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Passauer Neue Presse - „Dem Stift auf der Spur” (18.04.2018)

Dem Stift auf der Spur
Workshop zum Thema "Papier und Stift" in Tschechien und Glashütte
18.04.2018 | Stand 17.04.2018, 17:42 Uhr

In einem zweiwöchigen Seminar lernen junge Leute Interessantes über
Stift und Papier – und was man damit ausrichten kann. Auch Besuche bei
Stifte-Herstellern stehen auf dem Plan. − Foto: cojc
Glashütte. Ein ganz besonderes grenzüberschreitendes Projekt kommt in den Landkreis
Freyung-Grafenau, und zwar čojč – das Theaternetzwerk Böhmen-Bayern. Vom 22. Mai bis
zum 4. Juni findet zum Thema "Papier und Stift im digitalen Zeitalter" ein Theaterworkshop
statt.
"Papier und Stift, diese beiden Varianten von Holz begleiten unsere Gesellschaft seit
Jahrhunderten", erklärt Valentina Eimer, die Leiterin des Theaterprojekts. In der heutigen
sich zunehmend weiter modernisierenden Welt werden das Zeichnen mit Stift auf Papier und
mit der Hand geschriebene Texte allerdings zum Auslaufmodell. Bei dem zweiwöchigen
Theaterworkshop gehen die Teilnehmer daher allen Fragen rund um die Produktionskette
vom Holz zum Papier oder zum Stift auf den Grund.
"Wir möchten die Lücke, die digitale Texte unserer Ansicht nach nicht füllen können,
stopfen, indem wir erforschen, wie wir unseren persönlichen Gefühlen durch Papier und Stift
Ausdruck verleihen können", so Valentina Eimer.
In der ersten Woche besuchen die Teilnehmer zwei der größten Stiftehersteller, Koh-i-Noor
und Faber Castell, die in Südböhmen einen Katzensprung voneinander entfernt liegen. "Wir
wollen wissen, was ihr Erfolgsgeheimnis ist", so Valentina Eimer. "Wir werden uns Notizen
machen, Anwohner befragen, Mitarbeiter der Stifte-Industrie treffen und Experten einladen."
Ziel: Ein Theaterstück gestalten und aufführenDie Erfahrungen verwandeln die Teilnehmer in
der zweiten Woche in ein farbenfrohes Theaterstück. Wohnen werden sie im Wessely Haus,
dem Jugendwaldheim des Nationalparks Bayerischer Wald bei Glashütte. Aufgeführt wird
das Theaterstück am 28. Mai um 19.30 Uhr im Rathaus in Hluboká nad Vltavou und am 2.
Juni um 19.30 Uhr im Sprachkompetenzzentrum in Freyung.
Wer Interesse an dem Projekt "Papier und Stift" hat, kann sich bei Valentina Eimer unter
valentina.eimer@cojc.eu anmelden. Sie beantwortet auch alle weiteren Fragen. "Ich freue
mich immer riesig über neue Teilnehmer zwischen 14 und 24 Jahren, die ihre tschechischen
3

Nachbarn kennenlernen wollen und gerne bereit sind, bei verrückten Theaterinszenierungen
mitzuwirken."
Die Projekte von čojč werden von der EU gefördert, das Netzwerk wird bis 2020 eine Reihe
von unterschiedlichen Projekten durchführen. Neben Valentina Eimer sind auch Linda Straub
und Teresa Hartl an der Durchführung des Projekts beteiligt. Neben Theaterworkshops bietet
das Netzwerk auch unterschiedliche Qualifizierungsmaßnahmen wie Sprachkurse für
Jugendliche oder Fortbildungen für Pädagogen an. Weitere Infos gibt es unter www.cojc.eu.
− pnp
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V
pondělí 28. května se uskutečnilo na Městském úřadu v Hluboké nad Vltavou dvojjazyčné
divadelní představení Papír a Štift. Celkem 17 mladých lidí z Čech a Bavorska vložilo svou
fantazii, kreativitu a divadelní um do 40 minutové hry plné zvratů, emocí a pompézního
závěru, ve kterém papír a tužka rozhodně nestály ve stínu moderní techniky v našem
globalizovaném světě.
Mladí lidé se poprvé setkali 22. května, kdy jejich pobyt na Hluboké začal. Navštívili pobočku
Faber Castell i továrnu Koh-i-Noor v Českých Budějovicích. K dispozici měli velké role
papíru, které jim posloužily při tvorbě představení. V rámci studia tohoto materiálu namáčeli,
muchlali, trhali a prosvěcovali papír různé kvality. Vlastnosti a možnosti použití papíru
rozvíjeli také během jednodenního workshopu se scénografkou Kristýnou Täubelovou.
Projekt Papír a Štift vede režisérka Linda Straub spolu s Valentinou Eimer z Norimberku.
Linda Straub k tomu dodává: „Práce v Hluboké nad Vltavou nás nesmírně bavila. Papír je
skvělý materiál nejen pro divadelní tvorbu scén, skrývá v sobě také širokou škálu možností.”
Už jste se někdy zkusili zamotat do papíru a udělat ze sebe kuklu? Už jste se někdy
zahrabali do hromady papírových chuchvalců nebo s papírem tancovali? Pomocí papíru se
dají vyluzovat kapky deště a můžete se jím prodrat jako rostlina skrz beton.
Chuť a nadšení pro tvorbu ocenili větší i menší diváci hlasitým potleskem, na konci
představení mezi nimi a aktéry došlo k živé diskusi. Představení, ve kterém byl důraz kladen
na vizuální složku a vyjádření se převážně beze slov, mladí lidé předvedli také 29. května ve
Střední pedagogické škole Prachatice. Druhý týden ve své tvořivé práci pokračují v Hohenau
v Bavorském lese, kde je čekají další tři představení. Projekt končí 4. června.
Čojč divadelní síť Čechy-Bavorsko, která tento projekt organizuje, má dlouholeté zkušenosti
s interkulturní divadelní prací.
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https://ceskobudejovicky.denik.cz/tipy/mladi-nacvicili-autorskou-hru-292301.html
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MÚ Hluboká nad Vltavou
http://obcan.hluboka.cz/sites/default/files/Pap%C3%ADr%20je%20mrtev.%20%20%C4%8Dl%C3%A1nek%20web.pdf

Papír je mrtev. Ať žije papír!
Autorské experimentální představení česko-německých studentů
O tom, že se dnešní mladá generace umí kreativně vyjádřit, bylo možné přesvědčit se
28. a 29. května na Hluboké a v Prachaticích.

V pondělí 28.5. se uskutečnilo na Městském úřadu Hluboká nad Vltavou dvojjazyčné divadelní představení
„Papír a Štift“. Celkem 17 mladých lidí z Čech a Bavorska vložilo svou fantazii, kreativitu a divadelní um do 40minutové hry plné zvratů, emocí a pompézního závěru, ve kterém papír a tužka rozhodně nestály ve stínu
moderní techniky v našem globalizovaném světě.
Mladí lidé se poprvé setkali 22.5., kdy jejich pobyt na Hluboké začal. Navštívili pobočku Faber Castell i továrnu
Koh-I-Noor v Českých Budějovicích. K dispozici měli velké role papíru, které jim posloužily při tvorbě
představení.V rámci studia tohoto materiálu namáčeli, muchlali, trhali a prosvěcovali papír různé kvality.
Vlastnosti a možnosti použití papíru rozvíjeli také během jednodenního workshopu se scénografkou Kristýnou
Täubelovou. Projekt Papír a Štift vede režisérka Linda Straub spolu s Valentinou Eimer z Norimberku.
Linda Straub k tomu dodává: „Práce v Hluboké nad Vltavou nás nesmírně bavila. Papír je skvělý materiál nejen
pro divadelní tvorbu scén, skrývá v sobě také širokou škálu možností.”
Už jste se někdy zkusili zamotat do papíru a udělat ze sebe kuklu? Už jste se někdy zahrabali do hromady
papírových chuchvalců nebo s papírem tancovali? Pomocí papíru se dají vyluzovat kapky deště a můžete se jím
prodrat jako rostlina skrz beton. Díky papíru můžete vyjádřit spoustu emocí, což amatérská divadelní skupina
originálním způsobem předvedla.
Chuť a nadšení pro tvorbu ocenili větší i menší diváci hlasitým potleskem, na konci představení mezi nimi a
aktéry došlo k živé diskusi. Představení, ve kterém byl důraz kladen na vizuální složku a vyjádření se převážně
beze slov, mladí lidé předvedli také 29.5. ve Střední pedagogické škole Prachatice. Druhý týden svého pobytu ve
své tvořivé práci pokračují v Hohenau v Bavorském lese, kde je čekají další 3 představení. Projekt končí 4.6.
Čojč divadelní síť Čechy-Bavorsko, která tento projekt organizuje, má dlouholeté zkušenosti s interkulturní
divadelní prací. Projekt podporuje Evropská unie, Cíl EÚS, Česko-německý fond budoucnosti a Koordinační
centrum česko-německých výměn mládeže Tandem. Více informací na www.cojc.eu
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