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Máte pøed sebou první èíslo nového 
èasopisu, který se bude vìnovat sou-
dobému tanci. Nebudeme se ale vyhý-
bat ani odboèkám a exkurzím do dal-
ších umìleckých oblastí (napø. hudba, 
divadlo apod.), protože inspiraci je 
zapotøebí hledat všude. Nic neškodí 
rozvoji žánru více než izolace a úzká 
specializace a zejména soudobý tanec 
je dnes natolik široká oblast, že je sku-
teènì tìžké stanovit jeho hranice.
Taneèní rozhledy se chtìjí programovì 
vìnovat práci taneèních oborù základ-
ních umìleckých škol a neprofesio-
nálních souborù scénického tance, 
kromì toho budeme samozøejmì 
pøinášet informace o celém spektru 
moderního tance u nás a postupnì 
i v zahranièí.

-mn-

O vydání nového taneèního èasopisu jsem zaèal uvažovat už loni po zániku Taneèních listù. Dùvo-
dù jsem mìl nìkolik. Pøedevším mi vadilo a vadí v podstatì velmi úzké zamìøení Taneèních listù, 
které se po pøevedení do pøílohy èasopisu Harmonie ještì obsahovì zúžilo.
Má-li být moderní tanec umìním vítìznì kráèejícím do tøetího tisíciletí i u nás, potøebuje mnohé, 
ale mimo jiné i nadšenou širokou základnu. Ta se rekrutuje z mnoha žákù i uèitelù umìleckých 
škol a amatérských souborù. Tento mnohahlavý zástup taneèníkù potøebuje dvì vìci - jednak mít 
pocit, že je dostateènì zviditelnìn, a jednak být informován o vývoji tance profesionálního.
Obì skupiny, profesionální i neprofesionální, musí mít pocit urèité spøíznìnosti a mít možnost 
vzájemné informovanosti a komunikace. Dosavadní taneèní èasopisy tuto možnost v dostate-
èné míøe nepøinášely. Pro redaktory tìchto èasopisù je zøejmì dost nepøedstavitelná situace, 
aby na stranách èasopisu vedle sebe byl èlánek o špièkovém profesionálním vystoupení a zároveò èlánek o taneèním 
koncertu žákù ZUŠ nìjakého malého mìsteèka, rozhovor s významným umìlcem vedle rozhovoru s èlenem ménì zná-
mého amatérského tìlesa.
Pøedpokládám, že èasopis, kterému se podaøí oslovit všechny vrstvy zájemcù o moderní tanec, nalezne daleko vyšší 
poèet ètenáøù, než se dá odhadnout. A mým zájmem je vytvoøit typ èasopisu, který se bude èíst.
Z hlediska svého zamìøení mají Taneèní rozhledy velkou výhodu v umístìní svého sídla. Z Ústí nad Orlicí je blízko 
do Prahy i do Brna, na Moravu je coby kamenem dohodil. Východoèeský kraj je tradiènì silnou baštou mnoha souborù 
vìnujících se modernímu tanci i mnoha kvalitních ZUŠ.
Rád bych, kdyby se postupnì vytvoøila poèetná obec dopisovatelù èasopisu. Mimopražští mají nyní skuteènì jistotu, 
že jejich pøíspìvky neskonèí v koši a pražští kritikové, nezávislí novináøi, nebo amatérští dopisovatelé získávají v novém 
èasopise další publikaèní možnosti.
Pokud nìkteré ètenáøe zajímají finanèní zdroje Taneèních rozhledù, je to vlastní penìženka a placená reklama, kterou 
budeme otiskovat všem firmám, podnikatelùm ad. Proto zatím nebudeme vycházet na tak kvalitním papíru, jaký si 
mohou dovolit èasopisy, mající za sebou rùzné finanèní podpory, nebo mecenáše.
Doufám, že èasem dojde k plné profesionalizaci redakce a pokud mùžete poradit, jak získat další finanèní prostøedky, 
dìkuji pøedem.
Vìøím, že vy všichni, kteøí doufáte v další rozvoj a expanzi scénického tance, podpoøíte Taneèní rozhledy, pøinášející 
nový tvùrèí ruch do poklidných vod taneèní publicistiky.
Závìrem bych vám chtìl pøedstavit svého spolupracovníka a zároveò vydavatele èasopisu Bohumíra Džubeje, kterého 
nìkteøí z vás jistì znají z mnoha taneèních akcí a festivalù. Vìøím, že se a� už prostøednictvím èasopisu, nebo pøi nej-
rùznìjších akcích, budeme spolu s Bohumírem Džubejem s vámi èasto setkávat.

Mirek Nìmec

Úvodní slovo šéfredaktora

Vážení ètenáøi!Úvodní slovo vydavatele
Vážené ètenáøky a ètenáøi.
Vìøím, že máte radost, že v rukou držíte první èíslo nového èasopisu TANEÈNÍ 
ROZHLEDY. Ve svìtì soudobého tance se „pohybuji“ bezmála patnáct let 
a za tu dobu jsem si všimnul, jak chybí èasopis pro taneèníky a to zejména 
pro neprofesionály. Když tedy za mnou pøišel nynìjší šéfredaktor Mirek Nìmec, 
nezaváhal jsem a pustil se s ním s chutí do díla. Výsledek máte pøed sebou. 
Je pochopitelné, že vás zajímá, co budeme na našich stránkách pøinášet 
a jak èasto.
V letošním roce vyjdou dvì pilotní èísla. První právì ètete a druhé pøipravujeme 

na listopad. Od ledna zaèneme vycházet jednou mìsíènì 
s pauzou v srpnu. Budeme tak mít jedenáct èísel.
Pøipravujeme pro vás øadu zajímavých èlánkù, rubrik 
a obèas i nìjaké to pøekvapení. Jedno z nich najdete již 
v tomto èísle. Jde o pøedplatitelskou soutìž. Najdete ji 
na stranì 18.
Bez zpìtné vazby se však neobejdeme a proto vás prosí-
me: pište, pište, pište. A to nejen názory na náš èasopis, 
ale i vlastní èlánky. No a to by snad na úvod mohlo staèit. 
A� se vám náš - a teï už vlastnì i váš - èasopis líbí.

Bohumír Džubej
Vydavatel

Bohumír DŽUBEJ

Šéfredaktor
Miroslav NÌMEC
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Vyvrcholením festivalu 3x Modern Dance byl celoveèerní program pražského souboru Domino Lenky 
Ottové. Po skonèení taneèního koncertu jsem využil pøíležitosti a s Lenkou Ottovou si popovídal:
• Který z vašich tancù se vám osobnì nejvíc líbí?
„Soubor má nejzažitìjší Sen o svobodì, protože je to choreografie asi rok a pùl stará. Pro mì osobnì je ale krokem 
dopøedu tanec Jen jedenkrát, kdy jsem poprvé zaèala dìlat na vážnou hudbu. Vybrala jsem si Gustava Mahlera a protože 
práce s vážnou hudbou pro mì znaèí i urèitý zlom v pøístupu k hudbì vùbec, dost na tomto tanci lpím.
Další tanec Variace na rokokové téma na hudbu Václava Vodièky - Sonáta B dur je mojí roèníkovou prací v 1. roèníku 
AMU obor choreografie. Pavel Šmok mi zadal klasicismus, èeského autora a musela to být sonáta. Vybrala jsem si 
tuto hudbu a vytvoøila „krinolínky“.“
• Jedním z hostujících choreografù v programu Domina je Petr Tyc. Hodláte nadále spolupracovat s autory mimo sou-
bor?
„Urèitì. Nevím ještì jak to bude vypadat pøíští rok, jestli znovu požádám Petra Tyce, nebo nìkoho dalšího, ale urèitì 
chci pokraèovat i touto cestou. Myslím, že to je ku prospìchu celoveèerního pøedstavení, protože jeden autor má stejný 
rukopis a další choreograf pøedstavení rozhodnì oživí. Stoprocentnì i v pøíštím roce bude na programu kromì mne 
i nìkdo další.“
• Zdá se vám, že je u nás dnes možné, aby se zde uživila profesionální scéna moderního tance?
„Bohužel asi ne.“
• A co profesionalizace vašeho souboru?
„Soubor roste k takové úrovni, že bychom za nìjaký èas mohli udìlat i tento krok. Ale bohužel není na to doba, pod-
mínky, finanèní podmínky. Nemáme za sebou žádného velkého sponzora, který by do toho šel. Celkovì doba nenazrála, 
ale vìøím, že nazraje.“
• Jaká další vystoupení vás èekají?
„Tøetího srpna budeme vystupovat na divadelním festivalu Jiráskùv Hronov. Na podzim chystáme dvì celoveèerní pøed-
stavení v Praze. Mimoto nás chce pozvat Ivo Dankoviè na festival, který poøádá ještì s jednou kolegyní v Praze.“
• Navštívila jste festival Tanec Praha?
„Jistì, vidìla jsem Cunnighama, o kterém se asi nejvíc mluví. Bylo to velice diskutabilní pøedstavení, i když jsem vìdìla 
pøesnì na co jdu. Byla to krásná technika, nádherná, èistá práce, ale to bylo všechno. Neodnesla jsem si nic v sobì, 
nedalo mi to žádný hluboký vnitøní prožitek.“
• Máte nìjaké další divácké zážitky?
„Co mì opravdu potìšilo byla návštìva premiéry Pražského komorního baletu Pavla Šmoka. Tak, jak mám možnost 
tento soubor sledovat, myslím, že jde nyní výraznì dopøedu. Mimo jiné i tím, že pøijímá choreografie zahranièních au-
torù. Urèitì to oživilo práci souboru.
Pražský komorní balet stojí rozhodnì za zhlédnutí.“
• Co vám samotné leží nejvíc na srdci, když pøemýšlíte o moderním tanci?
„Asi nejvíc pøemýšlím o souèasné situaci v širších souvislostech. Ještì to 
stále není nijak rùžové. Sice v amatérském tanci všechno jde poøád nahoru 
a nahoru, objevují se nové soubory, lepší se úroveò starších souborù...
Ale v profesionální sféøe u nás je to stále jen Pavel Šmok s Pražským komor-
ním baletem, který má za sebou silného sponzora, nebo na Slovensku Bralen, 
kterého sponzoruje Slovnaft.
Bohužel nový soubor moderního tance by se asi u nás neujal, co se týká 
nejširšího zázemí a podmínek a to je asi nejvìtší kámen úrazu.“
• A proè si myslíte, že naše spoleènost „nešílí“ po tanci tak jako tøeba 
po fotbalu?
„Není vychovaná. Lidem chybí kontakt s tímto druhem umìní. Když k nám 
pøijdou lidi na koncert jsou nadšení, ale dostat je v širším mìøítku do sálù, 
to je problém. Kdyby divák vìdìl o tom, co se dìje v taneèním svìtì, kdyby 
se podaøilo zaktivizovat tisk, televizi...
To je asi nejvìtší problém - publicita. Tisk, televize jdou radìji na sportovní 
pøedstavení.“
• Jezdíte s vašim souborem do Francie. Èím na vás tato zemì pùsobí?
„Asi nejvíc pøíjemnými, bezprostøedními lidmi. A co je dùležité, fandí tancová-
ní, vìdí o nìm, rádi se jdou podívat na taneèní koncerty. Tancování a taneèní 
festivaly ve Francii mají svoji nenapodobitelnou atmosféru.“

-mn-

Domino ozdobou festivalu
3x Modern Dance v Ústí nad Orlicí

Lenka Ottová
na Jiráskovì Hronovu 1997 Foto: BoD
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Tanec, tanec... 97’
Ve dnech 10. - 12. øíjna se v Ústí nad Orlicí koná celostátní pøehlídka scénického tance Tanec, tanec... 97. 
V pøehlídce se pøedstaví neprofesionální soubory a jednotlivci, které byly vybrány z regionálních pøedkol, pro-
bíhajících na jaøe letošního roku.

Program:
    pátek 10. øíjna 19:30
    Roškotovo divadlo - inspirativní Veèer moderního tance - vystoupí Pražský komorní balet Pavla Šmoka
    sobota 11. øíjna 13:30
    Roškotovo divadlo - celostátní pøehlídka scénického tance
    sobota 11. øíjna 19:00
    Roškotovo divadlo - galaprogram vybraných choreografií
    nedìle 12. øíjna 9:00
    sál SKS - rozborový semináø poroty

Bìhem celostátní pøehlídky scénického tance budou v sobotu a v nedìli dopoledne probíhat praktické taneè-
ní semináøe, vedené lektory Jaroslavem Langmaierem (free styl) a Jiøím Lösslem (afro).
Zájemci z celé Èeské republiky mají možnost se pøihlásit ke studijnímu pobytu v prùbìhu festivalu Tanec, 
tanec... 97, bìhem kterého bude pro nì zajištìno:
ü koncert v pátek 10.10. v Roškotovì divadle (Pražský komorní balet)
ü úèast v praktických semináøích (v sobotu 2 lekce, v nedìli dvì lekce). Lekce trvá 90 minut.
ü pøehlídka souborù scénického tance sobota 11.10. ve 13:30
ü možnost úèasti pøi rozborovém semináøi
ü ubytování na internátì - dvì noci
ü stravování v sobotu: snídanì, obìd, veèeøe, v nedìli: snídanì
ü programový bulletin Tanec, tanec... 97
Informace a pøihlášky: Støedisko kulturních služeb, Naïa Gregarová, Dìlnická 219, 562 01 Ústí nad Orlicí, 
tel. (0465)521047, fax. (O465) 523975.
Poèet míst je omezen, informujte se vèas! Vstupenky na sobotní veèerní galaprogram (výbìr nejlepších cho-
reografií z odpoledne + vyhlášení a pøedání cen) je možné zakoupit v pátek 10.10. pøi prezenci.

11. celostátní pøehlídka scénického tance Tanec, tanec... 97
10. - 12. øíjna 1997 Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí

Seznam vybraných choreografií:
    název choreografie                                                                                                            soubor
    „Slzy tvé jsou slzami mými“ ..................................................................Stodola - Mariánské Láznì
    „Øehole“ ................................................................................................. Živá vìc - ASPV Náchod
    „O vìcech a lidech“................................................................................. C-Dance - Ústí nad Orlicí
    „Øeè duše“.................................................................................... Akordy - ZUŠ Èervený Kostelec
    „Quo vaditis Judei?“........................................................................................... Eden - Pardubice
    „Rozlouèení“.......................................................................................... BT studio ZUŠ Pardubice
    „OUT“ ....................................................................................................... SMT VŠB - TU Ostrava
    „Chleba“ .........................................................................................................Horizonty - Havíøov
    „Taneèní trilogie inspirovaná hudbou Chicka Corei“.................................................TS Takt - Opava
    „Jen jedenkrát“.................................................................................................... Domino - Praha
    „Hudba ticha II.“ .........................................................................................Dance perfekt - Praha
    „Pøeháòky“ .....................................................................................................Chlívek - Èernošice
    „Prší déš�“ .................................................................................................. Dance puella - Praha
    „Nade dvorem“ ........................................................................................ „G“ - Žïár nad Sázavou
    „Do ticha“ ..................................................................................... Malé taneèní seskupení - Brno
    „Tiše se nám nechce“ .............................................................................................Filigrán - Brno

Náhradníci:
    „Dav“...................................................................................................BT studio - ZUŠ Pardubice
    „Vìèný boj s pokušením“...................................................................................Two alone - Praha
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Pomìrnì èastým hostem Ústí nad Orlicí je Jan Schmidt, vedoucí souboru Banda Praha. Využil jsem 
toho, že letos opìt pøijel s èástí svého souboru na Mezinárodní dílnu moderního tance a položil mu 
pár otázek:

U mikrofonu Jan Schmidt

• Jaká je vaše taneèní minulost?
„Zaèínal jsem tancovat v souboru 
Chorea Bohemica, potom jsem 
tancoval v souboru Rustica. Ten 
sice není tak známý jako Chorea 
Bohemica, ale vedla ho velmi dobøe 
Daniela Stavìlová. Vycházelo se z 
techniky lidových tancù, navíc ještì 
byla technika klasická a nìkteré 
moderní techniky.“
• Daøí se vám celkem úspìšnì vy-
tváøet syntézu lidových prvkù i mo-
derního tance, co stojí na zaèátku 
- je to výbìr hudby?
„Je to pomìrnì tìžké, protože 
taková úprava lidových písnièek, 
aby byla taneènì nosná, se najde 
zøídka. Pro nás asi nejlepší úprava 
byla deska Tichý hlas od Hany a Pe-
tra Ulrychových, nebo další jejich 
deska Pøíbìh, ale tam už budu muset pracovat s nùžkama 
a rozmyslet se, kde co „støihnout“. Hudba by nemìla ztratit 
taneèní tah a zároveò by mìla zùstat smysluplná, abych 
použil jeden z dnešních moderních termínù.“
• Co vás ovlivnilo na poèátku vaší práce i pozdìji z moder-
ního tance?
„Na poèátku asi nic. Vymýšlel jsem si. Postupnì mì samo-
zøejmì ovlivòovala technika Marty Graham, nebo Limona... 
a klasika, která je zkrátka potøeba pro nìkteré záležitosti. 
Zvláštì když jsem potøeboval upravit pro potøeby tance 
takovou hudbu, kde nešlo pracovat s lidovými kroky, s li-
dovým pohybem.“
• Loni jste byl v Avignonu na týdenní taneèní stáži, poøáda-
né paøížským institutem CEMEA. Co vás zaujalo z navští-
vených pøedstavení?
„Úplná paráda bylo pøedstavení Les commentaires d’Haba-
cuc Josefa Nadje, jak po výtvarné, tak pohybové stránce. 
Pohyb byl velice bohatý, ale myslím si, že výtvarná stránka 
dominovala. Protože i pohyby byly vytváøené tak, aby tvoøily 
dokonalou syntézu s výtvarným øešením. Tìžko øíci, co 
doplòovalo a co pøevládalo.
Co se týká pøedstavení v Avignonu š�astnou náhodou do-
šlo k tomu, že jednotlivé pøedstavení, na kterých jsme byli, 
gradovaly. Vidìli jsme první a øíkali jsme „to je špièka“, 
pøišli jsme na další a prostì jsme zírali, až jsme došli 
k „Habakukovi“.
Jediná výhrada k tomu všemu, co jsme vidìli, že sice bylo 
jedno vystoupení lepší než druhé, ale byla z toho cítit de-
kadence, jako kdyby už to nemìlo kam pokraèovat. Další 
pokraèování už by byla smrt na scénì.“
• Co se vám líbilo za uplynulý rok u nás, a� už naživo, nebo 
tøeba i v televizi?
„Nesmírnì se mi líbil po dlouhé dobì tanec, bohužel 

teï nevím, jak se pøesnì jmeno-
val, ohromná švanda, kdy Pavel 
Šmok zaplnil scénu vodou a jeho 
lidi si hráli s kluzkým terénem 
a dìlali všelijaké legrácky. Možná, 
že nìkdo øekne, že je to komerce, 
ale pro mì to byl pøíjemný oddych. 
Že prostì koneènì nìkdo udìlal 
nìco pøíjemného na koukání. A po-
tom Jiøí Kylián se „starou gardou“ 
v televizi.
Velmi se mi líbila letos pražská 
regionální postupová pøehlídka 
scénického tance „Tanec, ta-
nec... 97“. Mìla opravdu vysokou 
úroveò, díky které jsme se také 
sem do Ústí na podzim opìt ne-
probojovali. Technika souborù šla 
neuvìøitelnì nahoru, je poznat, 
že v nìkterých souborech tancují 

lidi studující taneèní konzervatoø.
Na pøehlídce bylo hodnì k vidìní i mimo Domina, tradiènì 
dobrého, a vedle Antaresu, dìlajícího typickou „klasiku“. 
Choreografie Antaresu se nemusí každému líbit, ale je to 
snad jediný zástupce, dìlající tento styl programovì. Dále 
mì zaujal nový soubor, nesoucí název Chlívek. Existuje 
snad jen pùl roku, ale stojí za to.“
• Bìhem let máte možnost sledovat mìnící se úroveò 
amatérského tance. Jak byste komentoval vývoj posled-
ních nìkolika let?
„Od doby pøed asi sedmi lety, co se na scénì objevil 
náš soubor, se udìlal krok dopøedu. Po všech stránkách 
- choreografické, technické, svícení, zvuèení. Je možné, 
že v dobì, kdy jsme se objevili na scénì, byla urèitá meze-
ra, ale vím, že v té dobì vystaèila technika lidových tancù, 
abychom po technické stránce byli alespoò stejnì dobøí 
jako všechny ostatní soubory. Teï už to nestaèí.
Poèet souborù, pracujících dnes opravdu kvalitnì, se zmno-
honásobil. Dnes už si taky málokterý soubor dovolí pøijít 
na takovou soutìž, jakou dnes je Tanec, tanec... s nìjakou 
diskotékovou skladbièkou.
Pøed tìmi sedmi léty snad polovina souborù pøibìhla s nì-
jakou diskotékovkou na pódium - tøikrát se otoèili, dvakrát 
zmìnili prostor a tím to skonèilo.“
• Chcete nìco dodat, na co jsem se nezeptal?
„Od té doby, co je celostátní pøehlídka scénického tance 
tady v Ústí nad Orlicí, tak perfektnì „šlape“. Taková pøe-
hlídka ve velkém mìstì se ztratí, nikdo o tom neví. Tady 
je vidìt, že mìsto tím dýchá. A je tady pøíjemnì.“

-mn-

TANEÈNÍ ROZHLEDYTANEÈNÍ ROZHLEDY

Jan Schmidt stále v dobré náladì Foto: mn
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Jednou ze známých tváøí z taneèních sálù je taneèní pedagog Jaroslav Langmaier z Prahy. Protože 
Ústí nad Orlicí èasto navštìvuje, ani on neunikl otázkám pro Taneèní rozhledy:
• Co se vám líbilo v poslední dobì z vystoupení, které jste mìl pøíležitost vidìt, a� už naživo, nebo v televizi?
„Naživo se mi v poslední dobì líbilo a to doopravdy nejvíc Domino, i když to možná vypadá, že naháním vodu na svùj 
mlýn, protože s nimi také pracuji. Ale opravdu mì v nejlepším slova smyslu na scénì Domino pøekvapilo. Nové chore-
ografie Lenky Ottové jsou skvìlé, skvìlé jsou i taneènice. Souèasný program Domina je skuteèné pohlazení na duši.
V televizi se mi líbila nedávno jakási fantazie a la Hitchcock, bohužel si pøesnì nepamatuji název. To byl pro mì úžasný 
poøad, protože mì høál fakt, že ještì existuje v televizi krásné tancování. Tancování naplno. Název sice strašil hororem, 
ale byly to krásné vìci a doufám, že ještì nìkdy v televizi pobìží.
Bohužel musím øíci, že co jsem absolvoval na festivalu Tanec Praha, mì trochu zklamalo. Vidìl jsem Cunninghama, i když 
pøímo z nìj zklamaný až tolik nejsem, vìdìl jsem, co od nìho mohu oèekávat. Je škoda, že tento soubor nepøivezl pro-
gram, se kterým normálnì vystupuje. Byl jsem unesený z jejich tréninku, z techniky i morálky, ale z pøedstavení ne.“
• Vidìl jste vystoupení souboru Alias?
„Vidìl. Lidi byli nadšení, já ne, protože já se chci v divadle potìšit a ne být skoro zastøelený. A když jsem odcházel z di-
vadla pøipadal jsem si, jak když odcházím z Bohnic. Samozøejmì, že to bylo krásné, výborní taneèníci, výbornì se umìli 
pohybovat, výborné nápady... Ale jejich atak na diváka byl nesnesitelný. Zdálo se mi, že v tomto pøípadì už extrém stál 
na samotné hranici. Bolelo to až nìkam dovnitø, hysterie na scénì se nepochybnì pøenášela i na diváka. Na diváka 
se ukazovalo - takhle to s tebou dopadne. Pøipomínalo mi to staré èasy, když vrchnost lidi strašila, jak budou jednou 
potrestaní. Po deseti minutách už jsem nevìdìl, jak mám sedìt na židli a to je jasný signál, protože když se èlovìk 
baví, zapomene na èas, na všechno a jenom žasne. Tady se to nestalo.“
• Jako taneèní pedagog máte jistì pøedstavu o tom, zdali sílí proud zájemcù o scénický tanec.
„Zájem sílí, ale jednotlivé populaèní roèníky jsou èím dál slabší. Problémem je urèitá rozdrobenost, protože poøádání 
podobných kursù byl svého èasu dobrý džob a mnoho lidí si myslelo, že se tím bude živit. Co se týká kursù a taneèních 
studií myslím, že jejich kvantita je na úkor kvality.
Podle toho jak mám možnost srovnávat, dobré studio má Lenka Ottová, malé dìti jsou u ní v dobrých rukách. Tenden-
ce je stále vzestupná, uèí tam lepší a lepší pedagogové, je to znát podle výsledkù, kdy se dostávají ze studia Lenky 
Ottové dìvèata na Duncan centrum, nebo na Ježkovu konzervatoø a další školy.“

Chybí více pohody i humoru

Jaroslav Langmaier v ústeckoorlické tìlocviènì Na Štìpnici Foto: mn

pokraèování na str. 8
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Foto: Petr Vašek

• Pøejdìme k dalším tématùm. Co øíkáte souèasným amatérským choreografùm, které máte možnost vídávat na fes-
tivalu Tanec, tanec... ?
„Nemìli by propást svoji šanci. Napøíklad na Tanec, tanec... jezdí Lenka Døímalová, a tu by kdysi myšlenka na AMU 
ani nenapadla, kdyby ji lidi z poroty neporadili, aby šla studovat. Pøece jenom u choreografie je potøeba vìdìt o nìco víc, 
než jenom mít nápady a realizovat je. Je za tím obrovská práce a množství poznatkù. Anebo letitá praxe a zkušenost, 
jako v pøípadì Evy Veverkové. Èlovìk se mùže vypracovat sám, ale když je nìkdo mladý, je škoda, aby nevyužil pøíleži-
tosti a nezkusil pøijímací zkoušky na nìjakou školu. Prostì je potøeba uvìdomit si naplno potøebu vzdìlání a vzdìlávání 
a jezdit alespoò po workshopech, semináøích a letních školách. Samozøejmì je jasné, že choreografie má blíže ke „hra-
ní“, kontaktním improvizacím a dalším disciplínám, než k technickému tréninku, tak jak ho mám vystavìný já.
Je dùležité, aby se choreograf stále uèil. Vìdìt, jak pracovat s lidmi. Talentù je øada, všeobecnì bych øekl, že loni 
na celostátním finále festivalu Tanec, tanec... byl posun choreografický, letos na regionálních kolech byl zøetelný posun 
technický, zdá se mi, že letos choreografie stagnovaly.
Buïto je tanec pro tanec, a lidi si chtìjí jenom hezky zatanèit a nechtìjí sdìlit žádné myšlenky. Problém je, že když 
chtìjí nìco tancem sdìlit, že to vìtšinou bývá šílené drama, horor. To je asi dost jednoduchá cesta, protože je snadno 
èitelná, ale divák je tím unavený. Já tedy urèitì. Chtìl bych zažít více humoru, více pohody v soudobém tanci.
V amatérském tanci i slabší soubory na sobì zapracovaly technicky, ale technika je samoúèelná, pokud na sobì ne-
zaènou pracovat choreografové.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Jedním z vìèných problémù, se kterým se setkávají nejen amatérské soubory moderního tance, 
ale nepochybnì i školy všech stupòù, vyuèující tanec, je malý zájem chlapcù a mladých mužù o mo-
derní tanec. V základních umìleckých školách dívky v taneèním oboru chlapce mnohonásobnì 
poèetnì pøevyšují.
Je smutnou realitou, že pohybovì nadaní, dobøe rostlí junáci, nad kterými by zaplesalo srdce každé-
ho taneèního pedagoga, nebo vedoucího souboru, jdou buïto na Fotbal a pøidružené sporty, nebo 
prostì nedìlají nic. Dovolím si dokonce tvrzení, že vìková skupina klukù okolo 8 - 14 let vìtšinou 
ani netuší o existenci moderního scénického tance.
Co si o tom myslí samotní taneèníci? Nejprve jsem se zeptal dvou ze souboru Banda Praha (vedoucí 
souboru je mimochodem také muž - Jan Schmidt).

Proè kluci netanèí?

Krátká chvíle soustøedìní s Jiøím Lösslem (na fotografii uprostøed)
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• Pánové, proè kluci netanèí v takovém hojném poètu jako holky?
Jiøí Chládek: „Kluci mají pøehnaný ostych, øíkají si - nebudu mezi tolika holkama sám. Nemá to ani tradici, že by kluci 
hodnì tancovali. Když si vzpomenu, jak jsme za školních èasù chodívali na pøedstavení Tanèíme pro radost (pozn. au-
tora - Jirka Chládek pochází z Ústí nad Orlicí, kde základní a støední školy navštìvují každý rok dopolední pøedstavení 
premiérového poøadu Evy Veverkové Tanèíme pro radost), tak vìtšinou kluci mìli dost zdrženlivý odstup, spíš to „braly“ 
holky. Kluci zaèínají uvažovat až nìkdy v postpubertálním vìku o tom, že by se mohli vyjadøovat pohybovì, tancem.“
Ludvík Skoèdopole: „Podle mì, když kluci mají partu, jdou hrát Fotbal. Když jde nìkdo tanèit, berou ho jako divného. 
Takže dotyèný se bojí, aby se neoddìlil od party a jde taky na Fotbal. A po pubertì? Záleží, jak komu to „Frnkne pøes 
nos“.
• A co možnost být v souboru mezi tolika krásnými kolegynìmi? Osobnì bych se do tancování pøímo hrnul...
Ludvík Skoèdopole: „ Však jsem se taky hrnul.“ (smích)
• Když už jsme nakousli téma -Fotbal-, proè si myslíte, že tanec není populární jako Fotbal?
Jiøí Chládek: „Není taková šance se k nìmu dostat. Fotbal mùžete hrát na kdejakém plácku. A kdybyste zaèal tancovat 
nìkde na plácku, lidi øeknou, že jste se zbláznil.“
Ludvík Skoèdopole: „Je to v médiích. Média propagují Fotbal, ne tanec. A celkovì všechno se cpe do Fotbalu, kde 
se toèí velké peníze. Tanec je vedle Fotbalu komorní záležitost.“

A co si myslí samotná dìvèata o své nadvládì v tanci? Zeptal jsem se èlenek souboru Akcent 
Praha:
„Kluci si vìøí míò než holky. Když k nám pøijdou na konkurs, jsou ostýchavìjší, bojí se. Taneèní svìt je známìjší víc 
pro holky než pro kluky. Oni nevidí tak èasto chlapy na scénì, takže nemají vzory...
Když vidí tanec, øíkají, že to nikdy nemùžou zvládnout. Udìlat provaz nebo jiné vìci. Myslí, že se tancovat nikdy nenauèí. 
A urèitì se stydí. Holky se víc pøedvádìjí.“

V tuto chvíli, protože jsme se nebavili mimo spoleènost, se do debaty pøidala jedna dáma s názo-
rem, že to, že kluci netanèí, je i vìc inteligence dotyèného jedince a debata se zaèala ubírat dalším 
smìrem.
Pravdy se na tak malém prostoru nedá dobrat, nicménì to, že kluci netanèí, pøece jen bude asi 
„v médiích“ a ne v inteligenci - protože znám i pomìrnì velmi inteligentní lidi, co díky reklamì a vzo-
rovým modelùm v masmédiích dìlají vìci, které bych do nich nikdy neøekl.

P.S.
K tìmto i k dalším mým „oblíbeným“ tématùm se hodlám vracet i v dalších èíslech Taneèních rozhledù, protože teprve 
tehdy, když se o problémech mluví a jsou probrané ze všech stran, mùžeme èekat, že nás zaènou napadat i øešení, 
která budeme správnì nažhaveni prosazovat!

-mn-

Foto: Petr VašekJan Schmidt (druhý zleva) v rozhovoru s Michele Carriere z Paøíže (zcela vpravo)
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Bibiána Mikleová (25 let). Tanci se zaèala vìnovat v Bra-
tislavì u pí. prof. Heleny Žitòanové a pí. prof. Dagmar 
Probišové. Po úspìšnì vykonaných pøijímacích zkouškách 
na VŠMU Bratislava se stala èlenkou taneèního divadla 
Bralen. Pìtileté studium obor pedagog moderního tance 
ukonèila loni. Poslední rok pùsobila jako umìlec na vol-
né noze, uèila v rùzných souborech a realizovala první 
své choreografie. Tanèila v muzikálu Malý obchod hrùzy 
v divadle v Nitøe, kde v souèasnosti pracuje jako asis-
tentka choreografie.
• Na úvod našeho rozhovoru klasická otázka. Co vám dala škola?
„Škola mi hlavnì pomohla nauèit se, jak uèit. Taneèní zkušenosti 
a taneèní praxi mi dalo taneèní divadlo Bralen, kde jsem pùsobila pìt rokù. V Bralenu jsem si nejenom mohla vyzkoušet 
bìžnou taneèní praxi pøed publikem, ale díky Bralenu jsem mohla spolupracovat i s rùznými zahranièními pedagogy, 
kteøí mi pomohli zaèít vnímat tanec víc zeširoka, nejen jako samotný pohyb.
Škola mi pomohla z metodické stránky - jak uèit, jak vštípit lidem urèité principy a také jak správnì s lidmi „zachá-
zet“.“
• Co vás ovlivnilo z moderního tance z pøedstavení, které jste mìla pøíležitost sama shlédnout?
„Velkým zážitkem bylo pøedstavení Alvin Ailey Repertory Groupe, pøed dvìmi lety ve Vídni. S dalšími velkými hvìzdami 
jsem se seznamovala spíš díky televizi a videu. Zaujal mì pøedevším J.Limon a jeho skupina. Z techniky Limona jsem 
složila i závìreènou zkoušku na škole. Tento zpùsob pohybu je mi blízký a dalším silným vlivem byl pro mì i žák Limona 
Joe Alegado, kterému dìlám asistentku.“
• Vidìla jste právì nìkolik taneèních koncertù neprofesionálních skupin. Jak byste se k nim vyjádøila?
„Allegro z Bratislavy dobøe znám, mìla jsem už nìkolikrát pøíležitost s nimi pracovat. Mám pocit, že potøebují trochu 
víc na jevišti zamìstnat, jejich souèasné choreografie už nestaèí jejich pohybovým schopnostem. Nìkteré choreografie 
se vzájemnì i velmi podobaly, možná by pomohl i další choreograf. Ale jinak jsem s Allegrem spokojená, pøece jen jsou 
to amatéøi a nemohou si dovolit zaplatit zahranièní pedagogy, nebo jezdit po stážích. Pøes všechny výhrady má urèitì 
tato skupina budoucnost.
Domino Praha mì velmi pøekvapilo. Ještì nikdy jsem je tanèit nevidìla, až tady na festivalu 3x Modern Dance. Jsou to 
vyspìlí taneèníci, líbil se mi jak pohyb, tak i nápadité choreografie. Choreografie Petra Tyce byla skvìlá, opravdu divácké 
èíslo. Ale také jsem postøehla, že jedna choreografka vytvoøila víc tancù, zaèínaly se mi jednotlivé tance trošièku èímsi 
podobat. Možná to bylo i obsazením - choreografka obsadila do klíèových rolí tytéž taneènice, a rùzné vjemy mi proto 
nakonec zaèaly splývat v jeden celek.
Mám-li se ale vyjádøit krátce - pøedstavení Domina se mi moc líbilo.
O tøetím pøedstavení (Akcent Praha, C-Dance Ústí nad Orlicí) - výkony taneèníkù ještì potøebují dozrát, i když samozøej-
mì zohledòuji to, že jsou to amatéøi. V tomto pøedstavení pro mì bylo tìžké vyèíst z choreografií, o èem jsou.“
• Mìla jste pøíležitost pøi ústecké dílnì sledovat práci vašich kolegù?
„Vidìla jsem hodinu Jiøího Lössla - africké tance. Nemám s tímto druhem tance žádné zkušenosti, jenom co jsem vidìla 
ve Vídni, kde tanèili skuteèní Afrièané. Sama jsem nikdy nic podobného neabsolvovala, takže nedokáži odhadnout, 
jak to pùsobí. Ale hodina Jirky se mi líbila, lidi byli nadšení, døeli naplno, pot z nich tekl proudem.“
• V jakém svìtle se vám jeví souèasnost moderního tance na Slovensku?
„Je stále rok od roku lepší, protože když si vzpomenu, když jsem zaèínala s moderním tancem, je to zmìna. Rozdíl je 
ale i mezi Bratislavou a menšími mìsty. Když jsem dostudovala v Bratislavì a chtìla jsem pøedávat své zkušenosti 
jinde, nenacházela jsem takovou odezvu v lidech, spíše jsem mìla pocit, že tomu nerozumìjí, že to neznají. Ale je to 
skuteènì rok od roku lepší, dílny moderního tance, možnost pracovat se zahranièními lektory, všechno hraje pro. Lepší 
jsou taneèníci, lepší se i publikum.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

PØEDSTAVUJEME
Nové tváøe
       moderního tance
               na Slovensku

Bibiána Mikleová pøekvapená bleskem fotoaparátu
po jedné z cvièebních hodin Foto: mn
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Jiøí Lössl vysvìtluje své skupinì na dílnì „o co pùjde“ Foto: Petr Vašek

S touto otázkou jsem na festivalu 3x Modern Dance zaskoèil Alexandra Gregara, vedoucího odboru kultury mìsta 
Hradec Králové.
„Samozøejmì bude. Mìsto Hradec Králové chce tento festival udržet jako urèitou službu tomuto druhu umìní, protože 
moderní tanec je svým zpùsobem okrajová minorita a potøebuje podpoøit. A kde jinde než v Hradci Králové. Hradec 
Králové je pro kumšt jakoby zrozen.
Ve spojení s Tancem Praha a jeho sponzory Entrée k Tanci znamená jak službu soudobému umìní, tak zpestøení hradec-
ké kulturní nabídky. Dùležité pro existenci taneèního festivalu je, jak mohu sledovat, že letos bylo vnímání hradeckého 
publika lepší než v minulém roce.“
• Vy jste letos øadu pøedstavení navštívil, ne-li pøímo všechny, co vás oslovilo?
„Pøiznám se, že jsem nebyl až tak oslnìn, jako loni pøi vystoupení Amerièanù, nebo loòským vystoupením Pražského 
komorního baletu. Zajímavé to letos bylo, ale konkrétnì bych se nerad vyjadøoval. Spíš bych mohl øíci, které pøedstave-
ní mì naštvaly - nìkteré „work in progress“ mi pøipadaly jako pokusy.“
• Co festival 3x Modern Dance?
„Zaujalo mì Domino a jsem rád, že Domino bude i na Jiráskovì Hronovu. Domino bylo pro mì zážitkem. U tohoto 
souboru je vidìt práce nejen co se týká technické vybavenosti, ale pøedevším co se týká prožitku a smyslu choreogra-
fie Lenky Ottové. Spolupráce s Petrem Tycem vede také tímto smìrem, dovnitø k duši. To je stejné v každém umìní 
- pokud se vìci dìlají zevnitø, pokud se dìlají s vnitøním nábojem, když práce není jenom opisování, ilustrace... je to 
ono. Ve chvíli, kdy je taneèník pøipravený i vnitønì k osobnímu prožitku, ne jenom, že ovládá techniku a že se hýbe 
v prostoru podle pokynù choreografa, mùže vzniknout skuteèné umìní.“
• Pøišel jste se podívat na ústeckoorlickou dílnu moderního tance.
„Jistì, byl jsem se podívat i na pøednášce Pavla Kozáka. Mám pocit, že se na taneèníky nakládalo v tomto pøípadì 
pøíliš, ale jejich probuzený zájem byl urèující, zkrátka cesta je nastartovaná.
Skuteènost, že sem pøijede spousta lidí cvièit, je fajn.
Mohu srovnávat taneèní dílnu s divadelními akcemi, v souèasné dobì probíhá mimo jiné režijní letní škola pro ama-
térské èinoherce a režiséry v Jaromìøi pod vedením prof. Jana Císaøe a Františka Štìpánka. Taneèníci jsou døíèi tìla, 
èinoherní amatéøi jsou døíèi mozku, který se nìkterým z nich obèas zakaluje alkoholem. Taneèníci chodí v deset spát, 
což se èásti divadelníkù nestává, protože mají pocit, že právì v noci nasákávají a potom nejsou schopni v devìt ráno 
cvièit mozek.

Bude Entrée k Tanci?
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Taneèník ví, že v devìt ráno musí cvièit tìlo a z toho vyplývá disciplína. Taneè-
níci mají jiný vztah k vìci. Je to poctivé døení tìla. Jistìže záleží na talentu 
a dispozicích, ale tam kde taneèník tìlo nadøe, tam je výsledek. Kdežto ochot-
nický èinoherec dìlá jako by netušil, že jeho hlavní nástroj je tìlo, cvièí obèas 
jen hlavu, ale když v ní nìkdy náhodou má seno...“
• Jak na vás v roce 1996 zapùsobila možnost uvést do Hradce Králové Entrée 
k Tanci?
„Skvìle, protože když jsem pøišel do Hradce Králové z ústeckoorlického pro-
støedí, prosyceného moderním tancem, byla to hned druhá z nìkolika akcí, 
která mì zaujala možností zasadit ji do Hradce. První byl mùj projekt velkého 
jazzového festivalu, letos v øíjnu bude tøetí roèník. Když za mnou pøišli poøadate-
lé Tance Praha, kteøí se nezávisle na mnì v Hradci objevili, díky zkušenostem 
s Evou Veverkovou a poøádáním podobných vìcí v Ústí nad Orlicí, jsem okamžitì 
na Entrée vstøícnì reagoval. A dnes mì tìší, že je to festival, který už nemusím 
pøipravovat, protože si festival vzalo za své Adalbertinum, pan øeditel Miroslav 
Franc. Dnes je to jeho produkce a Tance Praha a já pouze zastupuji mìsto 
Hradec Králové. Díky tomu se mohu zamìøit na jazzový festival Jazz Goes To 
Town, kde mám roli øeditele a sháním peníze a všechno ostatní.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Kresba: Jan Steklík

Jan Steklík
Redakce našeho èasopisu mìla témìø 
neskuteèné štìstí. Podaøilo se nám 
totiž získat ke spolupráci výtvarníka, 
kreslíøe, grafika - no prostì umìlce 
známého nejen u nás, ale i v zahra-
nièí. Jmenuje se Jan Steklík, narodil 
se 5. èervna 1938 a studoval v Praze 
na Akademii výtvarných umìní. Jeho 
tvorbu shlédli napøíklad i návštìvníci 
výstav v Sydney, Florencii, Amsteroda-
mu, Ženevì, Paøíži, Tokiu ...
Nyní tedy budete i vy mít možnost zís-
kávat unikátní kolekci jeho kreseb, 
které bude pro náš èasopis pøipra-
vovat.

-BoD-
Jedním z lektorù na Mezinárodní dílnì moderního tance v Ústí 
nad Orlicí byl Daniel Bolerázsky, èlen taneèního divadla Bralen. 
Ani on se nevyhnul nìkolika otázkám:
• Vzpomenete si na své první kontakty s moderním tancem?
„Bylo to asi v roce 1984, kdy jsem skonèil se sportem a zaèal jsem 
se rozhlížet, co bych mìl dìlat dál. Mìl jsem štìstí, že jsem se hned 
na zaèátku setkal s taneèním divadlem Bralen v Bratislavì. Zaèal 
jsem v pøípravce a po roce jsem se dostal do souboru, kde jsem 
dodnes, s dvouletou pauzou, kdy jsem byl na vojnì.“
• V souèasné dobì Bralen bude pøecházet na profesionální dráhu, 
budete èlenem profesionální èásti souboru?
„Základní profesionální kádr taneèního divadla Bralen bude známý 
koncem prázdnin. Nyní probíhal konkurs, ze kterého by mìlo být 
vybráno devìt taneèníkù, pøíštích profesionálù. Konkursu jsem 
se zúèastnil.“
• Co vás v poslední dobì zaujalo z moderního tance?
„Na festivalu Tanec Praha pøed dvìmi lety DV 8.“
• Proè není moderní scénický tanec ještì stále tak rozšíøený ve srov-
nání s jinými umìleckými žánry?
„I když jsou nìkterá pøedstavení vyprodaná, nìkdy je problém 
s nízkou diváckou návštìvností. Chce to èas. Kvalita si urèitì na-
jde diváka. Kvalita má schopnost zaujmout diváky širšího spektra. 
Jsme zatím na zaèátku a musíme si vychovat publikum. Když jsme 
s naším souborem v zahranièí, je vždycky plno. I když nás diváci 
znají nebo ne, prostì se jdou podívat, jdou za kulturou, nebo ze zvì-
davosti, ale pøijdou.
Navíc je tu ještì problém, že teprve nìkolik let po roce 1989 ne-
mùžeme asi èekat, že divák bude na té úrovni, co je ve vyspìlých 
západních státech. Tanec se u nás do té doby mimo „kamenná“ 
divadla a folklór moc nerozvíjel. Nezbývá než si diváky trpìlivì vy-
chovávat a to ještì nìjaký èas urèitì potrvá.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Kvalita si najde diváka

Daniel Bolerázsky se jako lektor plnì osvìdèil Foto: Petr Vašek



12 13

Studium Hany Krešlové, skupina Jany 
Dohnalové z Prahy:
Se svým diktafonem jsem zastihl Kate-
øinu Veselou, a první otázka smìøovala 
na rozdílnou popularitu fotbalu, tenisu 
a scénického tance:
„Tanec nemá takovou reklamu jako 
tenis. Kolem tancování je málo lidí, 
možná jich nebude nikdy jako u fotba-
lu, ale zato to budou ti praví.“
• Proè dìláte moderní tanec?
„Nedìlám moderní tanec, dìlám nìco 
jako taneèní divadlo. Není to doslova 
tanec, taneèních prvkù je tam málo 
a dìlám tento styl proto, že jsem nìco 
takového vždycky chtìla dìlat, byl to 
mùj dìtský sen.“
• Má za sebou váš soubor nìjaké 
vystoupení?
„Loni jsme vystupovaly v Ypsilonce 
na pøehlídce amatérských souborù.“
• Inspiruje vás nìco?
„Já sama jsem zatím nevidìla nic, co 
bych pøímo chtìla dìlat. Spíš mám 
vlastní pøedstavu, symbiózu taneèního 
divadla a divadla èistého.“

UNISONO Nové Zámky, Slovensko
S Ivet Muržicovou jsme se bavili 
o všem možném, mimo jiné se chys-
tá do Èech opìt v øíjnu na celostátní 
festival Tanec, tanec... 97 do Ústí 
nad Orlicí. Velmi ji inspirovalo pøed-
stavení skupiny Domino Praha:
„Nesmírnì mì zaujala interpretka 
Domina Markéta Kodejšová. Byla 
úchvatná, nevìdìla jsem v první chví-
li jestli mì motivuje, anebo jestli mám 
tancování radìji nechat.“

-mn-

Tribuna názorù

Jiøí Lössl patøí k mladé nastupující taneèní generaci. Je peda-
gogem Konzervatoøe Jaroslava Ježka v Praze. Pochází ze Žïáru 
nad Sázavou, kde patøí mezi organizátory festivalu Divadlo - Pohyb 
- Tanec, v rámci kterého mimo jiné letos probíhalo i regionální kolo 
celostátní pøehlídky scénického tance neprofesionálních souborù 
Tanec, tanec...
• Letos jste se mohl s vaší tvorbou prezentovat na festivalu Tanec Praha. Co 
pro vás znamená tento festival jakožto urèitá dosažená meta?
„Nejprve k mé choreografické práci, pro vysvìtlení: Tanec dìlám proto, že ho 
mám rád a choreografii vytváøím, protože mi dìlá radost, proto, že nìco cítím, 
co chci vyjádøit. Jinak ji vytvoøit neumím. V momentì, kdy by za mnou nìkdo 
pøišel a øekl udìlej choreografii, je to nutné, neudìlám ji.
Je pro mì pøíjemné, že mi byla poskytnuta možnost prezentovat se na festivalu 
Tanec Praha, ale neznamená to pro mì nìco, co by bylo z hlediska mé práce 
rozhodující.“
• Tanec Praha tvoøí u nás dominantu, co se týká prezentace soudobého tance. 
Jaké pøedstavení vás zaujalo?
„Ještì než se rozpovídám o pøedstavení bych chtìl øíci, že si velmi vážím toho, 
co Yvona Kreuzmannová vytvoøila. Že èeský divák mùže díky festivalu Tanec 
Praha spatøit i takové vìci, jako je soubor M.Cunnighama, který jsem vidìl 
a který ve mì zanechal nesmírnì hluboký zážitek. Když pøedstavení skonèilo, 
vstal jsem, zaèal tleskal a byl jsem naplnìn radostí a pocity, které mì znovu 
povzbudily do další práce. Cítil jsem v tu chvíli v širším kontextu, že tanec má 
smysl.“
• Všiml jsem si, že jednu vaši choreografii má na programu i Domino Praha. 
Je to výsledek nìjaké poèínající širší spolupráce?
„V tomto smyslu je to spíše náhoda. Choreografie vznikla pùvodnì pro student-
ky Konzervatoøe Jaroslava Ježka. Lenka Ottová ji vidìla a vyzvala mì, jestli 
bych ji nechtìl nastudovat s pøípravkou Domina, protože je natolik umìlecky 
vytížená, že už ji nezbývá na pøípravku tolik èasu, kolik cítí, že by pøípravka 
potøebovala. Øekl jsem proè ne a proto choreografie Hudba ticha II. existuje 
v tomto provedení. Druhá verze je jiná kostýmovì, je jiná malinko i choreogra-
ficky i dìjovì. Musel jsem pøece jen nìco zmìnit, protože v originálu jsou dvì 
taneènice a pianistka, u pøípravky Domina to jsou tøi taneènice.“
• V Praze se stále výraznìji profiluje v oblasti moderního tance taneèní konzer-
vatoø DUNCAN CENTRUM. Co byste o této škole øekl vy, z vašeho pohledu?
„Duncan centrum pøipravuje všestrannì tvoøivého èlovìka. Práci této školy 
fandím, protože pøináší plody a to velmi pozitivní.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Tanec má smysl.

Zdenka Hamplová (vpravo) v rozhovoru
s rezortní kolegyní Ivou Švarcovou z ARTAMA Praha Foto: mn

Sponzorem tohoto èísla
Taneèních rozhledù

jsou manželé
Lenka a Libor Tampierovi
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Od 29. èervna do 5. èervence se poètvrté konala v Ústí nad Orlicí mezinárodní 
dílna. Cvièilo se paralelnì na ètyøech místech pod vedením lektorù z Prahy (Ja-
roslav Langmaier, Jiøí Lössl), Bratislavy (Bibiána Mikleová, Daniel Bolerázsky), 
z Paøíže (Michele Carriere). Nìkolik ukázkových hodin mìla Madira Sardancourt 
z Avignonu, choreografka a taneènice Compagnie du Jambousier.
Každoroènì k dílnì patøilo celoveèerní pøedstavení nìkterého hostujícího sou-
boru a domácí skupiny C-Dance, letos však poøadatelé dílny pøekvapili nápa-
dem uvést bìhem dílny festival nìkolika celoveèerních koncertù. Inspirací byla 
dílna moderního tance Rencontre et mouvement ve francouzském Avignonu, 
kde taneèníci pøes den cvièí a veèery patøí návštìvám pøedstavení v rámci 
avignonského festivalu.
Nápad se podaøilo realizovat a od 1. do 3. èervence se na pódiu Roškotova 
divadla vystøídalo Allegro Bratislava, Domino Praha, v posledním veèeru Akcent 
Praha a C-Dance Ústí nad Orlicí.
S mimoøádným ohlasem se setkalo noèní pøedstavení skupiny Jiøího Lössla, 
nacvièené bìhem dílny. Vystoupení ve ètvrtek 3. èervence v 22. hodin pøilá-
kalo do krásné budovy ústecké základní umìlecké školy i èást divákù z právì 
skonèeného pøedstavení v Roškotovì divadle a „hudebka“ praskala ve švech. 
Choreografie Jiøího Lössla s názvem „Kdo má židli, ten bydlí“ mistrným zpùso-
bem využila prostøedí budovy, jediné svìtelné možnosti (tma, pøítmí, svìtlo), 
svoji roli sehrály dobré kvality taneèníkù. V rozsáhlejším dílku nechybìl ani díl 
improvizace, ani pevný choreografický plán, do znaèné míry Jiøí Lössl využil 
i svoji znalost prostøedí - v budovì ústecké ZUŠ pùsobil jako lektor dílny už 
v loòském roce.
Poslední veèer dílny vystoupila v interním vystoupení pro úèastníky Madira 
Sardancourt s choreografií na hudbu chansonu J.Brela.
Mezinárodní dílnu moderního tance poøádala IPOS - ARTAMA Praha, Støedisko 
kulturních služeb Ústí nad Orlicí a Taneèní sdružení Eva za finanèního pøispìní 
Ministerstva kultury Èeské republiky. Podìkování za spolupráci patøí slovenské-
mu Národnému osvetovému centru Bratislava.

-mn-

Po jedné, nebo dvou hodinách strávených 
v knihovnì jsem zkonstatoval, poté co 
jsem se prohrabal stohy deníkù, že Tanec 
Praha dokázal nemožné. Rozhýbal taneèní 
a kulturní publicisty k nevídané aktivitì, 
napø. o M.Cunnighamovi v nìkterých novi-
nách byly i dva èlánky najednou.
Sláva, že prostøednictvím festivalu Tanec 
Praha alespoò v druhé pùli èervna a zaèát-
kem èervence nemùže bìžnému kulturní-
mu èlovìku uniknout fakt, že existuje cosi 
jako soudobé taneèní umìní.
Taneèní veøejnost i publicisté všeho druhu 
mají pak na dlouho o èem diskutovat díky 
šíøi festivalu, který vedle provìøených hod-
not (loni Ballet du Grand Théatre de Gene-
ve, letos M.Cunningham) dokáže pøinést 
i pøedstavení více, èi ménì kontraverzní 
(loni Yoshiko Chuma, letos Betontanc).
Domnívám se, že právì proto, že festival 
dává ochutnávat ovoce všeho druhu, je 
jeho výživná hodnota pro èeského tan-
cechtivého diváka a taneèníka nenahra-
ditelná. Možná se mýlím, ale èeský divák 
jako obì� letité výchovy, okleštìné o všech-
ny kontra-extra-anti-... výhonky umìní, je 
ve své podstatì dosti konzervativní.
Pilulku typu Tanec Praha potøebuje taneèní 
veøejnost jako sùl. Jestliže v roce 1997 
u nás neexistují scény, které by se vìno-
valy soudobému tanci, neexistují stálé 
profesionální soubory (zdravím èestnou 
vyjímku Pražský komorní balet!), témìø 
neexistují profesionálové, vìnující se pou-
ze umìlecké tvorbì, atd., je Tanec Praha 
jako vùdèí ideová platforma soudobého 
tance tím nejlepším, co si mùžeme pøát.
Na závìr mého kratièkého zamyšlení bych 
chtìl popøát celému štábu festivalu a pøe-
devším jeho øeditelce Yvonì Kreuzman-
nové pevné nervy a chu� do další práce. 
Tìším se na shledanou pøi Entrée k Tanci 
a Tanci Praha 98’!

-mn-

Mezinárodní dílna
moderního tance
a festival 3x Modern Dance

Malé zamyšlení 
nad velkým 
festivalem

Chybí vám cokoliv
v Taneèních rozhledech?

Napište nám, informujte nás,
rádi zveøejníme váš názor.

Domníváte se, že vámi poøízené
fotografie

by Taneèním rozhledùm slušely?

Proè nám je tedy neposlat?

Jsme tu pøeci pro vás!
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Pavel Kozák trpìlivì vysvìtluje
tajemná zákoutí hudby Foto: Petr Vašek

Poøádáte pøedstavení, vystupujete tam, èi jinde, 
jedete na zahranièní zájezd?

Proè by právì o vašem vystoupení
nemìli vìdìt

po celé republice?
Možná zaujmete

potenciálního sponzora právì tím,
že vaše vystoupení bude avízované

v Taneèních rozhledech.
Pošlete nám letáèek, plakát, pozvánku,

možno i s pøípadným dalším textem,
charakterizujícím soubor, nebo pøedstavení.

Rádi zdarma otiskneme!

Hronovské divadlo Foto: BoD

Na obrázku vlevo je Markéta Kodejšová
ze souboru Domino Praha.
Do nìkterého z pøíštích èísel s ní pøipravujeme
exkluzivní rozhovor.

Foto: BoD

Od 21. do 26. øíjna probíhá v holandském Utrechtu mezinárodní festival sou-
dobého tance, vìnovaný neprofesionálním souborùm. Zajímavostí festivalu je 
úèast profesionálních choreografù, kteøí si rozdìlí první dopoledne taneèníky 
dle svých potøeb do skupin, a s každou skupinou secvièí svoji choreografii. 
Na závìr festivalu budou dvì pøedstavení uvádìjící ètyøi takto nastudované 
choreografie.
Festivalu Dansontmoeting 97 se zúèastní soubor C-Dance z Ústí nad Orlicí. 
Podle výbìru poøadatelù C-Dance uvede nìkolik rozsáhlejších choreografií Evy 
Veverkové (Smuteèní tanec, Já pøedevším, Všechno má svùj èas ad.).

-mn-

Rozpìtí 67. Jiráskova Hronova je obdi-
vuhodné. Krátce po zahájení v sobotu 
2. srpna odpoledne vystoupil na prk-
nech Jiráskova divadla japonský sou-
bor Bungeiza z mìsta Toyama s ukáz-
kou tradièního japonského tance.
Další zajímavé pøedstavení Jiráskova 
Hronova v sobotu 2. srpna øíká vše 
svým názvem: „Ozvìny II. otevøené 
národní pøehlídky pantomimy a pohy-
bového divadla“. Vystupovali soubory 
Lalofobia z Prahy, Šílencium Praha, 
Nepanto Praha, Mimo Ostrava.

-mn-

Dansontmoeting 97 Krátce
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Jiráskùv Hronov
skandoval scénickému tanci
Na 67. roèníku festivalu Jiráskùv Hronov (2.8. - 9.8. 1997), nesoucím podti-
tul „Celostátní mezidruhová pøehlídka amatérského divadla s úèastí zahra-
nièních souborù“ vystoupil 3. srpna ve Veèeru moderního tance pražský 
soubor Domino Lenky Ottové.
Bouølivý skandovaný potlesk po každé ze tøí èástí nového programu 
Lenky Ottové znovu potvrdil oprávnìnost poèinu, rozšíøit pùvodnì 
tradièní divadelní festival na „mezidruhový“. Divadelníci opìt dostá-
li své povìsti skvìlého publika, sbírajícího citlivì inspiraci nejen 
z ortodoxnì divadelních produkcí.
Nejúspìšnìjšími tanci veèera s bouølivou odezvou byl Sen 
o svobodì (chor. Lenka Ottová), ProDomino (chor. Petr Tyc) 
a Variace na rokokové téma (chor. Lenka Ottová), nezapadly 
ale ani ostatní choreografie.
Jedním z dùvodù úspìchu Domina, kromì výteèné technické 
pøipravenosti souboru a kvality choreografií, je pøedevším 
vyváženost programu. Støídají se v nìm tance humornì 
ladìné, plné vtipu, s tanci poetickými (úvodní Hudba 
ticha II., choreografa Jiøího Lössla) a vážnými (Jen 
jedenkrát, chor. Lenky Ottové).
Kapitolou samou pro sebe je Sen o svobodì, tanec 
promlouvající atmosférou mistrnì vystihující název 
choreografie. Atmosférou, která se špatnì popisu-
je, kterou si divák musí prožít. Nìha se støídá se vzdo-
rem, lyrická ženskost s odvahou, bezbrannost se sílou...
Pro Jiráskùv Hronov znamená už nìkolik let uvádìní veèerù moderní-
ho tance vítanou inspiraci, pro moderní tanec je Jiráskùv Hronov vzácnou 
možností vyjít z uzavøené taneèní komunity a oslovit diváky, kteøí mnohdy mají 
se scénickým tancem minimum zkušeností. Divadelníci zaøazováním moderní-
ho tance na své festivaly (Kromì Jiráskova Hronova i Divadelní Tøebíè) ukazují 
cestu modernímu tanci - neuzavírat se, hledat další podnìty...
Nejstarší evropský amatérský festival Jiráskùv Hronov otevøel 
dveøe scénickému tanci a Domino oèekávání kladené na hosta 
„odjinud“ splnilo na jednièku.

Ohlasy mezi publikem bezprostøednì po pøedstavení:
Jiøí Kout, Plzeò:
„Mì se to líbí. Skvìlé zpestøení festivalu. Moc se mi líbil tanec Pro-
Domino a Sen o svobodì.“
Luboš Fleischman, divadelní soubor Luna Stochov:
„ Já scénický tanec moc èasto nevídám, dìlám naplno èinoherní diva-
dlo, ale líbí se mi, jak tancují.“
Nataša Gáèová, divadelní soubor Luna Stochov:
„ Jsem nadšená, obdivuju ty holky, co všechno zvládají. Jsou opravdu 
dobré, mají výraz, mají techniku. Líbí se mi výtvarné ladìní a souznìní 
tance s hudbou. Po této zkušenosti urèitì zase nìkdy na scénický tanec 
pùjdu.“
Klára Sotnerová, Mladá scéna, Ústí nad Labem:
„Na scénický tanec nechodím. Dnes poprvé. Ale když budu mít pøíležitost, 
tak zase nìkdy pùjdu. Líbilo se mi to.“
Podtrženo, seèteno: I další odezvy byly úplnì stejné. Více než spokojení diváci, 
a pro spoustu mladých lidí okolo 18 - 25 let mnohdy první kontakt se scénickým 
tancem vùbec.

-mn-
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Fotosloupek z vystoupení souboru
Domino Praha

na Jiráskovì Hronovu 97’
pøipravil Bohumír Džubej.
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za ètyøi èísla!

NEVÁHEJTE A CHY�TE ŠTÌSTÍ ZA PAÈESY!

!!! POZOR - SOUTÌŽ !!!

Obsah
Úvodní slovo šéfredaktora......................... 3
Úvodní slovo vydavatele ............................ 3
Vážení ètenáøi! ......................................... 3
Domino ozdobou festivalu
3x Modern Dance v Ústí nad Orlicí ............. 4
Tanec, tanec... 97’................................... 5
U mikrofonu Jan Schmidt .......................... 6
Chybí více pohody i humoru ....................... 7
Proè kluci netanèí? ................................... 8
PØEDSTAVUJEME
Nové tváøe moderního tance
na Slovensku ......................................... 10
Bude Entrée k Tanci?.............................. 11
Kvalita si najde diváka ............................ 12
Jan Steklík............................................. 12
Tribuna názorù ....................................... 13
Tanec má smysl. .................................... 13
Malé zamyšlení nad velkým festivalem ..... 14
Mezinárodní dílna moderního tance
a festival 3x Modern Dance..................... 14
Dansontmoeting 97................................ 15
Krátce ................................................... 15
Jiráskùv Hronov
skandoval scénickému tanci.................... 16
!!! VÝHODY PØEDPLATNÉHO !!! ................ 18
!!! POZOR - SOUTÌŽ !!! ............................ 18



Josef NYKLÍČEK
ELEKTROMONTÁŽNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

NABÍZÍ:
ELEKTROINSTALACE PRŮMYSLOVÉ, BYTOVÉ, KABELOVÉ ROZVODY NN,
EL. VYTÁPĚNÍ, OSVĚTLOVÁNÍ PROSTORU NA VYSOKÉ TECH. ÚROVNI,

HROMOSVODY OD „A“ DO „Z“ VČETNĚ PROJEKTU A REVIZE
zajistíme stavební práce a zemní práce souvisící s montáží

PROJEKTY, MONTÁŽE, REVIZE
OBCHOD

SPECIALIZOVANÝ VELKO I MALOOBCHOD
NABÍZÍ VE VÝHODNÝCH CENÁCH

- dodávky svítidel REGIOLUX - Německo, přímý dovoz, návrhy ZDARMA, ekonomické porovnání 
soustav, 5.000 modifikací svítidel

- kompletní dodávky rozvaděčů HAGER IP30 - IP54, do 63A a do 125A i jednotlivého sortimentu 
této firmy, sestava rozvaděče dle schéma i na přání se zapojením, přezkoušením a vystavením 
osvědčení - štítek výrobce

- široký sortiment elektroinstalačního a hromosvodního materiálu, konsignační sklad kabelů a svě-
telných zdrojů

- speciální materiály na závaznou objednávku!

telefon, fax: (0446) 612 050, 612 049
RELS, Tovární 356, 564 01 ŽAMBERK

PRVOTØÍDNÍ KVALITA, PRVOTØÍDNÍ ODBORNÉ ZNALOSTI
A PRVOTØÍDNÍ PÉÈE O ZÁKAZNÍKA JE NAŠÍM HLAVNÍM CÍLEM

Prodej ozvučených kazet,
                 videokazet, CD,
                    CD-ROM a literatury

Jana Dytrichová
T.G.Masaryka 1069
562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: (0465) 52 38 80
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