
Kapitan Dada je brez ladje in 
posadke, nikjer ne najde svojega 
kompasa, kaj šele zemljevida 
do zaklada ... pobegnila mu je 
lažniva papiga, da o opici sploh 
ne govorimo ... JA, POTREBOVAL BO 
POMOČ OBČINSTVA!



"Do obzorja, čez rob in do dna!"
Kapitan Dada

Gusarsko gledališče kapitana Dade je interaktivna 
gledališka pustolovščina za družinsko publiko, 
inspirirana z legendami o morskih roparjih. Dva 
igralca bosta z uporabo fizične igre, absurdnega 
humorja in nadrealističnih preobratov v vrtinec 
nepredvidljivega lova za zakladom potegnila celotno 
publiko.

Predstava je igriva in polna večplastnega humorja, ki jo naredi 
zanimivo tudi za odraslo publiko. Hkrati se preko vprašanj o 
»alternativnem življenskem slogu gusarjev« in o tem: »Kaj je zaklad?« 
dotika tem odprtosti, drugačnosti ter nas opomni, da je cilj včasih že 
sama pot do cilja. Pedagoški potencial predstave se skriva tudi v njeni 
interaktivnosti, saj se otroci v sproščenem vzdušju učijo sodelovanja 
in prevzemanja iniciative, sledenja in igrivega nastopanja.
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Dolžina predstave: 30 min 
Predstava je primerna za vse, še posebaj 

pa jo priporočamo za otroke 5 +



OPIS PREDSTAVE:

Kapitan Dada in njegov pomočnik s pomočjo minimalnih performativnih 
sredstev in kreativno uporabo prostora pričarata gledališko vzdušje. Z 
nekaj enostavnimi vprašanji, kot je: "Ali gusarji hodijo k zobozdravniku?" 
hitro vzpostavita dialog z otroci. Ko se na ribiško palico ujame steklenica s 
skrivnim sporočilom, je publika ogreta in pustolovščina se lahko prične.

Občinstvo se spremeni v gusarsko posadko. Po gusarski zaprisegi otroci 
najdejo ime za ladjo. Vendar pozor: prihaja nevihta! Ladja se potopi, posadka 
pa je primorana zaplavati iz svojih sedežev na prizorišče. Tam s pomočjo 
sirene Irene najde otok zakladov. Na njem so skrita sporočila/uganke, ki 
otroke pripeljejo do zaklada – piškotov in otroškega ruma. Vse je nared za 
piratsko zabavo. Predstava se zaključi v neformalnem vzdušju, z glasbo, 
plesom in igro.



O SKUPINI LJUD:

Ljud raziskuje možnosti umetniškega izraza v javnem prostoru, ki temeljijo na 
interakciji bolj kot na prezentaciji. Pri ustvarjanju gledaliških dogodkov se 
Ljud osredotoča na vzpostavljanje recipročnega odnosa z občinstvom in nagovarja 
gledalca, da postane so-ustvarjalec igre, rituala, so-ustvarjalec dogodka 
socialnega združevanja.

Skupina Ljud se je v zadnjih 10 letih uveljavila kot eden najprodornejših 
kolektivov uprizoritvene umetnosti v javnem prostoru v evropskem merilu. Izvedla 
je več kot 100 gostovanj na slovenskih in mednarodnih festivalih, poleg EU tudi 
v Rusiji, Južni Koreji, Iranu in Avstraliji, redno sodeluje z nacionalnimi 
kulturnimi institucijami in izvaja redni izobraževalni program.

Gusarsko gledališče kapitana Dade je premierno zaživelo v Ljubljani decembra 2015 
s podporo Oddelka za kulturo Mestne občine Ljubljana. Od takrat je bilo izvedenih 
več kot 30 gostovanj po Sloveniji, v Avstriji in Nemčiji.

KONTAKTIRAJTE NAS!   

Pišite na kudljud@gmail.com ali 
pokličite Grego Močivnika na 031 341 889

KUD Ljud 
Trg prekomorskih brigad 1 
SI - 1107 Ljubljana
www.ljud.si


