OLDstars slaví 15 let
Studentská umělecká skupina slaví letošní sezónou 15 let
existence

Divadelní sezóna 2017/2018 znamená pro pražskou studentskou uměleckou skupinu
OLDstars z. s. 15 let existence. S heslem: „Máme občanku, ale dospělí ještě nejsme!“
zahajují aktuální sezónu sedmým ročníkem Festivalu studentských divadel v Celetné.
„Jako soubor už nejsme v plenkách, naučili jsme se jezdit na kole a dokonce jsme možná
i překročili problematické období puberty. Dospělí, ale pořád ještě nejsme, pořád se
máme mnoho co učit,“ říká s úsměvem Julie Ondračková, osmnáctiletá šéfka PR, „někdy
taky potřebujeme podat pomocnou ruku, aby nás třeba nepřejel autobus.“ směje se.
OLDstars mají pro nadcházející jubilejní sezónu velké plány.
První sezónní výkop proběhl už na samém začátku září, kdy se ve sklepní zkušebně
HarOLD v pražských Vršovicích odehrála premiéra švédského gay monodramatu Po
Frederikovi v hlavní roli s Matyášem Řezníčkem, odrostlým členem OLDstars, čerstvým
absolventem DAMU a nově členem Činohry Národního divadla.
Od 27. do 29. října proběhne v pořadí již sedmý ročník Festivalu studentských divadel
v Celetné, kde se představí nejen část stávajícího repertoáru OLDstars, ale také
absolventi OLDstars - studenti katedry činoherního herectví pražské DAMU nebo děti
z Dismanova Rozhlasového Dětského Souboru, ze kterého před patnácti lety vznikli i
samotní OLDstars. Spolupráce skupiny s Divadlem v Celetné je tradiční, kromě festivalu
vznikla v roce 2014 inscenace Tvář v ohni přímo pro prkna Divadla v Celetné.

V průběhu letošní sezóny vznikne pro domácí sklepní prostor H2O za Žižkově zhruba
desítka nových inscenací, na které se můžete v premiérách těšit. Na repertoár se zařadí
kupříkladu inscenace Bazén Marka Ravenhilla, slavného „enfant terrible“ britské
dramatiky. Tři stávající repertoárová monodramata doplní novinka Jordan z pera anglické
dramatičky Moiry Buffini a spisovatelky Anny Reynolds popisující příběh vězenkyně Shirley
v režii Martina Satoranského.V neposlední řadě se OLDstars znovu střetnou
s dramatičkou Deou Loher, tentokrát s jejím textem Klářiny vztahy, v příběhu o lidech,
kteří se vymaňují ze všedního života s fatálními následky.
Jubilejní sezónu zakončí OLDstars opět v prostorách bývalého Augustiniánského kláštera
v Roudnici nad Labem, kde v termínu 13. – 15. července 2018 proběhne příznačně
kulatý pátý ročník benefičního festivalu OLDstars on the ROUD. Každým rokem vznikají
původní inscenace zkoušené přímo pro prostory kláštera, ve prospěch kterého putuje i
výtěžek ze vstupného festivalu. Letošní ročník festivalu se s podtitulem „Slavit, či
neslavit?“ nesl v duchu nekulatého 401. výročí úmrtí Williama Shakespeara, pro lokace
kláštera vznikly inscenace Romeo a Julie, Kupec Benátský nebo antická Medeia. Podařilo
se přispět klášteru částkou 50 000 Kč.
OLDstars z. s. je studentská umělecká skupina, kterou za 15 let fungování prošlo přes
300 studentů, kteří se věnovali a na platformě OLDstars se rozvíjeli nejen v herectví, ale
také ve scénografii, dramaturgii, režii či divadelní produkci, na repertoáru se objevilo na
200 inscenací, proběhlo 13. ročníků divadelních festivalů a byly uskutečněny tři kočovné
cesty po českých městech a památkách s inscenacemi Balada pro banditu, Sen noci
svatojánské, nejčerstvěji se pak letos v srpnu uskutečnilo turné „ROADMEO aneb Mor na
ty vaše rody“, které přivezlo na deset míst po Čechách inscenaci Romeo a Julie. Z větších
projektů, které byly za 15 let zrealizovány, stojí určitě za zmínku dokudrama o soudním
procesu s vedoucími tábora v Osvětimi Přelíčení založené na textu Petra Weisse nebo
projekt „Ledárny“, který v roce 2009 site-specific představením Deus ex machina pod
vedením Zuzany Horákové a Jakuba Štěpána zpřístupnil veřejnosti prostory branických
ledáren a prezentoval sérii performancí v centru Prahy. OLDstars se každý rok účastní
studentských divadelních přehlídek, opakované úspěchy sklízí například na turnovském
Modrém Kocourovi, je pravidelně součástí Noci divadel nebo Žižkovské noci. Letos se pod
OLDstars opět otevírá„D studio OLDstars“, divadelní studio pro děti ve věku 10 – 13 let.
S OLDstars rádi spolupracují i profesionálové – inscenaci na repertoáru sklepního divadla
má například herečka Ljuba Krbová (inscenace To všechno ona), Elizaveta Maximová
(Natašin sen), nebo Vašek Matějovský (Kupec Benátský).
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