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1984 – Divadelní představení proti nenávisti
Praha, 23. 5. 2016. Divadlo D21 uvede své úspěšné představení 1984. Adaptace mrazivého románu od George Orwella
získá tentokrát další význam. Představení je totiž benefiční a Divadlo D21 bude hrát ve prospěch podpory tzv. Hate
Free zóny, tedy míst bez strachu a nenávisti.
Adaptace legendárního románu, který přinesl světu pojem „Velký bratr“. Hlavní hrdina Winston Smith ví, jaké to je žít
bez soukromí a svobodné volby. Ale co kdyby šlo aspoň na malou chvíli uniknout od všudypřítomné kontroly? A co když
existuje naděje vymanit se navždy?
Divadlo D21 zahraje pro Diakonii ČCE své úspěšné představení 1984. Proč vybrala Diakonie společně s herci právě
„Velkého bratra“? Poselství románu 1984 je od svého vzniku stále aktuálnější. Divadlo D21 se spojilo s Diakonií poté, co
se na dveřích Diakonie objevily nenávistné nápisy a nacistické symboly. Podobné útoky zažily i další organizace
a podniky, které patří do tzv. Hate Free zóny.
„Útok na organizaci, která je bezpečným místem pro všechny, nebereme na lehkou váhu. Je to útok na bezpečí
a svobodu. Diakonie ČCE pomáhá lidem v nouzi v České republice i v zahraničí. Vážíme si lidského života založeného na
vzájemném respektu. Velmi proto děkujeme Divadlu D21 i Divadlu v Dlouhé za to, že se rozhodli nás podpořit a vyjádřit
tak svůj postoj k podobným projevům nenávisti,“ říká Jan Dus z Diakonie ČCE.
„Jsme rádi, že i my můžeme přispět na podporu Diakonie, která působí v našem sousedství a která se stala jedním
z terčů útoků na Hate Free zóny. I my tímto chceme podpořit myšlenku Hate Free a vyjádřit nesouhlas s násilím
a nenávistí, které se obracejí proti člověku a zvlášť těm, kteří se snaží pomáhat," dodává Hana Mathauserová, ředitelka
Divadla D21.
Přijďte 12. června od 19.00 do Divadla v Dlouhé. Uvidíte výborné divadelní představení. Překvapí vás zpracování,
zamrazí naléhavost jeho poselství. Podpoříte přitom práci Diakonie, aby dál byla bezpečným místem pro všechny.
Velmi děkujeme hercům Divadla D21, kteří se vzdali honoráře, a také Divadlu v Dlouhé, které propůjčilo své krásné
prostory.
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