První premiérou umělecké skupiny OLDstars v roce 2009 bude inscenace hry amerického autora
Leonarda Melfiho Ptačí koupel aneb Zákusky a kaviár. Ve vršovickém klubovém sklepním
prostoru HarOLD ji v české premiéře uvedou v neděli 25. ledna.
„Oba hrdinové jsou zvláštním způsobem vyčleněni ze společnosti, přitom každý úplně jinak,“ říká o
Melfiho krátkém díle herec a režisér Jiří Bábek, který s členy souboru OLDstars hru pohostinsky
nastudoval. Autorkou výpravy k inscenaci Ľubica Bábek Melcerová. V roli Velmy – ženy, která se třese
– se představí Aška Košťálová, básníka Frankieho hraje Martin Steve Luhan.
Ten k průběhu příprav inscenace uvádí: „Spolupráce s hostujícími profesionály je pro nás -studentyjednou z cest, jak se prosadit na pražském i republikovém divadelním poli. A navíc, tahle komořina do
HarOLDa výborně pasuje.“
OLDstars je umělecká skupina studentů a absolventů uměleckých škol a institucí. Zejména absolventů
Dismanova rozhlasového dětského souboru při Českém rozhlase. OLDstars od letošního podzimu
provozují klubový prostor HarOLD v pražské Charkovské ulici. Na jejich repertoáru nadále zůstává
drsná hra Martina McDonagha Pan polštář, poetické pásmo z poezie a aktovky F. G. Lorcy V zahradě
jsou s láskou svou... a zlopověst Přemysla Ruta Olga a ďábel. Více informací a hrací plán najdete
na www.oldstars.cz

Leonard Melfi (21. únor 1935 – 28. říjen 2001)
Americký básník a dramatik. Melfi je autorem čtyřicítky divadelních her a televizních inscenací. Mezi
jeho nejznámější kusy patří Ptačí koupel, poprvé uvedená v roce 1965 souborem Theatre Genesis
v New Yorku.

Jiří Bábek (*1965)
Český herec, režisér a divadelní pedagog. Absolvent ostravské konzervatoře a pražské DAMU.
Mimo rolí v pražských divadlech a televizní a filmové tvorby spolupracuje Jiří Bábek také s Katedrou
alternativního a loutkového divadla DAMU, je vedoucím Divadla Pražské konzervatoře. Dále ve
spolupráci s manželkou – scénografkou Ľubicou – provozuje divadelní soubor Komorní činohra,
jehož stálým působištěm se od února 2009 stává Malá scéna Divadla pod Palmovkou.

HarOLD (*2008)
Nový klubový sklepní prostor v centru Prahy (v Charkovské ulici - deset minut z Náměstí Míru). Kromě
realizace divadelních, hudebních a výtvarných projektů umělecké skupiny OLDstars bude prostor
prioritně nabízen pro zkoušení a prezentaci dalších obdobných skupin či jednotlivců. Zejména tedy
zase studentům či čerstvým absolventům uměleckých škol. „Prostor by chtěl být otevřenou platformou
pro pražskou -mladou- nezávislou kulturu...“ říká mluvčí projektu Anna Řezníčková, jinak studentka
katedry produkce DAMU. „...tedy nestresovat tvůrce výší nájemného zaběhlých sálů, na které je nutné
vydělat vysokým vstupným, a které zas odrazuje návštěvníky od návštěvy mediálně neprovařených
děl.“
Kapacita sálu je velmi komorní. Pohodlně se usadí třicet diváků. Diváci si musí svoje místo rezervovat
na webových stránkách.
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