Pražští studenti zkouší divadlo v Mašťově.
Studentská umělecká skupina OLDStars si jako místo pro svoje tradiční letní soustředění vybrala
vesnici Mašťov u Podbořan. „Do Mašťova se vracíme po pěti letech, kdy jsme tu v okolí realizovali první
ročník našeho divadelního kočování,“ prozrazuje šéf skupiny a zároveň režisér Tomáš Staněk.
Právě na divadelní kočování se Shakespearovým Snem noci svatojánské studenti letos navážou.
V zalesněném zámeckém parku v Mašťově připravují v improvizovaném přírodním divadle svoji verzi
populárního muzikálu o zbojníkovi Nikolu Šuhajovi Balada pro banditu. Zámecký park se jim promění
v divokou Koločavu na Podkarpatské Rusi. Napínavý příběh o lásce, cti, zradě, vychytralosti a bezpráví,
plný známých melodií budou hrát po setmění u otevřeného ohně. Součástí divadelního představení
bude také akrobacie. Do přípravy divadelního představení se zapojují i místní občané. V menších rolích
vystoupí i mašťovské talentované děti. „Pokud se vše podaří: tajemnou inscenaci bychom v Mašťově
v příštím roce uvedli ve šňůře několika večerů za sebou a diváky si do lesa z přilehlých obcí sváželi
autobusem,“ slibuje mluvčí projektu Jan Tyl. Projekt byl podpořen Nadací Život umělce. Na noční
openair představení za svitu olejových loučí se pražští OLDstars specializují. Z Mašťova v srpnu
odstartují na letošní turné se slavným dramatem velké lásky Romeo a Julie. „Letní noc nás něčím
přitahuje, to úplné ticho, hvězdy – ideální kulisa pro naše drama,“ glosuje oblibu nočních projektů
vedoucí souboru Tomáš Staněk. A jak se s textem starým více než 400 let dnešní publikum vyrovnává?
„Romeo je běžný puberťák, který má problémy, jako každý v jeho věku. Zajímá se o holky a motorky víc
než o školu. S rodiči víc bojuje, než žije,“ představuje inscenační klíč režisér. V moderním překladu
Martina Hilského jde o současný pohled na nesmrtelnou story. V pondělí 2. srpna Romea a Julii
OLDstars uvedou v Mašťově opět pod širým nebem, pak s představením vyrazí po dětských letních
táborech. Turné ukončí desátého srpna u Hradce Králové.
OLDstars (*2002)
OLDstars je umělecká skupina studentů a absolventů uměleckých škol a institucí. Zejména absolventů
Dismanova rozhlasového dětského souboru při Českém rozhlase. OLDstars od předloňského podzimu
provozují klubový prostor HarOLD v pražské Charkovské ulici. Dramaturgie vychází ze specifik generačního divadla
s přihlédnutím k hereckým příležitostem jednotlivých členů souboru. Kromě klasických titulů a dramatizací si vyzkoušeli
i autorskou tvorbu. V posledních sezonách se často potkávájí s moderní dramatikou. Organizují scénická čtení.
Více informací a aktuální program představení najdete na www.oldstars.cz
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