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Jsou papír a tužka jedním z posledních rajských ostrovů v globalizovaném světě 
orientovaném na výkon? Jak mohou živá těla mladých lidí čelit rostoucímu nátlaku k neustálé 
medializaci a sebeprezentování na internetu? Mají papír a tužka v našem digitálním světě 
ještě budoucnost? Tyto a podobné otázky budou součástí tvůrčího procesu česko-
německého divadelního projektu Papír & Štift, který bude od 22. května probíhat v Hluboké 
nad Vltavou. Na výsledné p ředstavení se m ůžete přijít podívat do budovy M ěstského 
úřadu v Hluboké nad Vltavou v pond ělí 28. května v 19h.  Vstupné je zdarma.  
 
Projektu se zúčastní 18 mladých lidí z Čech a Německa. Během pobytu v Jižních Čechách 
navštíví mladí lidé továrnu Koh-i-Noor a pobočku Faber Castell, budou mluvit s místními 
obyvateli a vytvoří autorské divadelní představení, ve kterém se vše bude vše točit kolem 
individuální tvořivosti v současném digitalizovaném světě.   
 
Kulturní síť Čojč, která tento projekt organizuje, má dlouholeté zkušenosti s interkulturní 
divadelní prací. Představení vytváří sami mladí lidé pod vedením profesionálů, takovým 
způsobem, aby jim rozuměli jak Němci, tak Češi. Důraz je kladen i na vizuální složku, aby 
bylo možné vyjádřit se i beze slov. Papír je skvělý materiál na tvorbu divadelního 
představení. Dá se namočit, trhat, skládat, propíchnout, prosvítit, pomalovat, atd. Kromě 
inspirativní práce s materiálem je také důležitý autentický pohled dnešní mladé generace.  
 
Na práci v Hluboké se těšíme, je to úžasná lokalita, s velmi otevřenými lidmi. Jsme zvědaví 
na příběhy a zkušenosti, které nasbíráme a budeme zpracovávat do divadelního 
představení. Doufám, že se nám spolu s účastníky projektu podaří vytvořit zajímavý 
divadelní zážitek, který nabídne zajímavý pohled na zvolenou tématiku.” říká Linda Straub, 
vedoucí divadelního projektu a režisérka.  
 
Účastníky divadelního projektu budete v Hluboké nad Vltavou potkávat od 22.05. do 28.05., 
poté se přesunou do Hohenau v Bavorském lese. Projekt podporuje Evropská unie, Cíl EÚS, 
Česko-Německý fond budoucnosti a Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže 
Tandem.  
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