 v Anglii zrušen trest smrti, otevřel hospodu v Oldhamu. Tráví tak na stará kolena čas za výčepním pultem a vypráví svým štamgastům Billymu, Charliemu, nahluchlému Arthurovi a detektivovi v civilu, inspektoru Fryovi o zlatých starých časech. V lokále mu
vypomáhá jeho žena Alice a depresivní puberťácká dcera Shirley. A jako nejvyšší míra vzrušení v rámci
poklidného života na severozápadě Anglie se zdá být návštěva londýnského pisálka Clegga, který chce
s bývalým katem udělat rozhovor. Při něm narazí na Harryho věčné trauma, kterým není ani tak jeden
nejasný proces s velice jasným verdiktem, jako spíše vzájemná řevnivost s Harryho bývalým konkurentem
a kolegou, druhým anglickým katem Pierrepointem. Pak se ale na ospalém předměstí objeví tajemný mladík Mooney, Harryho dcera náhle podivně zmizí a přichází tedy čas vydat se po stopách spravedlnosti…
Klicperovo divadlo tímto nabízí další možnost poznat skvělý text jednoho z nejlepších dramatiků současnosti – pozoruhodnou hru s břitkými dialogy, napínavou zápletkou a nejen šibeničním humorem.
„Gilotina je rychlá, ale gilotina dělá svinčík a vymysleli ji Francouzi. Kdo je na to v Durhamu zvědavej?
Nikdo. A kdo bude ten svinčík potom uklízet? Všude se kutálej hlavy. Já to pak uklízet nebudu. Bachaři?
Už takhle maj moře práce, chudáci…“
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