OLDstars zahájili sezonu 2011/2012 demonstrací za dobré divadlo
Studentská umělecká skupina OLDstars otevírá po letních prázdninách již čtvrtou sezonu ve svém
klubovém prostoru HarOLD v pražských Vršovicích. Univerzální sál studenti vlastními silami vybudovali
z původně uhelného sklepa jednoho z obytných domů Charkovské ulice.
Novou sezonu mladí divadelníci zahájili netradičním pochodem po svém okolí. Ulicemi Vršovic
a Vinohrad se 1. září 2011 pohybovaly skupiny oděné do bílých, popsaných kombinéz. V řadě za sebou
při chůzi, v chumlu na tržištích a běžíc po parcích konverzovali s pražskými obyvateli, zvali je do svého
sklepa na „dobré divadlo“. „S blížícím se začátkem sezony jsme začali přemýšlet, jak dát lidem
v Praze vědět o tom, že chystáme zahajovací festival. A pak nás napadlo, že nejlepší a nejjednodušší
cesta bude nápadně se obléknout a oslovit je přímo na ulici,“ říká jeden z organizátorů akce Jan Battěk.
„Naším cílem především bylo, aby lidé z okolí Vršovic, kde sídlí náš sklepní prostor, věděli, že
v blízkosti bydliště mají nějaký HarOLD, kde se hraje divadlo. Protože ač bydlí třeba za rohem a rádi
by dorazili, je možné že o nás třeba jen nemusí vědět,“ doplňuje jeho slova další z organizátorů Daniel
Brátka.
OLDstars neprodukují kulturu jen v hlavním městě. Letos v červenci pořádali na jihu Čech divadelní
festival s názvem Hostina na Helfenburku. Na víkend obsadili hradní zříceninu Helfenburk u Bavorova
a v jejích prostorách připravili program pro diváky z blízkého i dalekého okolí. Soubor také každoročně
o prázdninách kočuje s cestovní inscenací Romeo a Julie. S automobilovou verzí známého příběhu
objíždějí dětské letní tábory.
Pražská divadelní sezona pro OLDstars v HarOLDu začíná 1. října. Na repertoáru nabídnou třeba
vlastní dramatizaci slavné filmové povídky Ingmara Bergmana SEDMÁ PEČEŤ. Nebo letošní novinku,
inspirovanou knihou Astrid Lindgrenové BRATŘI LVÍ SRDCE.
Na konci října 2011 OLDstars pořádají v Divadle v Celetné BEZROZPOČTOVÝ FESTIVAL
STUDENTSKÝCH DIVADEL. „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 studentské soubory z celé republiky. Více
info na www.oldstars.cz/prehlidka
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