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youth theatre, solidarity, economy, ecology
Projekt European Youth Engagement Network 2.0
(Evropská síť pro zapojení mládeže 2.0) byl schválen a
financován jako součást programu Evropské unie Evropa pro
občany, opatření 2.2 Městské sítě. Hlavní partner je Nadace „Novi
Sad – Evropské hlavní město kultury“. Projekt trvá 24 měsíců,
od ledna 2021 do prosince 2022 a zahrnuje 16 partnerských
organizací z 9 zemí.
Cílem projektu je zlepšení kvality kultury, politického povědomí,
kritického myšlení a mezinárodní solidarity mezi mladými lidmi.
V rámci projektu je plánováno devět mezinárodních aktivit. Jeden
workshop a osm festivalů v městech Novi Sad (Srbsko), Praha
(Česko), Sansepolcro (Itálie), Maribor-Ptuj (Slovinsko), Atény
(Řecko), Toulouse-Clermont Ferrand (Francie), Berlín (Německo)
a Kaunas (Litva).
V každé z partnerských zemí bude vytvořena jedna divadelní
inscenace okolo 45 minut. Během či po představení je
plánována debata s mladým obecenstvem. Inscenace se stanou
součástí mobilního festivalu a podniknou turné napříč všemi
osmi partnerskými zeměmi. Celý proces bude zaznamenán
mezinárodním filmovým štábem, jehož výstupem bude
dokumentární film.
Festivaly jsou plánované jako součást hlavního programu dvou
Evropských hlavních měst kultury – Novi Sad 2022 a Kaunas
2022. Tento projekt je rozšířené pokračování předchozího EYE.
net projektu s nově rozvinutou partnerskou sítí.

fake news, euroscepticism,
antifascism
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Czech Republic
Téma
Euroskepticismus
Produkce
Klub mladých diváků (Divadlo v Dlouhé)

POSLEDNÍ BITVA
MARŠÁLA KONĚVA
Bylo nebylo, mezi východem a západem, mezi bývalým sovětským blokem
a EU, mezi historií a současností, stál na malém náměstí v Praze pomník
ruského maršála. Jednou v noci ho však někdo polil rudou barvou. Co s
tím? Někdo ho začne drhnout kartáčem, další ho obloží květinami, jiný na
něj z dálky vystřelí, a nakonec ho musí hlídat policejní stráž. Tak začíná
poslední bitva maršála Koněva. Kdo tu vlastně vládne? Změní odstranění
pomníku naši historii? A postavíte tam konečně ty garáže?
Autorská scénická koláž české výpravy projektu EYEnet2.0 otevírá
téma potřeby vyrovnání se s historickým traumatem ruské okupace,
euroskepticismu a paměti místa veřejného prostoru.
UMĚLECKÝ DOZOR: Zuzana Burianová, Barbora Šupová
MLADÍ SPOLUTVŮRCI A ÚČINKUJÍCÍ: Nikol Arenbergerová / Anna
Fialová / Magdalena Formánková / Hannah Josková / Kristýna Knotová
/ Adam Kobulej / Šimon Kobulej / Markéta Kultová / Rosalie Malinská /
Lucie Matinová / Klára Müllerová / Anna Myslíková / Jolana Ritterová /
Petra Šavrdová / David Vojáček / Eva Vrbová
Projekt probíhá od roku 2021 pod záštitou hlavního města Prahy (záštitu
udělila Ing. Mariana Čapková, předsedkyně Výboru pro výchovu a
vzdělávání ZHMP).
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Francie
Téma
Solidarita
Produkce
Compagnie de l’Inutile

ODKLOŇME SE OD ZKÁZY
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.
Nestává se snad veřejný prostor prostorem, který se může obrátit proti
jednotlivcům, kteří ho vytvářejí?
Naše inscenace je zcitlivěná fotografie veřejného prostoru. Chceme se na
něj podívat, ohmatat ho, pocítit jej a sdílet naše starosti i naděje s ostatními
Evropany. Chceme se s nimi zamyslet nad otázkou: Nevidíme příznaky
přicházející katastrofy, nebo tu opravdu žádné příznaky nejsou?
Ve stylu cesty řízené GPS se projdeme veřejným prostorem a budeme hledat
symptomy této nemoci. Pokusíme se spatřit to, co přehlížíme nebo už ani
nevidíme. Femicida (pozn. Femicida je označení pro vraždu ženy, spáchanou
kvůli jejímu pohlaví.) v ulicích, bezvládná těla bezdomovců na chodníku,
rozvoj kamerového monitoringu, policejní brutalita… ale také činy z lásky,
střípky lidskosti…
UMĚLECKÝ DOZOR: Kate Papi, Eric Vanelle a La Volte collective
MLADÍ SPOLUTVŮRCI A ÚČINKUJÍCÍ: Inès Massa / Clara Barbier / Emilie
Arnaud / Louise Morel / Marie Le Galloc’h / Isabelle Gaspar / Louise Espaignet
/ Guillaume Marrakchi / Idrissa Oili Soufou / Scarlett Audry / Clémence
Herquin / Nina Baudy / Marie Baldy / Lucie Barbier / Jérôme de la Bernadie
/ Lucille de Rochegonde / Loan Le Dihn / Amarine Rignanese / Oriane Paralté
S podporou Région Occitanie / Conseil Départemental de la Haute-Garonne
/ Ville de Toulouse / Institut Français / Teatroskop / Goethe Institut / La
Biennale internationale des arts vivants
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Německo
Téma
Antifašismus
Produkce
multicultural city e.V., Berlin

PROČ?
Před dvěma lety bylo pravicovým extrémistou v Hanavě zavražděno devět
lidí. Devět lidí zemřelo v Hanavě v noci 19. února 2020: Ferhat Unvar,
Gökhan Gültekin, Hamza Kurtović, Said Nesar Hashemi, Mercedes
Kierpacz, Sedat Gürbüz, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Păun a Fatih
Saraçoălu. Pravicový extrémista je zastřelil před bary, na parkovištích a
v kiosku. Následně zabil svou matku a pak i sám sebe.
Mladí umělci uvažují o těchto vraždách vžitím se do rolí přátel, svědků,
obětí, členů rodiny a lidí, kteří se s vrahem potkali.
Nyní, dva roky po útocích v Hanavě zůstává mnoho nezodpovězených
otázek: Jak mohlo k vraždám dojít a šlo vraha zastavit? Největší otázkou
však zůstává, proč Německem, zemí, která hlasitě vystupuje proti
fašismu, znovu cloumá čin spáchaný pravicovým extrémistou?
UMĚLECKÝ DOZOR: Monika Dobrowlanska, Ilona Raytman, Ramona
Scharff, Florian Steindle, Nina Rühmeier, Sachiko Kunieda
MLADÍ SPOLUTVŮRCI A ÚČINKUJÍCÍ: Abdal Al Dana / Cobler Marie
/ Irrgang Luisa-Victoria / Schneider Sophia Antonia / Stillger Victoria
/ Böhm-Wirt Anna Lina Mara / Dahlitz Theo Malte / Dedura-Palomero
Mariano / Dittrich Malina / Fernandez Durand Aluha / Meusel Lea /
Ohliger Paul Leonhard / Rahn Devi Maya / Weißgerber Merle Elisa /
Berhane Amon / Fuchs Simon /Grossterlinden Emma Marie / Kopmann
Jan-Phillipp / Msemo Adam / Röder Paul Vincent / Rudolph Tillmann /
Tav Sercan Emir / Woodgett Fabio Nicolas
S podporou Aktion Mensch a Wilma-Rudolph-Oberschule, Berlín
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Řecko
Téma
Ekologie
Produkce
Polyplanity Productions

NEPOPSANÁ ZEMĚ
Zatímco je řecká krajina pustošena požáry a trpí důsledky globální
klimatické krize, čím dál více lidí hledá odpovědi a řešení. Stavba
větrných elektráren po celé zemi se ukázala být zářným příkladem
ekologické kontroverze od svého počátku. V Řecku je totiž ve výstavbě
více než 20.000 větrných turbín ve více než 1.500 lokalitách. Těžištěm
debaty je horská oblast Agrafa (v řečtině nepopsaná), plná přírodního
bohatství, která je v současnosti připravována na výstavbu větrného
parku. Jakkoliv by to bylo vítaným krokem ke splnění národních závazků
k využití obnovitelných zdrojů a omezení produkce oxidu uhličitého,
nelze opomenout devastující daň, kterou by si tato stavba vybrala na
zdejší přírodě. Nepopsaná země nám nabízí jedinečnou možnost dát
hlas svým obavám a položit otázky, které vyzývají k zamyšlení a k aktivní
účasti a spolupráci napříč Evropou.
UMĚLECKÝ DOZOR: Yolanda Markopoulou, Dimitris Georgiadis
HUDBA: Lumiere Brother
MLADÍ SPOLUTVŮRCI A ÚČINKUJÍCÍ: Menelaos Kyparissis / Lida
Manousou Alexiou / Natalia Peleka / Theodosis Tanis / Tasos Provias /
Andriani Neokleous / Stavriana Kadi
S podporou Řeckého uměleckého divadla „Karolos Koun” a řeckého
Ministerstva kultury a sportu
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Itále
Téma
Ekonomika
Produkce

Associazione Culturale Capotrave/
Kilowatt
Comune di SansepolcroScuola Comunale di Teatro

MÁTE RÁDI
RAJČATOVOU OMÁČKU?
Proč máme možnost konzumovat produkty vysoké kvality za nízké
ceny? Co určuje cenu produktu? Projdeme se poli jižní Itálie mezi
sběrači slavného červeného zlata: rajčat. Reportáž o zneužívání
práce migrantů i místních. Opravdové příběhy žen a mužů skryté
pod idylkou poctivých rajčat.
UMĚLECKÝ DOZOR: Lucia Franchi
REŽISÉR A SPOLUAUTOR: Chiara Ramazini
ZVUK A SVĚTELNÝ DESIGN: Piero Ercolani
MLADÍ SPOLUTVŮRCI A ÚČINKUJÍCÍ: Alessia Antimi / Andrea
Bucci / Letizia Cavargini / Giulio Detti / Agnese Gai / Giulia
Gennaioli / Elena Lepri / Giuseppe Lucaccioni / Chiara Marrani /
Riccardo Rondini / Emma Sabatini / Vanessa Siani / Agnese Zazzi
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Litva
Téma
Solidarita
Produkce
Pažaislis Music Festival
Kaunas 2022 Evropské hlavní město kultury programová část

HLUK TICHA
Představení o zvuku ticha. Představení rozvíjející empatii a
schopnosti porozumět lidem žijícím v tichu. Pozveme obecenstvo,
aby nejen vidělo, ale také prožilo divadlo. Diváci se společně s herci
pokusí nalézt jazyk, kterému porozumí každý. Prozkoumají své
schopnosti i schopnosti, které jsou vlastní jiným lidem. Zveme vás,
abyste se na solidaritu podívali nejen zvenčí, ale abyste ji i prožili
a pocítili. Vyzkoušejte, že společně můžeme měnit a být měněni.
Protože život pomáhá tvořit divadlo a tvorba nám pomáhá žít.
REŽISÉR A SCÉNOGRAF: Rokas Lažaunykas
ASISTENT REŽIE: Greta Dirmauskaită
MEDIÁLNÍ VÝTVARNÍK: Titas Jurjonas
MLADÍ SPOLUTVŮRCI A ÚČINKUJÍCÍ: Rūta Mingailaitė /
Donatas Mineikis / Paulius Jurjonas / Eva Kisieliūtė / Greta
Balčiūnaitė / Ignė Birškutė / Karolina Jablonskytė / Livija
Andruškevičiūtė / Saulė Zokaitytė / Rugilė Tamošauskaitė /
Skaistė Grašytė / Miglė Janutėnaitė / Emilija Dedelaitė / Greta
Dirmauskaitė / Dominykas Vaitiekūnas / Arvydas Šaučiūnas
/ Mindaugas Gargasas / Titas Jurjonas / Rokas Lažaunykas /
Austėja Pociūtė / Inga Samoškaitė
S podporou Mr Stagey a Lietuvos kurčiųjų draugija / Litevské
asociace neslyšících
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Srbsko
Téma
Ekologie
Produkce

Divadelní spolek DRŽ – NE DAJ

NÁŠ ODKAZ
Dokážeme zničit vše a zároveň si to plně uvědomovat? Díky pokroku vědy a
lidstva se staneme svědky konce světa. Člověk bezstarostně bere zemi svým
dětem. Zachází s matkou zemí jako s předmětem, který se dá koupit, okrádat,
prodat jako stádo nebo blyštivý šperk. Jeho chamtivost jednoho dne pozře
celou zemi a nechá za sebou pouze zkázu. Vzduch je pro člověka drahocenný,
protože vše dýchá jedním dechem. Nevšímáme si vzduchu, který vdechujeme.
Jako člověk, který pomalu umírá, jsme otupělí vůči znečištěnému a
zapáchajícímu vzduchu. Země nepatří jednomu člověku. Když si budeme stále
špinit svou vlastní postel, jedné noci se udusíme ve vlastní špíně. Je to konec
života a začátek boje o přežití. Čeho všeho jsme ochotni se vzdát, abychom
předešli katastrofě?
PEDAGOG DRAMATU: Sonja Leštar
REŽISÉR: Maja Grgić
SCÉNOGRAF A KOSTÝMNÍ VÝTVARNÍK: Djordje Marković
VÝTVARNÍK ROZŠÍŘENÉ REALITY: Stanislav Grgić
ZVUKOVÝ DESIGNÉR: Milan Inic a Stefan Sabo
MLADÍ SPOLUTVŮRCI A ÚČINKUJÍCÍ: Stefan Sabo / Lena Bognar / Jana
Janković / Vojo Ćetković / Nikola Bogdanović / Ilija Bogdanović / Ana Sarić /
Aleksa Tucakov / Jovana Grabež / Milana Stojanović / Isidora Lakić / Marija
Đurđević / Anđela Andrijević / Amelia Stakić / Hana Gusić / Magdale-na
Kanja / Petra Jovanović / Jovana Dugonjić / Emina Durić / Pavle Hrnčić
/ Nina Lazić / Dušan Trbojević / Sofija Marić / Medina Ramadani / Vanja
Djurišić / Milan Inić / Mateja Kardelis / Vanja Halupa / Nikolina Đenadija /
Danijela Savanović
S podporou Města Novi Sad a Ministerstva kultury a informací Srbské republiky
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Slovinsko
Téma
Fake news
Produkce
MKC Maribor
KUD Moment
CID Ptuj

NĚKDO TO RÁD FAKE
0 = zlato
Zlato = 0
0 a 1 = data
Data jsou zlato
A zlato je hnůj
Žijeme v informační době. Data jsou nové zlato. Kdo ovládá data, drží
v rukou zlato. Lidské chování a jeho analýza nám říkají, že nejsme tak
racionální, jak bychom si rádi mysleli. A zároveň, že rozvoj technologií
nám vložil do rukou víc než jen chytré telefony, ale současně i chytré
megafony. 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?
Inscenace pracuje s tématy médií, zpravodajství a manipulace.předává
nám pakety dat a informací. Obecenstvo samo musí oddělit zrno od plev.
UMĚLECKÝ DOZOR: Barbara Polajnar, Zoran Petrović
MLADÍ SPOLUTVŮRCI A ÚČINKUJÍCÍ: Leonardo Erjavec / Davorin
Juhart / Muhamed Kulauzovič / David Marn / Jan Franc Podbrežnik /
Nina Slanič / Katja Uršula Simonič / Sarah Ženko / Patricia Županovič
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Partnerské organizace:
NADACE „NOVI SAD – EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO
KULTURY“
DIVADELNÍ SPOLEK „DRŽ – NE DAJ“
ASSOCIAZIONE CULTURALE CAPOTRAVE / KILOWATT
COMUNE DI SANSEPOLCRO
THEATRE DU PELICAN
THÉÂTRE DU GRAND ROND – COMPAGNIE DE L’INUTILE
MULTICULTURAL CITY E.V.
MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR
CID PTUJ
KULTURNO UMETNISKO-DRUSTVO MOMENT
POLYPLANITY PRODUCTION
DIVADLO V DLOUHÉ – KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ
KAUNAS 2022 EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY
PAZAISLIS MUSIC FESTIVAL
DIVADELNÍ SKUPINA MONTAZSTROJ
LICEULICE
Koordinátoři projektu:
Bojan Milosavljević (Srbsko), Željko Milovanović (Slovinsko), Barbora
Mitošinková (Česko), Lina Krėpštaitė (Litva), Sophie Rieu & Audrey
Charriere (Francie), Chiara Ramanzini (Itálie), Yolanda Markopoulou
(Řecko), Monika Dobrowlanska (Německo)
Design: Dragana Nikolić
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Není skutečné demokracie bez občanů schopných
racionálních politických rozhodnutí. Jelikož se Evropa
definuje jako otevřená demokratická společnost měly by
základními hodnotami evropského občanství být politický
přehled a kritické myšlení. Je spousta indikátorů, které nám
naznačují, že většina mladých lidí po celé EU jsou sociopoliticky pasivní. Proto je cílem tohoto projektu seznámit
mladé lidi s politickou historií, hodnotami a s problémy EU a
zapojit mladé lidi do aktivního občanství s využitím umění a
kultury jako adekvátních neformálních nástrojů pro politické
vzdělávání mladých lidí.
Partneři z každé země dali dohromady skupinu mladých
lidí z různých profesních a sociálních prostředí. Hlavně pak
žáků středních a vysokých škol různých rasových a etnických
původů, náboženských vyznání a sexuálních orientací.
Obzvláště je důraz kladen na zahrnutí a zastoupení mladých
lidí z méně zastoupených skupin s menšími možnostmi.
Projekt umožňuje mladým lidem rozvíjet sociální schopnosti
jako například inovativní, kritické a analytické myšlení,
sebevědomí, sebeprosazení, týmovou práci, toleranci a
odpovědnost.

Spolufinancováno z programu Evropské unie Evropa pro občany
Podpora Evropské komise pro produkci této publikace nepředstavuje schválení obsahu,
který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli
použití informací v ní obsažených
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