Vršovický klubový sklepní prostor HarOLD přivítá ve dvou premiérách 7. a 8. června poslední
předprázdninovou divadelní novinku umělecké skupiny OLDstars. Populární kriminální komedie Štika
k obědu z pera německých dramatiků Wolfganga Kohlhaaseho a Rity Zimmerové je protkána napětím
i černým humorem a připomíná zašlé časy honosných letních sídel a věrného služebnictva.
Představení Štika k obědu nastudoval umělecký vedoucí OLDstars Tomáš Staněk. Po sérii moderních
kusů se tak ve své režijní práci vrací ke klasické divadelní látce, která si říká o široké využití výrazových
prostředků a svou tvárností dává prostor pro silné individuální uchopení. Příběh hry je zasazen do roku
1838 na letní sídlo rodiny Heckendorfových poblíž německého Neuruppinu. Tři stárnoucí sestry
Heckendorfovy v podání Ašky Košťálové, Marji Helebrantové a Katky Wienerové/Petry Balé
se zde jako každý rok chystají prožít krásné a poklidné léto. Společnost jim dělá věrný sluha Rudolf,
kterého ztvárnili v alternaci Matěj Morávek a Mirek Beránek. Bohaté dědičky rodinného pivovaru
poutá k Rudolfovi dávné tajemství a nesplněný závazek. Když se však Rudolf začne domáhat jeho
splnění, chamtivost a úskoky na sebe nenechají čekat…
Vyvrcholením druhého premiérového večera 8. června bude barmanská show, která návštěvníky
HarOLDu vrátí v čase zpět do přítomnosti prostřednictvím atraktivní podívané i osvěžujících drinků.
OLDstars je umělecká skupina studentů a absolventů uměleckých škol a institucí. Zejména absolventů
Dismanova rozhlasového dětského souboru při Českém rozhlase. OLDstars od loňského podzimu
provozují klubový prostor HarOLD v pražské Charkovské ulici. V HarOLDu mimo Štiky k obědu uvádějí
pravdivé podobenství moderní konzumní společnosti Hypermarket Viliama Klimáčka, něžné drama o
životě „tam venku“ Ptačí koupel amerického autora Leonarda Melfiho, drsnou hru 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 aktuální program představení najdete na www.oldstars.cz

Wolfgang Kohlhaase (*1931)
Německý spisovatel, dramatik a režisér. Narodil v Berlíně, po válce začínal jako redaktor v časopisech
pro mladé a později se rozhodl zůstat v NDR. Jako scénárista spolupracoval s filmovými režiséry
Gerhardem Kleinem a Konradem Wolfem. Společný projekt Solo Sunny s režisérem Wolfem se
v Německu stal doslova kultovním snímkem. Jednou z posledních Kohlhaasových prací je scénář
k filmu Ticho po výstřelu, jenž byl v roce 2000 na Berlinále oceněn jako nejlepší evropský film.

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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