EYE–Net 2.0 Praha: mezinárodní festival mládežnického divadla
/Praha, 24. 6. 2022/

Hned po letních prázdninách, 5.–8.září 2022, se bude v Praze konat mezinárodní festival
mládežnického divadla. Festival představí svižné divadelní projekty a diskuse k nim
moderované mladými účastníky na témata solidarita, ekonomika, ekologie, fake news,
euroskepticismus, antifašismus. Festival je vyústěním účasti Klubu mladých diváků na
dvouletém mezinárodním projektu EYE–Net 2.0 – European Youth Engagement Network.
Festival pořádá Divadlo v Dlouhé a do jeho organizace jsou zapojeni také prestižní partneři:
Národní divadlo a jeho intenzivní kurz pro mladé milovníky divadla ND Young, Centrum
současného umění DOX. Podstatná část programu proběhne také přímo ve školách:
gymnázium PORG Libeň, Gymnázium GEVO, a Gymnázium Jana Nerudy. Základní znalost

angličtiny je potřeba, buďte ale bez obav. Dorozumíme se i začátečnickou angličtinou.
Začátek září bude patřit mladým divadelním tvůrcům, tak je přijďte podpořit!
Festival bude zahájen 5. září nabitým programem na Nové scéně a ve zkušebně Činohry ND
v Anenském areálu. Další dny se veřejnosti otevře program ve foyer Divadla v Dlouhé a
v prostorách herny v DOXu. Divadelní skupiny z Česka, Francie, Itálie, Německa, Řecka,
Slovinska a ze Srbska odehrají své autorské inscenace. V rámci dvouletého projektu EYE–
Net 2.0 – European Youth Engagement Network měly soubory složené ze studentů ve věku
15–25 let vytvořit divadelní inscenaci na občansky angažované téma. V České republice
vznikla inscenace Poslední bitva maršála Koněva, otevírající téma potřeby vyrovnat se
s historickým traumatem ruské okupace, euroskepticismu a paměti místa veřejného prostoru.
ND Young uvede z letního kurzu vzniklou inscenaci Práce všeho soudruhu. Mimo jiné
zkoumá Ferdu mravence ze známé knihy Ondřeje Sekory a klade otázku, zda byl Ferda
komunista nebo vězeň nacistického tábora, anebo vtipná postavička pro děti? Možná všechno
dohromady… Zajímají vás události 20. století? Pojďme se na ně podívat očima karikaturisty!
Téma inscenace je karikatura v totalitních režimech.
V programu uvedeme také inscenaci s pracovním názvem Doma, která vznikne během léta
ve spolupráci českých tvůrců a mladých ukrajinských performerů.
Francouzská skupina Compagnie de l’Inutile v inscenaci Odkloňme se od zkázy zkoumá
téma solidarity. V anotaci uvádí Tančíme na Titaniku? Naše společnost je nemocná a nikdo
nedokáže konkrétně říct, čím trpí. Chceme tuto nemoc zkoumat skrz čočku veřejného
prostoru. Veřejný prostor je tělem naší společnosti.
Mladí tvůrci z Německa se zabývají tématem antifašismu, v inscenaci Proč? Zkoumají
šokující kauzu pravicového extrémisty v Hanavě, který zavraždil devět lidí.
Řecká skupina v produkci Polyplanity Productions v inscenaci Nepopsaná země prezentuje
specifický ekologický problém a uvažuje nad tím, že se stavba větrných elektráren v Řecku
ukázala být zářným příkladem ekologické kontroverze.

Srbská skupina se v inscenaci také zaobírá tématem ekologie. Ovšem z jiného pohledu.
Představení Náš odkaz divadelního spolku Drž – ne daj je tvrdou kritikou konzumu.
Mladí tvůrci z Itálie v produkci Associazione Culturale Capotrave/Kilowatt skrze téma
ekonomika zkoumají problém konzumu a skutečné ceny práce na příkladu výroby rajčatové
omáčky v inscenaci Máte rádi rajčatovou omáčku?
Slovinští tvůrci v inscenaci Někdo to rád fake pracují s tématy médií, zpravodajství a
manipulace. Kdy se ze zpráv stává fake news? Kdo je hltá, kdo chce, aby byly fake? Proč
odsuzujeme hřích, ale chválíme hříšníky? Proč neexistuje fake news o ovoci a zelenině?

PROGRAM
5. září (pondělí)
10:00

Máte rádi rajčatovou omáčku?

Nová scéna – provozní budova B

12:00

Doma

Nová scéna, hlavní sál

14:30

Někdo to rád fake

Nová scéna, hlavní sál

18:00

Práce všeho soudruhu

Nová scéna, hlavní sál

18:00

Poslední bitva maršála Koněva

zkušebna Činohry ND v Anenském areálu

19:30

Máte rádi tomatovou omáčku?

Divadlo v Dlouhé, foyer

15:00

Proč?

DOX, herna

19:00

Někdo to rád fake

Divadlo v Dlouhé, foyer

16:00

Odkloňme se od zkázy

DOX, herna

19:00

Nepopsaná země, Náš odkaz*

Divadlo v Dlouhé, foyer

6. září (úterý)

7. září (středa)

8. září (čtvrtek)

*dvě různá představení pracující s tématem ekologie

Vstupné je za 0 Kč nebo symbolickou 1 Kč, doporučujeme rezervaci. Na představení uváděná v Divadle
v Dlouhé je možné rezervovat / kupovat vstupenky přes program na webu nebo v pokladně divadla.
On-line rezervace má platnost týden (od 1. 7. do 14. 8. bude pokladna zavřená) nebo je možné kupovat
rovnou e-vstupenky. Pro rezervaci vstupenek na představení, která proběhnou v dalších lokalitách,
můžete využít formulář zde: REZERVACE nebo kontaktujte kancelář Klubu mladých diváků.

Zapojením se do mezinárodního projektu reaguje Klub mladých diváků na potřebu rozvíjet
svou činnost a porozumět aktuálním potřebám mladých lidí. Zároveň KMD usiluje o

meziresortní komunikaci a bližší spolupráci sektoru kultury (divadla) a vzdělávání, které mají
mnoho styčných bodů a mohou se vzájemně podporovat. Díky mezinárodní zkušenosti KMD
poznává a zprostředkuje trendy v participativní divadelní tvorbě pro mladé lidi neformální
cestou i se zapojením školních institucí. Součástí akce pro zahraniční hosty bude oficiální
uvítání v Brožíkově síni Staroměstské radnice a doprovodný program podporující setkávání a
networking. Festival umožní profesní setkání pracovníků, kteří se zabývají tvorbou divadla pro
teenagery. Projekt je podpořen programem EU Evropa pro občany. Projekt probíhá od roku
2021 pod záštitou hlavního města Prahy (záštitu udělila Ing. Mariana Čapková, předsedkyně
Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP).

Kontakt:
Klub mladých diváků
tel.: 224 826 829
mobil: 603 946 716
e-mail: barbora@klubmladychdivaku.cz
web: www.klubmladychdivaku.cz
Facebook: Klub mladých diváků
Instagram: @klubmladychdivaku

