HAMLET pomůže opravit zříceninu hradu Helfenburk u Bavorova
Zřícenina středověkého hradu Helfenburk u Bavorova má štěstí. Pro svůj letní benefiční projekt si ji vybrali studenti
z Prahy. Od 18. do 21. července 2012 uspořádají na nádvoří pod širým nebem sérii divadelních představení. Výtěžek
ze vstupného darují kastelánovi na opravu hradu.
V monumentálních kulisách největší české hradní zřiceniny studenti, sdružení v umělecké skupině OLDstars, představí svůj
názor na kultovní divadelní text Williama Shakespeara HAMLET. Soubor se na Helfenburk u Bavorova vrací již podruhé.
Vloni tam úspěšně zrealizoval divadelní festival „Hostina na Helfenburku“. ¨
„Hamlet je o generačním sporu. Jsme -mladí a neklidní- a nesouhlasíme se světem kolem nás,“ představuje podhoubí vzniku
plenérové inscenace režisér Tomáš Staněk. „V naší západní civilizaci, naprosto slepé vůči hodnotám, má zásada mladé
generace: -nic nenapodobovat- očividně své oprávnění,“ doplňuje dramaturgyně Marcela Magdová. „Právě takový je i náš
nedospělý Hamlet- sedmnáctiletý korunní princ, vystavený přetechnizované společnosti, ve které být informován, znamená
mít moc. Jeho touha bojovat za dobrou věc se ovšem tragickou ironií proměňuje jen v řadu dalších zločinů.“ Generační
inscenace staví do kontrastu boj o postavení a moc s idealistickou touhou po naplnění a smyslu života. „Hamlet je hra o
ztrátě nevinnosti,“ dodává jeden z představitelů hlavní role, student herectví pražské DAMU, Matěj Vejdělek.
V roli kočovných herců vystoupí na Helfenburku jako hosté členové polského divadelního souboru trAktor. Poetiku jejich
divadelního výstupu uprostřed inscenace popisuje vedoucí souboru Otto Linhart: „Pohltí-li krev zavražděného země, pak jen
kombinace pohanského rituálu a divadelního obrazu smrti v tradici polského divadla může prolitou krev nechat promluvit.“
HAMLETA na Helfenburku OLDstars zahrají každý večer od 21:00. V sobotu 21.7. proběhne na hradě prodloužený
festivalový den. „Od oběda budeme v divadelním stanu na nádvoří hrát představení pro celou rodinu: Alenku v říši divů,
Bratry Lví srdce, nebo Maryšu a Poprask na laguně,“ láká diváky mluvčí projektu Daniel Brátka. „Chybět nebudou
komentované prohlídky zříceniny. Kolem půlnoci spustíme letní kino. Připraveny máme studentské filmy studentů z FAMO
v Písku,“ usmívá se. „Po půlnoci spustíme z nejvyšší věže Helfenburku plátno a pod širým nebem budeme promítat
bakalářské filmy a studentská cvičení FAMO v Písku z posledních let. Namátkou třeba cenami ověnčeného: „Automatic for
the people“ režiséra Jana Vejnara, „Pana Pozdě“ s fantastickým Michalem Kernem v hlavní roli, „Ponurou neděli“, „Sedm
dní“, „Hranice“, „Lilie“, nebo divácký hit „Fatal Failure“...,“ rozvádí informaci o filmovém promítání člen produkčního teamu
Petr Smyczek. „Záleží samozřejmě na počasí. Program budeme mít připravená, až do svítání,“ dodává s humorem.
Diváci mohou po představení Hamleta přenocovat na nádvoří ve vlastním stanu a ráno romanticky posnídat na hradbách.
Na Helfenburku bude celý týden improvizované zázemí. „Dovezeme pitnou vodu a mobilní záchody. V provozu bude stánek
s občerstvením a v sobotu dokonce přijede zmrzlinář. Zajišťujeme také autobusový svoz diváků z Bavorova a Vodňan,“
vypočítává produkční Petr Smyczek
Výtěžek ze vstupného série benefičních představení bude věnován na rekonstrukci hradního areálu.
Studentský projekt Hamlet na Helfenburku byl podpořen Nadací 02 v rámci projektu Think Big. Záštitu mu udělil hejtman
Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola: „Chceme ukázat, že život v regionu plném unikátních historických atraktivit není životem
ve skanzenu, ale naopak životem velmi zajímavým, obohacujícím a inspirujícím.“
OLDstars jsou studentská nezávislá umělecká skupina. V Praze provozují sklepní klubový kulturní prostor HarOLD, pravidelně se se svými
inscenacemi účastní celorepublikových studentských divadelních přehlídek, pořádají zájezdová představení, hrají na festivalech. Letos
podruhé např. na festivalu Divadlo evropských regionů v Hradci Králové, každoročně pak na Mezi plotech v pražských Bohnicích.
OLDstars v říjnu pořádají přehlídku studentských souborů v Divadle v Celetné.
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