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“(NE)POHŘBENÁ Železná OPONA”
Občanské sdružení A BASTA! o.s. Vimperk a Institut dramatické výchovy Das Ei, e.V. Norimberk pořádají
česko-německou neboli Čojčlandskou konferenz 2009. Od čtvrtka 5.11.2009 do neděle 8.11.2009 se ve
Vimperku setká 56 mladých a divadelně aktivních lidí nejen z pohraničí, aby společně hledali odpověď na
otázku: "Jak dnes vnímají mladí lidé pád Železné opony a co je pro ně česko-německá hranice?
Není to náhodou, že jsme si položili tuto otázku. Od pádu Železné opony uplyne letos dvacet let a je tomu deset
let, co se podílíme na setkávání mladých lidí z Čech a Německa, kteří se účastní jednotlivých kulturních projektů
a budují dobré sousedské a přátelské vztahy.
TPI Das EI a A BASTA! o.s. již od roku 2002 úzce spolupracují na společných divadelních aktivitách a vytvářejí
česko-německou kulturní síť "Čojč-land-Netzwerk", která nabízí mladým lidem zázemí pro aktivní zapojení se
do kulturního života ve svém okolí.
Zastřešujícím mottem naší spolupráce je: "Divadlem hýbat hranicemi". Naše práce se cílí především na českobavorské pohraničí, kde pomocí naší metody Čojč účastníci jednotlivých projektů, ale i přítomní diváci při
veřejných vystoupeních, poznávají hranici jako divadelní prostor, který se roztahuje mezi realitou a fikcí.
Vycházíme z hypotézy, že i po dvaceti letech od pádu Železné opony je hranice vnímána pohledem, který
vytvořila komunistická propaganda. Po druhé světové válce byl vytvořen účelový obraz česko-německých
vztahů, který zůstává i nadále zakotven v představách obyvatel a to ten, že česko-německá hranice je
nepropustná, ostrá dělící linie.
Pořádáním této konference bychom rádi i s ohledem na současný vývoj Evropské unie otevřeli diskuzi a nastínili
perspektivy budoucích funkcí hranic mezi námi. Konferenz by chtěla nabídnout jednotný pohled na vnímání
česko-německé hranice spojením minulosti, současnosti a budoucnosti. Dalším cílem Čojčlandské konferenz je
prezentace možné úspěšné česko-německé spolupráce pomocí metody Čojč a příprava projektů pro následující
rok.
Konferenz má dvě části, první je neveřejné setkání 56 aktivních mladých lidí, kteří hledají odpověď na onu výše
uvedenou otázku a druhá je veřejná prezentace česko-německé spolupráce "Čojč" za uspořádání rozmanitých
kulturních akcí ve městě Vimperk. Odpovědi na otázky vnímání hranice, budeme prezentovat vícero veřejnými
akcemi.
(David Procházka, A BASTA! o.s.)
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