Bezrozpočtový festival studentských divadel v Divadle v Celetné
Studentská umělecká skupina OLDstars pořádá v termínu od čtvrtku 27. do neděle 30. října 2011 nesoutěžní festival
studentských divadelních spolků. Skupina pražských studentů si do Divadla v Celetné pozve několik spřátelených
souborů z celé republiky a vzájemně se podělí o divadelní tvorbu.
„V roce všeobecné finanční krize jsme se rozhodli jít proti všemu a založit novou tradici. Náš festival nemá sponzora,
nezískali jsme žádný grant. Nezajišťujeme tedy ani stravování, semináře, odborné poroty, časopis, offprogram, nic.
Zkrátka se jen všichni potkáme na dobrém divadle na prestižní divadelní adrese,“ vysvětluje v několika větách hlavní
myšlenku festivalu jeden z jeho pořadatelů a produkční Zdeněk Charvát. „Naším cílem je umožnit zajímavým
studentským souborům účinkování na velké a podstatné scéně, jakým je právě Divadlo v Celetné,“ doplňuje jeho slova
mluvčí projektu Daniel Brátka.
Těšit se diváci mohou na žánrově široké spektrum inscenací. Soubory představí převážně premiéry uplynulé sezony.
Výběr sahající od autorské tvorby až k české klasice.
Absurdní dramata představí soubor Centrální zádrhel, přidružený k ZUŠ Strakonice, a soubor občanské sdružení
Nepřijatelní. První z nich vystoupí s kompilací tří aktovek Pierra-Henri Camiho – „Opilcovo dítě aneb Malý mstitel“,
„Tvrdošíjný lovec“ a „Veselé Velikonoce aneb Lidojedství a kraslice“. S komorní inscenací s názvem 3x CAMI soubor
úspěšně vystoupil na letošním ročníku Jiráskova Hronova. Nepřijatelní zvolili pro festival text slovenského autora Viliama
Klimáčka DEALEŘI. Text současného autora o tom, že v dnešní době je vše na prodej a vše se dá prodat..
Ze Slovenska je to už jen kousek do Maďarska. Komedii z pera zdejšího autora Zoltána Egressyho ŠTOVÍK, PEČENÉ
BRAMBORY přivezou jihočeští studenti techniky GigaHertzi.
Do autorské tvorby se pustily hned tři soubory. Z knihy Karla Poláčka BYLO NÁS PĚT vytvořili členové pražského Ty-játru pod vedením Radky Tesárkové vlastní dramatizaci, kterou následně inscenovali. Pro Divadlo Margaritas se stala
inspirací hra J. K.Tyla ŠVANDA DUDÁK. Trojici uzavírá představení Dismanova rozhlasového dětského souboru, který
do Divadla v Celetné dorazí s kompilací lidových písniček a říkadel PEACENIČKY v režii Zdeny Fleglové.
V neposlední řadě je třeba zmínit i kladenský divadelní spolek Akakababa s inscenací DŮM, KDE TO DĚLAJÍ DOBŘE.
Inscenace hry Martina Čičváka celý festival ve čtvrtek večer otevře. Velkým lákadlem festivalové přehlídky je „objev“
letošního Jiráskova Hronova: olomoucký soubor Slovanský tyátr s adaptací MARYŠI bratří Mrštíků.
Produkce spřátelených souborů bude samozřejmě prokládána i nabídkou ze stálého repertoáru pořádajících OLDstars.
V pražské premiéře představí vlastní dramatizaci filmové povídky Ingmara Bergmana SEDMÁ PEČEŤ, nebo pohádkový
příběh na motivy knížky Astrid Lindgrenové LVÍ SRDCE. Páteční noc nabídne současnou hru Neila La Butta TRUN
MILOSRDENSTVÍ. Do Divadla v Celetné opětovně přivezou postmoderní hříčku Daniela McIvora TO I ONO.
Více informací a kompletní, průběžně aktualizovaný program lze nalézt na oficiálním webu projektu:
www.oldstars.cz/prehlidka. Vstupenky jsou v prodeji v pokladně Divadla v Celetné.
OLDstars jsou nezávislá umělecká skupina s vášní pro nejrůznější kulturní projekty.
Od roku 2008 provozují vlastní klubový sklepní prostor HarOLD v pražských Vršovicích, kde inscenují nejrůznější texty české i
světové dramatiky, pořádají scénická čtení, divadelní happeningy a koncerty. Letos mají za sebou úspěšný letní festivalový projekt
Hostina na Helfenburku v areálu největší středověké zříceniny hradu Helfenburk u Bavorova. Soubor také každoročně o prázdninách
kočuje s cestovní inscenací Romeo a Julie. S automobilovou verzí známého příběhu objíždí dětské letní tábory.
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