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Soukromá taneèní konzervatoø, 
s.r.o.

Praha 2

vypisuje pøijímací talentové zkoušky
pro školní rok

1998/99
Soukromá taneèní konzervatoø, s.r.o. v Praze 2 vznikla a je zaøazena MŠMT ÈR do sítì škol v r. 1993. 
Je osmiletou støední umìleckou školou, která vedle všestrannì vzdìlávacích pøedmìtù poskytuje vyšší 
odborné vzdìlání v oboru tanec, ukonèené maturitou a absolutoriem. Škola se vyznaèuje citlivým indivi-
duálním pøístupem pedagogù k žákùm s cílem vychovat studenty k lidskosti, umìní, úctì a k slušnosti 
jeden k druhému.

Absolventi Soukromé taneèní konzervatoøe, s.r.o. budou pøipraveni pro:
  F pùsobení v profesionálních baletních souborech jako umìlci
  F pokraèování ve vysokoškolském studiu
  F vyuèování na ZUŠ a zakládání vlastních studií

Hlavní znaky absolventù: kultivované a reprezentativní chování, vztah ke všem umìleckým oborùm
Hlavní pøedmìt: klasický tanec, který  vychovává smysl pro harmonický øád a èistý styl taneèního po-
hybu
Taneèní pøedmìty: lidový tanec domácí i cizí, moderní tanec, taneèní gymnastika, tanec s partnerem, 

scénická a koncertní praxe
Cizí jazyky: anglický jazyk, francouzský jazyk
Nadstandardní péèe školy:  F individuální výuka pro zvláš� talentované dìti
                                            F choreografická tvùrèí práce s dìtmi
                                            F semináøe
                                            F veøejná vystoupení, z nichž poslední Taneèní koncert pro Moravu byl 

benefièní a finanèní výtìžek zaslán Speciální mateøské škole pro mentálnì 
postižené v Uherském Hradišti

Škola pøipravuje projekt „Rozvoj demokracie, kultury a národního povìdomí“ s pøedstavou šíøení huma-
nitních myšlenek T.G.Masaryka.
Spolupráce: je navázána spolupráce se State Tallinn Ballet School

Studenti do 1. roèníku jsou pøijímáni z 5. tøíd ZŠ na základì talentové zkoušky, kde se hodnotí: jevištní 
zjev, fyzická dispozice, taneènost, rytmiènost, muzikálnost, vztah k tanci, zdravotní stav.
Zvláš� talentovaní studenti do vyšších roèníkù budou pøijímáni na základì rozdílové zkoušky.
Studenti ze zaplavených oblastí na Moravì budou po celou dobu studia osvobozeni o platbu školné-
ho.

Talentové zkoušky probìhnou 16. ledna 1998  v 1500 hod.
v baletním sále Grebovy vily, Havlíèkovy sady 58, Praha 2

Pøihlášky s uvedením krátkého životopisu zašlete na adresu:
Soukromá taneèní konzervatoø, s.r.o.

Na Smetance l
120 00 Praha 2

                                           

Kontakt:
telefon: (02) 24 22 04 83

telefon + fax: (02) 24 21 83 15
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Vážení ètenáøi! A je to tady. Ve chvíli, kdy ètete 
tento úvodník, máte v ruce první èíslo mìsíèní-
ku Taneèní rozhledy roku 1998! (Pøipomínáme, 
že v záøí a v listopadu 1997 vyšla dvì „zavádì-
cí“ èísla.) Je to èasopis z mnoha úhlù pohledu 
zajímavý. V dobì, kdy mnozí naøíkají nad nedo-
statkem financí v kultuøe, pøicházíme s plnì „ka-
pitalistickým“ èasopisem, který vychází bez ja-
kýchkoliv podpor, dotací a grantù.
Hlavním naším kapitálem je chu� zviditelòovat 
tanec a lidi kolem nìj. Že jsme se strefili do èer-
ného, dokládají vaše dopisy, trošku nás rozmaz-
lující chválou. Za všechna povzbudivá slova 
dìkujeme.
Jak bude náš èasopis vypadat? Chceme, aby to 
byl èasopis, který nauèí postupnì taneèníky zno-
vu èíst o dìní v žánru, chceme, aby èasopis èetli 
pøedevším mladí lidé (od 14 - 90 let). Specifikou 
èasopisu je, že je zamìøen na široké taneèní pod-
houbí - školy všeho typu, ZUŠ, soukromé školy 
a studia, konzervatoøe, soubory apod. Jak rádi 
øíkáme: Taneèní rozhledy by mìly být „mostem 
mezi scénou profesionální a neprofesionální“.
Velice si uvìdomujeme nutnost potøeby komunika-
ce mezi tìmi, kteøí tanec dìlají na nejrùznìjších 
úrovních. Jde nám pøedevším o expanzi tance 
a k tomu je první pøedpoklad vìdìt o sobì. Je 
dùležité upozoròovat na výsledky i ménì zná-
mých souborù, škol, psát i o akcích, které by 
jinak unikly pozornosti. Za vším stojí lidé, jejichž 
práce je potøeba si vážit a tøeba èlánek, nebo 
zmínka v našem èasopise dodá nìkterým chu� 
do další práce.
Pohledem z druhé strany chce náš èasopis upo-
zoròovat nadané žáky ZUŠ i èleny souborù a jejich 
pedagogy na možnost dalšího rozvíjení jejich ta-
lentu na taneèních konzervatoøích, i na další „vyš-
ší taneèní život“ - existence taneèních festivalù 

Vyjdìme ze svìta ticha do svìta publicity
aj. Mimochodem - zkuste mladí pøátelé studovat 
tanec! Dnes, kdy padly hranice, máte pøed sebou 
možnost uplatnìní po celém svìtì, jen se nebát 
a zkusit to. Spoèítat, kolik èeských taneèníkù tan-
èí dnes „venku“, a� už nastálo, nebo na stážích, 
by dalo dohromady asi dost vysoké èíslo. Limitem 
je jako u všeho vlastní chu� a motivace.
K motivaci taneèníkù by mìly pøispìt i Taneèní 
rozhledy. Právì ono „taneèní podhoubí“, má-li 
rùst a dávat plody, musí mít pocit, že je dosta-
teènì zviditelnìno, že se o nìm ví a je o výsledky 
jeho práce zájem.
Další dùvod k vydávání èasopisu je stavba taneè-
ní pyramidy ve spoleèensko-politickém významu. 
V Parlamentì, Ministerstvu financí, Ministerstvu 
školství, Ministerstvu kultury, ale tøeba i na okres-
ních úøadech atd. se sice rozhoduje o pøílivu 
penìz na rùzné „kolonky“, ale lidé, kteøí jsou 
v tìchto a mnoha dalších orgánech, eventuelnì 
ve velkých firmách, pøitom o scénickém tanci po-
vìtšinou neví zhola nic. Takže v rámci celkového 
šetøení na kultuøe nakonec scénický tanec mùže 
zùstat nìkde zcela na chvostu jiných aktivit. Je 
dùležité být v propagaci tance „agresivní“, upo-
zoròovat na existenci našeho žánru. Nejen kaž-
dý vedoucí souboru, nebo uèitel by mìl být tak 
trochu „národní buditel“, manažer, propagátor. 
Je dùležité k tomu vést dle možností i samotné 
taneèníky. I zde by mìl napomáhat náš èasopis, 
který by sám mìl být mimo to studnicí informací 
o tom, co se kde dìje.
V dobì, kdy píši tento úvodník, jsou vánoèní svát-
ky za dveømi, takže malé pøáníèko do pøíštího 
roku: A� se daøí nám i vám všem a a� si tanco-
vání užijeme co nejvíc i na stránkách Taneèních 
rozhledù!

Mirek Nìmec

Kresba: Jan Steklík
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Igor Vejsada pracoval v Ústí nad Orlicí v porotì ce-
lostátní pøehlídky scénického tance Tanec, tanec... 
97 v øíjnu poprvé. Má za sebou zajímavá zahranièní 
angažmá (mimo jiné tanèil v Izraeli), nyní pùsobí 
jako šéf baletu Národního divadla moravskoslezské-
ho v Ostravì.
My v redakci doufáme, že se do Ústí nad Orlicí bude 
za tancem vracet (na oplátku se urèitì nìkdy pojede-
me podívat za tancem do Ostravy) a rádi Igora Vejsadu 
pøedstavujeme ètenáøské obci Taneèních rozhledù:
• V èem vidíte rozdíl, nebo naopak spojnici mezi taneèníky 
amatérskými a profesionálními?
„Spojnice je hezké slovo... ale vážnì: Všechno by se mìlo 
soustøedit na jevišti. Dùležité je, jestli taneèník divákovi 
z jevištì pøedá urèitou emoci, jestli pohybem, tancem 
promluví. To je dùležité. V tom okamžiku mì pøestává 
zajímat, jestli je interpret takzvaný profesionál, anebo 
takzvaný amatér.“
• Jsou rùzné soutìže s rùznými porotami. Nìkterá porota 
tanec vynese, jiná naopak tentýž tanec nedocení. Jak by 
taneèníci mìli chápat výroky porot?
„Položil jste mi tìžkou otázku... Ale je to asi totéž, jako 
kdyby jste se mì zeptal, jak hodnotím kritiky. Jako já mùžu 
mít pøesný náhled na to, jak by mìl vypadat ideál, tak každý 
kritik mùže mít svùj subjektivní názor, který do hodnocení 
vnese. To samé se týká jednotlivých porotcù, pracujících 
v porotách.
Porotci pøináší subjektivní názor, ale spolu s jejich zkuše-
nostmi by mìlo dojít k urèité symbióze. Mìla by se najít 
hranice kam až mùžeme jít v tom, èi onom názoru.
Každopádnì ale je hodnocení subjektivní záležitostí.“
• Shlédl jste finále celostátní pøehlídky scénického tance. 
Mùžete shrnout, jak na vás tato akce zapùsobila?
„Protože jsem letos kromì celostátního finále byl i v poro-
tì regionálního pøedkola v Ostravì, mohu øíci, že se la�ka 
posouvá opravdu dosti vysoko. Jak v choreografiích, tak 
v interpretaci.
Ale urèitì je ještì deficit - a to v pøípravì taneèníkù. Tuto 
pøipomínku myslím všeobecnì, to znamená i pro studenty 
umìleckých škol. Je dùležité pøipravit psychicky taneèníka 
na to, co bude dìlat. Jít po obsahu. Je to právì tak dùležité 
jako pøipravit taneèníka i technicky. Interpret by mìl být 
všestrannì pøipravený na to, co se od nìho požaduje.
Napøíklad v choreografiích jsem vidìl vzestup, co se týká 
práce s prostorem, v rùznorodosti pohybových, vyjadøova-
cích prostøedkù. Choreografická nápaditost se posunuje 
dopøedu, ale interpreti by se mìli více nutit k tomu, aby vše-
mi prostøedky opravdu vyjádøili to, co mají.“
• Je nìjaký viditelný rozdíl mezi taneèníky z rùzných regio-
nù naší republiky?
„Tìžko se nìjak jednoznaènì odpovídá na tuto otázku - je to 
pøípad od pøípadu. Vidìl jsem výbornì pøipravené taneèníky 
z ostravského regionu, nebo z Prahy. V dnešní pøehlídce 
mì zaujal výbornì pøipravený C-Dance z Ústí nad Orlicí svým 
zpùsobem avantgardnìjšího scénického projevu a teï mám 
na mysli avantgardu v tom dobrém slova smyslu.

Tanec jako poselství humanismu

Jinak ale je to skuteènì namátkové - objeví se nìco tam 
i onde. Dùležitou roli sehrává osobnost vedoucího.
Mám pocit, že se ménì než bych èekal objevilo v poslední 
dobì z Brna, z jižní Moravy.“
• Když soubor zaène mít úspìch, zaène být žádaný, na co 
by si v takové chvíli mìl dát pozor, aby neztroskotal?
„Èlovìk mùže ztroskotat, když podcení podstatu a úkol 
umìní vùbec. Tvùrce i interpret nesmí ztratit pokoru. Po-
koru k umìní, k Terpsichoøe. Nejhorší je, když si nìkdo 
myslí, že je dobrý a najednou je tu pýcha a pøíliš velké 
sebevìdomí. Potom nastává buï stagnace, nebo pád dolù. 
I z vlastní zkušenosti jsem se tohoto nejvíc bál, když u mì 
nastalo období jakéhosi vzestupu, abych neskonèil právì 
takhle.“
• Je nìco co byste chtìl vzkázat taneèníkùm?
„Spíš takové globální poselství, ale není to nic nového... 
Nejtìžší je práce s lidmi, práce s vlastním tìlem. Právì 
proto, že taneèníci pracují s vlastním tìlem, je dùležité, 
aby nesklouzli do zvláštního druhu egoismu, k soustøedìní 
jenom sama na sebe.
Nemìli by zapomínat na to, že pohyb a kontakt mezi taneè-
níky je vlastnì jednou z cest humanismu, že je to poselství 
„prvotního“ kontaktu jako takového.
Toho je dùležité se držet, aby si taneèník v sobì zachoval 
zdravé jádro.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Igor Vejsada Foto: BoD
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Jednou z legend èeského folklorního tance je Emílie Urbanová. Za nì-
kolik desetiletí pedagogického pùsobení na pražské konzervatoøi jí 
rukama prošly stovky žákù, jako odbornice na folklór pøedávala zkuše-
nosti i v zahranièí (ve Francii, Nìmecku, Švýcarsku aj.)
Na Slovensku vedla nìkolik let S1⁄4UK.
Významnou kapitolu v jejím životì znamená studium španìlského tan-
ce, sama je i autorkou knihy o tìchto tancích.
Protože Emílie Urbanová pochází z Ústí nad Orlicí, kam se èas od èasu 
vrací za svými pøíbuznými a pøáteli, využili jsme jedné z jejích návštìv 
k malému rozhovoru. V kuchyni zatím hostitelka Eva Štanclová (zaklada-
telka taneèního oboru v ústeckoorlické mìstské hudební škole r. 1950) 
pøipravovala sobotní obìd a já jsem poslouchal poutavé vyprávìní paní 
Emílie Urbanové o tancování a lidech kolem tance:
• Mohla byste zavzpomínat na nìkteré ze svých slavných žákù?
„Ráda a èasto vzpomínám na Jiøího Kyliána. On byl jedním z žákù, který byl 

nejen velmi talentovaný na tanec, ale i na hudbu. Kolegové kantoøi muzikanti øíkali, že je opravdu talent. On když tanèil, 
tak tancem hovoøil. A jeho choreografie jsou prostì ohromné.
Mezi dalšími „nezapomenutelnými“ je Vlastimil Harapes. Mimochodem víte o tom, že právì o nìm vyšla krásná obrazová 
knížka? On je taky z tìch žákù, kteøí kromì toho, že byli nadaní, byli i velice pilní.
Uèila jsem i Libora Vaculíka - patøí mezi ty, které si pamatuji už od pøijímacích zkoušek, kde byl tehdy velice nesmìlý. 
Ale byl jako žák školy ctižádostivý a pilný, prostì chtìl tanèit!
Uèila jsem dvojèata Bubeníèkovy, Ivana Lišku a další a další. Hodnì mých žákù se rozuteklo z Prahy do ciziny, protože 
tam jim mohou nabídnout nesrovnatelné podmínky k práci.
A mezi jinými nemohu nevzpomenout na Gertíka Èernaèe odsud z Ústí nad Orlicí, který léta pùsobil v Praze jako dobrý 
profesionál. Toho jsem mìla ráda, byl to chytrý kluk.
Je to jako v každé škole - buïto uèitel vzpomíná na ty velice dobré žáky, nebo na i na ty špatné, obì dvì polohy utkví 
v pamìti.“
• Vy jste pùsobila i ve škole u proslulého Maurice Béjarta?
„Vzpomínám si na jednu takovou pøedvádìèku, kdy moji žáci mìli pøedvést všechny tance, co se nauèili. U klavíru byla 
moje klavíristka Anièka Hujeèková, která kromì klavírního korepetování i krásnì zpívala. Béjart si sedl vedle mne a zaèali 
jsme: Uète se panenky, uète se... Béjart se samozøejmì hned koukal, kdo to zpívá a vydržel celou hodinu mimoøádnì 
soustøedìný sledovat naše tancování. Potom jsme si ještì asi hodinu popovídali, øíkal: „To že taneèníci dají nohu kdoví 
kam je samozøejmé, ale že tanèí se srdcem na dlani, to je nìco!“
Bylo to pøíjemné si s ním pìknì popovídat, obzvláš� když nás pøedtím øeditelka školy varovala, abychom se pøípadnì 
neurazily, kdyby Béjart bìhem pøedvádìèky odešel, protože je prý skuteènì stále mimoøádnì zaneprázdnìn.“
• Vy jste specialistka na španìlské tance. Co bylo impulsem od kterého se tento zájem zaèal rozvíjet?
„Vždy jsem se snažila poznat rùzné typy folklóru, pochopit duši toho kterého národa. U španìlského tance mì fasci-
novalo jeho napìtí a to, jak dokáže tento folklór vnitønì „vyznít“ v taneèníkovi. To co skrývá v sobì folklór v Andalusii, 
obrovské napìtí flamenga, to je síla! Pùsobivé je i hraní na kastanìty, které jsem pøinesla i k nám na konzervatoø. I žáci 
milovali tu zvláštní hudebnì rytmickou fascinaci klapotem kastanìt.“
• Zajdete se ještì i dnes podívat na nìjaké taneèní pøedstavení?
„Chodívala jsem a chodím na absolventská pøedstavení konzervatoøe. Když jsme u mých bývalých žákù - vidíte- øeditel 
konzervatoøe pan Jaroslav Slavický patøí taky mezi mé bývalé žáky, to to utíká...
Teïka nedávno byl v Praze Alvin Ailey, ale vstupenky na podobné koncerty jsou neskuteènì drahé. Takže spíš jdu do di-
vadla podívat se na generálku nìjakého pøedstavení, to mì vždycky nìkdo z mých bývalých žákù propašuje dovnitø. 
A že jich na pódiu vidím pìknou øádku.“
• Co byste øekla všeobecnì k dnešnímu vývoji tance?
„V celých taneèních dìjinách se vždycky kladl na nìco dùraz a nìco se potíralo, nebo nebylo až tolik na výsluní... Já 
jsem zažila u nás éru folklóru, což mì tedy tìšilo. Dneska se klade dùraz na modernu a víte, že proti modernì vùbec 
nic nemám? Platí, že každý tanec je dobrý, když je dobrý. Co není dobré se mùže schovávat pod nejrùznìjší nálepky 
a prostì to dobré není.
Mám ráda z našich choreografù Pavla Šmoka, protože co dìlal a dìlá má vždycky hloubku a smysl. Nemohu zapome-
nout nìkteré jeho tance ještì z dob Baletu Praha, kdy jsem mimo jiné vidìla tanec „Snì�“.
Tìším se na novou premiéru Romea a Julie Libora Vaculíka v prosinci.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Emílie Urbanová na návštìvì rodného mìsta

Emílie Urbanová Foto: BoD



6 7

Každé léto se od zaèátku èervence do zaèátku srpna koná v Avignonu ve Francii proslulý festival divadla 
a tance. Loni se konal 51. roèník festivalu o kterém platí, že se nedá dost dobøe popsat. Avignon se prostì 
musí vidìt a zažít! Obrovský rozsah festivalu je umocnìn ojedinìlou atmosférou historického centra mìsta 
a pokud máte štìstí, že prožíváte festival v kontaktu s domorodci, o bohémské duši Francouzù už nikdy 
nezapochybujete.
Díky spolupráci institutu ARTAMA Praha a CEMEA Paøíž už po nìkolik let má vybraný èeský taneèní soubor 
možnost navštívit v dobì avignonského festivalu mezinárodní taneèní stáž Rencontre et mouvement, která 
se koná pøímo v centru Avignonu.
V létì 1997 navštívili Avignon taneèníci ze souboru Lenky Døímalové „Studio moderního tance VŠB-TU Ostra-
va“. Využil jsem možnosti a zeptal se jich na dojmy z této mimoøádné akce. Popovídal jsem si s Michalem 
Kubicem a Danielem Bièem, z festivalu byli nadšení. Slovo jsem nakonec dal Zdeòce Šnapkové:
• Øeknìte nám nìco o stáži Rencontre et mouvement.
„Pro mì byl pobyt na stáži obzvláš� zajímavý, protože jsem dìlala pøekladatelku celému souboru. Byla škoda, že nako-
nec nás jelo do Avignonu ménì než se plánovalo. Kvùli povodním a nìkteøí prostì nemohli. Díky mé francouzštinì jsem 
se dost spøátelila s panen Robertem Girerdem (pozn. redakce.: R.Girerd je zástupce CEMEA, vedoucí stáže Rencontre 
et mouvement a taneèní lektor zároveò) a s jeho spolupracovníky. Kromì Francouzù a Èechù tam ještì byli Nìmci, 
jedna Amerièanka.
Byli jsme rozdìleni do tøí skupin. Ve skupinách byli i lidi s malou pøedchozí taneèní prùpravou, proto byla samotná práce 
založená na improvizaci, na vlastních nápadech a tvoøivosti. Pracovalo se s dechem, s mluveným slovem.“
• Jaké máte dojmy z Avignonu?
„Do ulic Avignonu jsme se dostali vìtšinou až veèer. Všude venku jsme byli svìdky nejrùznìjších pøedstavení, vystupuje 
se všude. Nakonec jsme se pøidružili i my a tanèili jsme venku. Dokonce jsme si i zazpívali s poulièními zpìváky.
Poøadatelé stáže nám zajistili vstupenky na dvì pøedstavení choreografù Angelina Preljocaje a Josefa Nadje. Moc se mi 
líbilo pøedstavení Preljocaje. Bylo to ve venkovním amfiteátru s nádhernou scénou, s efekty.
Bylo fajn, že Josef Nadj za námi po pøedstavení pøišel do našeho kursu. Mohli jsme s ním konzultovat naše názory, co 
jsme v pøedstavení vidìli my a co chtìl vyjádøit on.“
• Jela byste do Avignonu znova?
„Urèitì! A myslím, že jsme se s nìkterými lidmi z Avignonu urèitì nevidìli naposledy. Navíc nám moc pomohly dvì 
Francouzky, protože když jsme chtìli jet z Avignonu domù, nedostali jsme se do linkového autobusu, prostì jsme ne-
mìli rezervaci. Dámy, které s námi byly v kursu, nám nabídly u sebe doma v Lyonu ubytování a ukázaly nám mìsto, 
Provence... Jeli jsme domù o týden pozdìji a byly to perfektní a nezapomenutelné prázdniny.“

-mn-

Avignonský festival - ráj divadla a tance

Noèní Avignon s proslulým mostem v popøedí Foto: archív
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Alvin Ailey byl výjimeènou osobností. Když v roce 1989 v osmapadesáti letech zemøel, 
pøišli se s ním rozlouèit lidé, kteøí se ani navzájem neznali. Jisté však je, že pøišli všichni, 
pro nìž nìco znamenal. Alvin Ailey byl král, èerný lev amerického moderního tance. Roku 
1962 o nìm bylo napsáno: „Pan Ailey ovládl taneèní techniku a virtuozitu tak, jak jen je 
možno si pøát. Hýbe se s osobní velkolepostí, která bere dech a pro mnoho lidí pøedstavuje 
nejvìtšího mužského taneèníka v tomto oboru.“
Ailey tvoøil balety o èerné Americe. O èerných pro bílé. O lidech pro lidi. Celý život žil, jak sám 
øíká, se záøivým hnìvem v tìle. Snad právì proto jsou jeho balety tak lidské a èlovìèí.
„V Harlemu se cítím jako doma, i když nežiju v této New Yorkské ètvrti, pokaždé když tam 
vkroèím, jako by se mi na nìkolik vteøin ukázala moje minulost, která mi patøí. Tito lidé, 
ulice hemžící se èernými, zpùsob jakým se ženy, muži a dìti dorozumívají, to všechno je 
stálým inspiraèním zdrojem mých kreací.“
První pohybové základy získal tento èerný Texasan u pionýra moderního tance Lestera 
Hortona, svérázného taneèníka, choreografa a pedagoga, který se zvláštì zajímal o indi-
ánské tance. Ailey k nìmu pøichází jako osmnáctiletý. Má atletickou postavu, pevné svaly, 
výborné pohybové schopnosti. Rázem se stává Hortonovým oblíbencem a pozdìji i èlenem 

jeho baletního souboru v Los Angeles, kde debutoval roku 1950.
„Navštìvoval jsem fantastickou školu. Tancovat mì nauèil výjimeèný èlovìk Lester Horton v Kalifornii, který svojí lid-
skostí dokázal rozechvìt ty nejskrytìjší struny mého já.“
O tøi roky pozdìji Horton umírá. Ailey po nìm nastupuje na místo choreografa a umìleckého vedoucího souboru. Své 
taneèní umìní a znalosti si pak postupnì zdokonaluje studiem u vynikajících prùkopníkù amerického moderního tance 
Marthy Grahamové, Charlese Weidmana a Hanyi Holmové. Klasický tanec studoval u Karla Shooka, který tanèil v letech 
1939 - 1940 napø. i ve slavném souboru Ballet Russe de Monte Carlo, v nìmž svého èasu pùsobil i náš vynikající 
taneèník a choreograf Ivo Váòa Psota.
Ailey do sebe zanícenì vstøebával veškeré techniky a pohybovou virtuozitu. Postupnì tak získal naprosto jedineèné 
pohybové a taneèní vzdìlání, které mistrnì zužitkoval pøi choreografické práci. Hrál ve filmu Carmen Jones (1954) 
a v témže roce také vystupoval na Brodwayi v muzikálu „House of Flowers“. V roce 1958 založil vlastní soubor Alvin 
Ailey American Dance Theater, který se záhy stal nejlepším „barevným“ baletním souborem na svìtì. Ailey spojil veš-
keré svoje zkušenosti a znalosti taneèních technik s typickými základy èernošského tance a navrch pøidal ještì trochu 
brodwayského koøení. Vytvoøil díla, která jsou dodnes nesmrtelnými skvosty baletní a taneèní historie 20. století. Do-
kázal odhalit a pøinejmenším ozøejmit bytostný spirituální základ džezového tance a dobrat se jeho duchovního jádra. 
Jeho díla na hudbu tradièních spirituálù nám tak o historii, povaze a samotné duši amerického èerného lidu øeknou 
více než spousta zasvìcených odborných studií.
„Jako dítì jsem žil na jihu Spojených státù, blízko železnièní tratì. Èasto jsem vidìl skupinky pìti, desíti mužù èekat 
na vlak. V ulicích tøicátých let mohli tito chlapi ujet z jihu jedinì tak, že naskoèili na jedoucí vlak. Riskovali život. Museli 
se rozbìhnout za vlakem a potom se vyšvihnout nahoru v nadìji, že se dostanou na sever a na svobodu.“
Blue Suite (1958), Revelations (1960), na tradièní èernošskou hudbu, Hermit Songs (h. Barber 1962), Flowers (h. Pink 
Floyd a Janis Joplin 1971), Cry (h. A.Coltrane 1971), Choral Dances (h. Britten 1971) - díla, v nichž se odráží obrovská 
energie a nápaditost Aileyho choreografického ducha. Jeho obliba jazzové hudby brzy pøerostla ve vášeò; od roku 1975 
vytvoøil celý cyklus na hudbu Duke Ellingtona.
„Složil jsem nìkolik baletù na hudbu D. Ellingtona, èlovìka, kterého mám velmi rád. Harmonie, dùvtip jeho hudby, 
rytmus, barva, tón, to všechno mì pøímo elektrizuje. On sám o mých baletech hovoøil jako o taneèní hudbì. On má ten 
neuvìøitelný smysl pro rytmus, až vám na tìle naskakuje husí kùže.“
Kdosi kdysi øekl, že jeho choreografie jsou neobvyklou smìsí šoubyznysu, umìní a znalostí. Mìl pravdu. Popisovat totiž 
Aileyho pohybový slovník by bylo jako snažit se popsat milostný tanec velryb. Jednoduše to nejde. Ailey je pokaždé nový 
a jiný. Vždy vás nìèím pøekvapí a ohromí. Díváte se na jeho choreografie a máte mrazení v zádech z neskuteèné doko-
nalosti a pohybové virtuozity všech taneèníkù. Když to pak všechno skonèí, tak si uvìdomíte, že tu nejvìtší jedineènost 
všemu dává onen nezkrotný a po nìkolik generací vrozený èernošský temperament a pohybové nadání. Protože rozdíl 
mezi èerným a bílým taneèníkem není pouze v barvì pleti, nýbrž v každém pohybu.
Jako dítì procestoval Ailey celé Spojené státy. Z místa na místo, z mìsta do mìsta. Právì z této doby èerpal nejvíce 
inspirace.
„Vlak je pro mì symbolem osamìlosti. Právì ve vlaku dosahuju vrcholu své tvoøivosti. Zvuky, lidé, vzpomínky, teplo, 
dobro, zlo, to vše mi jde hlavou jako kaleidoskop a já si pøedstavuju baletní díla. Jeho zvuky ve mì vyvolávají vzpomín-
ky na minulost. Barva, kousek látky, blues, kostely, do kterých mì matka vodila, když jsme cestovali po zaprášených 
mìsteèkách Texasu. Kostely, v nichž mi kazatelé vyprávìli o zbožném životì. A gospelová hudba mi otevírala brány 
nové skuteènosti...“

Èerný lev Alvin Ailey

Alvin Ailey Foto: archív
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Ailey však nepracoval pouze pro vlastní soubor, nýbrž vytvoøil i øadu dìl pro soubory jiné, napø. Feast of Ashes (Joffrey 
Ballet 1962), The River (American Ballet Theater 1970), kterou mùžeme vidìt i v nastudování Baletu Národního diva-
dla, nebo Mass (Washington 1971). Jeho vlastní soubor pak od roku 1964 èasto hostoval v Evropì a jeho vystoupení 
dosáhla zasloužených ovací. V roce 1972 založil vlastní taneèní školu, ve které se snažil pøedat své taneèní zkušenosti 
dalším generacím. Jeho jedineèný styl, vzniklý spojením afrických rytmù, moderního tance, jazzu a klasické taneèní 
techniky neupadl v zapomnìní.
„Škola je jednou z mých základních aktivit choreografa a øeditele. Chtìl jsem mít školu, ve které by se všichni cítili 
v dokonalé harmonii se sebou samým. Osvojili by si disciplínu, lásku k tanci a dobrou techniku a dokázali vytvoøit takový 
zpùsob tance, který by byl v souladu s poezií jejich tìla.“
Dnes je Alvin Ailey již po smrti. Jeho odkaz však žije dál v srdcích jeho následovníkù a taneèníkù, kteøí se snaží zachovat 
jeho umìlecký odkaz ve stejné kvalitì jako za jeho života. Ailey mìl v sobì obrovskou energii, kterou dokázal pøedat 
každému, kdo mìl tu možnost s ním pracovat. Øíkal, že balety jsou jako jeho dìti, které nikdy nemìl. Jeho pøístup 
k práci byl výjimeèný stejnì tak jako jeho vztah k lidem.
„Dìlil se s lidmi o vše, co mìl, a každému se choval tak, že mu dával najevo, že ho vnímá jako osobnost, o kterou 
stojí. Nikdo nemohl u nìho tanèit, pokud se nezaèal cítit jako individualita. A každý musel pátrat hluboko v sobì, kým 
vlastnì je. Musel se stát celým èlovìkem, tak jako jím byl Alvin.“

Aleš Cigánek

Festival Dansontmoeting 97 probìhl od 21. do 26. øíjna 
ve starobylém mìstì Utrechtu. Je to nejvìtší holandský 
festival neprofesionálních skupin s mezinárodní úèastí, 
na kterém se v rùzných rolích podílí i profesionálové (cho-
reografové, vedoucí semináøù ad.).
Pro nás byl pobyt v Utrechtu zajímavý dvojnásob, protože 
týden pøed festivalem Dansontmoeting 97 jsme mìli v Ústí 
nad Orlicí Celostátní pøehlídku scénického tance Tanec, 
tanec... 97. Možnost srovnání nad jiné cenná.
Svoji reportáž ale zaènu z jiné strany. První silný dojem 
na nás nechalo Holandsko svoji „vícejazyèností“. Udìlali 
jsme zkušenost, že snad každý zde mluví anglicky a kdekdo 
nìmecky. Tím pádem bylo jasné, že náš zájezd patøiènì 
zúroèíme.
Na festival jsme pøijeli s ústeckoorlickým souborem C-Dan-
ce Evy Veverkové, který byl na Dansontmoeting pozván 
na základì výbìru z videokazet. Zahranièní úèastníky dále 
zastupoval Teatr Dada von Bzdülow (Polsko) - výborný!, 
Yorkshire Dance Performance Group (Anglie) a Antillean Dance Theatre (Curacao).
Od úterý 21. øíjna probíhaly celoveèerní koncerty neprofesionálních skupin v obrovském utrechtském kulturním centru 
Stadsschouwburgu, na kterých vystoupily vedle zahranièních hostù nejlepší domácí skupiny Duende, St.Dansz a Com-
pagnie N’Importe Qui.
Od pátku do nedìle byl každý veèer vìnován programu Nederlands Danswerk, ve kterém se k naší radosti pøedstavili 
zástupci reprezentativního výbìru holandských taneèních škol (každý veèer zhruba deset choreografií).
Zajímavostí bylo, že èlenové všech výše zmínìných souborù se po pøíjezdu zúèastnily konkursu v „Hudební a taneèní 
škole“ v Utrechtu. Podle taneèních dovedností si zde pøítomní holandští profesionální choreografové vybrali „své“ 
skupiny, se kterými do pátku do veèera bìhem celodenní døiny nacvièili své choreografie. Na tyto festivalové produkce 
bylo pøedem vyprodáno a nutno poznamenat, že byly skuteènì lahùdkové.
Po stránce umìleckého výrazu i taneèní preciznosti byla z tìchto prací vrcholová zejména choreografie èernocha Randalla 
Scotta „Work in progress“, ve které k našemu potìšení tanèila i Iveta Zahradníková (èlenka C-Dance a uèitelka TO ZUŠ 
v Ústí nad Orlicí a Lanškrounì) a Milan Motl (sólista C-Dance). Tato choreografie uvedená i v závìreèném nedìlním 
programu Nederlands Danswerk ve velkém Douwe Egbertszaalu (firma Douwe Egberts má v Utrechtu jedno z hlavních 
sídel) byla skuteèným zážitkem.
Požadavek pestrosti festivalových produkcí stál zøejmì už u zrodu dramaturgického plánu a proto vedle postmoderny 
Randalla Scotta další práci prezentovala Hildegarda Draayer, zøetelnì ovlivnìná taneèním divadlem Piny Bausch. Cho-
reografie „Vlucht“ byla a je i doma na videu choreografií mé krevní skupiny, pro taneèníky však pøedstavovala krutou 
zkoušku jejich trpìlivosti - první den nácviku se prakticky netanèilo, pouze se memorovaly svébytné texty, kombinující 
dohromady francouzštinu, angliètinu ad. Výsledek však byl opìt lahùdkou.
Líbila se i lyrická choreografie Conny Janssen „Flower Power“.

Dansontmoeting 97 - Holandsko

Utrecht je velmi malebné mìsto Foto: BoD
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Zajímavá byla další spoleèná práce trojice choreografù 
Mischa van Dullemen, Andrea Boll a Andrease Denka. 
Byla provádìna v reálu - ve festivalové kavárnì Winkel 
van Sinkel (pøipomínající svoji rozlehlostí spíše secesní 
nádraží) v centru Utrechtu. Èást ve sklepích, èást v lovec-
kém salónku a èást na nádvoøí kavárny.
Tento aspekt - práce v terénu - byl pro propagaci tance 
v rámci festivalu zcela pøíznaèný a tady se máme od Ho-
lanïanù co uèit. Bìhem festivalu se tanèilo všude. Jedna 
z dìtských taneèních škol tanèila na hlavní pìší zónì, 
i v prostøedí proslulých holandských kanálù, kterými je Ni-
zozemí protkáno. Samozøejmì, že takový tanec nebyl žádné 
„tìžké umìní“, ale zato stovky, snad tisíce „normálních“ 
lidí vìdìly, že probíhá festival. Další specifikou v rámci 
této propagace byl tanec souboru Rozoemiem, probíha-
jící ve èlenitém prostoru foyeru Stadsschouwburgu pøed 
celoveèerními pøedstaveními a o pøestávkách, snímaný 
na velké plátno i ven pøed budovu!
Èetnost pøedstavení byla skuteènì velkolepá a o popularitì 
a rozsahu taneèní holandské mánie svìdèí i to, že zatím-
co probíhal vyprodaný koncert festivalu Dansontmoeting 
v Blaue Zaalu, v tu samou chvíli v téže budovì v Douwe 
Egbertszaalu vystupoval pøed tisícem divákù Nederlands 
Dans Theater 2. Nìkteøí z mých pøátel šli „na Kyliana“, 
a vidìli choreografie Pietera de Ruiter, Joe Kanamoriho 
a Paula Lightfoota, já vìren své koncepci jsem sledoval 
náš „neprofesionální program“.
Co øíci všeobecnì o desítkách shlédnutých choreografií 
a souborù? První, co se nedalo pøehlédnout byl fakt, že Ho-
lanïané mají na rekvizity a kostýmy. Vše svítilo novotou 
a mnohdy skuteènì pøekvapilo - kombinace soch a baletek 
v tanci Even Beelden v provedení Balletschool Joke de Bac-
ker (Limburk) byla neuvìøitelná, atmosféra dokonalá.
Rysem festivalu byla tolerance stylù - v jednom veèeru ved-
le sebe vystoupil baletní soubor, poulièní taneèní skupina 
se stylem z MTV, break dance, samozøejmì nejvíc bylo 
moderny a postmoderny.
Asi jednièkou po stránce choreografické je Grietine Molen-
buur, vedoucí skupiny Duende. Tance „Tøi sestry“, nebo 
„Školièku“ považuji co do uchopení námìtu, sevøenosti 
stylu i kvality provedení za další z vrcholù festivalu. S Gri-
etine Molenbuur jsme pøedbìžnì domluveni, že by pøíští 
rok byla jednou z lektorek ústeckoorlické mezinárodní 
taneèní dílny.
Jak dopadl soubor C-Dance v konfrontaci s ostatními? 
Vzhledem k tomu, že do Holandska jeli ti nejlepší taneèní-
ci a tanèily se choreografie „Smuteèní tanec“, „Všechno 
má svùj èas“ a „Já pøedevším“ - tedy osvìdèené tance 
z dílny Evy Veverkové, mající za sebou okolo 30 repríz (!!!) 
z pøedstavení v Èeské republice i v zahranièí, byl úspìch 
zaruèen. O to cennìjší, že pro prakticky všechny Holanïany, 
s kterými jsme mluvili, byl C-Dance prvním reprezentantem 
èeského moderního tance v Utrechtu.
U festivalu nechybìly ani rozborové semináøe, vedla je Vale-
rie Preston Dunlop z Anglie, dáma jistì ne neznámá taneèní 
kritice. Její práce, jdoucí až k rozboru jednotlivých pohybù 
a hledání dalších variant, byla opìt zajímavým pøínosem 
pro rozbor tvorby zúèastnìných souborù.

Foto: BoDLeszek Bzdyl - Polsko - choreografie: Randall Scott

Foto: BoDAnnelies Beekman - Holandsko - choreografie: Randall Scott
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Zajímaly nás taneèní èasopisy - pro amatérskou scénu vydává Landelijk Centrum voor Amateurdans (obdoba naší AR-
TAMY Praha) mìsíèník Dans.
Závìr, který jsme v Utrechtu uèinili je jasný. V organizaci taneèního života festivalu máme ještì co dohánìt, ovšem 
v pøedstavách a plánech jdeme „holandskou“ cestou. Rozdíl je jenom v penìzích - sice jsme se pøesnou èástku rozpoè-
tu festivalu od poøadatelù nedozvìdìli, ale na tom, že se jedná asi o pùl milionu guldenù, se shodli všichni!
Zbývají nám hezké vzpomínky na ubytování na výletní lodi v jednom z utrechtských kanálù (spolu s dalšími asi tøemi 
soubory). Bìhem víkendu, kdy festival vrcholil, se na kanálu takto vedle sebe houpalo šest lodí urèených pro úèastníky 
festivalu.
Krásný byl dárek od kapitána lodi, na které jsme byli ubytováni. Protože jsme s ním celý týden provádìli rùzné legrácky 
a uèili ho èesky, poté, když se ostatní výpravy z lodi odstìhovaly, odvezl C-Dance po kanálech až do Amsterodamu! Eva 
Veverková si tak kromì souboru C-Dance mohla zkusit øídit i loï - u kormidla s ní bdìlo zkušené oko námoøního vlka.
V Amsterodamu na nás èekal „dvorní“ øidiè Luboš Záøecký s autobusem a hurá domù!

-mn-

Foto: BoDRandall Scott nacvièuje choreografii se svojí mezinárodní skupinou

Foto: BoDAnnelies Beekman - Holandsko - choreografie: Randall Scott

Oficiální loga festivalu

Foto: BoDFestivalová choreografie Conny Janssen

Foto: BoDFestivalová coreografie ve sklepì kavárny Winkel van Sinkel
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Horizonty Havíøov vede paní Jaroslava Jelínková. Pro-
tože je to soubor s tradicí a jak vìøím i s dlouhou 
budoucností pøed sebou, pøedstavuji Horizonty ma-
lým rozhovorem s její vedoucí ètenáøùm Taneèních 
rozhledù. Rozhovor se uskuteènil pøi festivalu Tanec, 
tanec... 97 v Ústí nad Orlicí:
• Vy jste tu letos jako úèastníci pøehlídky, loni jste tu byli 
také?
„Loni jsme se tady byli alespoò podívat jako diváci, protože 
jsme se sem nekvalifikovali. Pøehlídek scénického tance 
jsme se ale úèastnili, ještì když byly v Mladé Boleslavi, tam 
jsme jezdili pravidelnì. Potom jsme ale mìli krátkou pau-
zu, a teï máme v souboru vlastnì úplnì novou generaci. 
Uvidíme, jak se vše vyvine. Jako nestor souboru dohlížím, 
aby celá práce pokraèovala dál.“
• Co vám celostátní pøehlídky scénického tance dávají?
„Sledujeme, jak se postupnì vyvíjí rùzné trendy - a� je to 
tøeba výbìr hudby, nebo výbìr pohybových prostøedkù. Kro-
mì pøehlídek jezdíme na dostupné semináøe, abychom 
vìdìli, co se v tanci dìje.“
• Jaké máte všeobecné dojmy?
„Líbí se nám, jak se vaše mìsto vìnuje tanci, protože 
u nás v Havíøovì dost bojujeme o pøízeò mìsta, aby bylo 
vidìt, že se tam nìco dìje v této oblasti. Pøitom Havíøov 
je zajímavý tím, že je u nás celá øada taneèních souborù. 
Nedá se øíci, že všechny dìlají scénický tanec, ale snad 
ètyøi urèitì. Tancování je u nás všeobecnì oblíbené, od spo-
leèenského tance pøes disko. Øíkáme si, že snad v každé 
rodinì nìkdo musí tancovat.“
• Co je pro vás motivací do další práce?
„Samozøejmì to, že lidi chodí do souboru! A ti, kteøí cho-
dili kdysi dávno do exHorizontù, jak øíkáme, vodí své dìti 
a chtìjí, aby u nás zaèaly. To je ta nejlepší motivace.“
Dìkuji za rozhovor a tìším se s Horizonty nìkdy na shle-
danou.

-mn-

Znáte soubor 
Horizonty z Havíøova?

Foto: BoDZ vystoupení havíøovského souboru Horizonty

Foto: BoDÈlenky souboru Horizonty se svojí vedoucí paní Jelínkovou

F 1. Od ledna 1998 budou probíhat úpravy osnov TO ZUŠ! 
Rozhodla o tom Ústøední umìlecká rada TO ZUŠ s tím, 
že na osnovách pro novodobý tanec bude pracovat Eva 
Blažíèková (øeditelka konzervatoøe Duncan Centre) a Mar-
cela Látalová (ZUŠ Èernošice), klasický tanec zpracuje 
Nadìžda Gregorová (ZUŠ Pardubice - Polabiny), lidový 
tanec Jana Neubergerová (ZUŠ Brno).

FOèekáváme, že na stránkách Taneèních rozhledù vyjádøí-
te pøedevším vy - uèitelé taneèních oborù na základních 
umìleckých školách - své názory, podnìty a pøipomínky 
k tomuto nepochybnì zajímavému tématu.

F 2. Pokud nìkdo zejména z nejmladší pedagogické 
generace ještì o tom neslyšel, pak vìzte, že existuje 
Ústøední umìlecká rada taneèních oborù základních 
umìleckých škol. Ta by mìla zajiš�ovat proud informa-
cí rùzného druhu na školy (zejména o soutìžích ZUŠ 
a dalších akcích prezentujících tento typ škol - viz veèer 
dìtských taneèních škol a souborù na MTT, dále informo-
vat o možnostech dalšího vzdìlávání pedagogù tance, 
apod., zároveò by mìla být jakousi pøevodovou pákou 
smìrem k Ministerstvu školství, mládeže a tìlovýchovy. 
V Ústøední umìlecké radì pracují Jana Neubergerová 
(Jihomoravský kraj), Nadìžda Gregorová (VÈ), Marcela 
Látalová (StÈ), Olga Podruhová (JÈ), Jena Janovská 
(ZÈ), Jitka Valachová (SM), Jana Tomanová (Praha), 
za Ministerstvo školství Mgr. Marie Schejbalová. S ÚUR 
spolupracuje Eva Blažíèková (Duncan Centre Praha).

-mn-

Víte o tom?

NEPØEHLÉDNÌTE
SOUTÌŽ

NA STRANÌ 18.
SOUTÌŽ, VE KTERÉ

NEMÙŽETE PROHRÁT!
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Kresba: Jan Steklík

F V sobotu 22. listopadu vystoupilo v Divadle V Dlouhé SOUDOBÉ TANEÈNÍ 
DIVADLO Jiøího Rebce. Na programu byly nìkteré osvìdèené choreografie 
poslední doby (napø. “Støety“, nebo „Trio“) i novinky („Motlitba“, „Rozpolce-
nosti“), vše z autorské dílny umìleckého øeditele STD Jiøího Rebce.

FNová kniha na obzoru! Nakladatelství Thalia avizovalo na závìr roku 1997 
knihu Evy Krakešové „Ve službách Terpsichory“. Eva Krakešová vyzpovídala 
v prùbìhu minulých let øadu našich špièkových taneèních a baletních umìlcù, 
choreografù a pedagogù a z jejich vyprávìní a vzpomínek sestavila knihu, 
ve které nechybí ani bohatá fotografická dokumentace.

F V Praze se konal II. roèník mezinárodního nesoutìžního festivalu Ètyøi dny 
v pohybu (od 13. do 16.11. v Divadle v Celetné a v klubu Roxy). Rozpìtí 
festivalu sahalo od experimentální opery po sólový tanec. Mezi záplavou 
zahranièních jmen se objevil i soubor Lenky Døímalové z Ostravy.

F V sobotu 22. listopadu vystoupil soubor C-Dance na Slovensku - v Popradì 
na pozvání domácího souboru Trend. Trend u pøíležitosti svých sedmých na-
rozenin uspoøádal velkolepý celoveèerní koncert na kterém kromì C-Dance 
a Trendu vystoupily soubory Trenïáèik Poprad a Eso Prievidza. C-Dance pøed-
vedl choreografie Všechno má svùj èas,  ...tam se kafe dobøe vaøí a Hledej 
Evy Veverkové.

F První prosincový víkend se fanouškùm moderního tance pøedstavil v divadle 
Labyrint pražský soubor Impuls a Taneèné divadlo Bralen z Bratislavy. Impuls 
zatanèil choreografie Josefa Prouzy „Nadechni se a le�“, „Slzy tvé jsou slzami 
mými“, „Pøeháòky“, „Vrtìèi a toèièky“ (premiéra ) a Vìry Ondrašíkové „Kapky 
deštì“ a „Moje srdce housle jsou“ (premiéra). TD Bralen uvedl „Under time“ 
chor. Kristina Petera (Argentina) a „V mlhách“ chor. Libor Vaculík.

F Celoveèerní koncert TD Bralen se chystá na 14. února veèer v Roškotovì 
divadle v Ústí nad Orlicí. Pøijeïte se podívat! Podle našich „zvìdù“, kteøí 
se byli podívat na TD Bralen v Praze, nebudete litovat. Pøipomínáme, že TD 
Bralen se na podzim roku 1997 zprofesionalizovalo.

F Jednou z velmi zajímavých premiér letošní sezóny Východoèeského divadla 
Pardubice je scénická koláž libretisty, choreografa a scénografa Gustava 
Skály a skladatele Jiøího Jelínka „Maska aneb Lásky“. Pøíjemným pøekvape-
ním je hostování Zuzany Parmové z baletu Národního divadla v Praze.

FO Mezinárodním týdnu tance asi všichni víte, ale protože propagace není nikdy 
dost, nezapomeòte, že 11. roèník festivalu a taneèních semináøù MTT Praha 
1998 se koná od 5. do 13. ledna. Pražský komorní balet zatanèí v Laternì 
Magice 5. 1. (19.30), školní repertoár konzervatoøí Mladé pódium uvidíte 
v Laternì Magice 6.1. (19.30), 7.1. Looping-mezinárodní komorní soubor 
Laterna Magika (19.30), 8.1. Líheò 98 - dìtské taneèní školy a soubory 
divadlo Komedie (18.30), 9.1. Laterna Magika Dílna 98 - studenti a absol-
venti choreografie HAMU (19.30), 10.1. Laterna Magika Bratislavské divadlo 
tanca (19.30). Program uzavøe v Laternì Magice 12. a 13. ledna (19.30) 
balet mìstského divadla v Ústí nad Labem.

   Zajímavá by mohla být Konference o taneèním školství, jakožto setkání 
zástupcù pedagogické a umìlecké veøejnosti. Místo konání HAMU - Klub, 
Malostranské nám. 13, Praha 1. Zaèátek 7.1. ve 13. hodin.

FO èem se mluví? O taneèním veèeru Moniky Rebcové v pražském divadle 
Komedie 29. a 30.11., nebo 11.12. Za choreografií Poslední retro se s Ta-
neèními rozhledy urèitì pojedeme podívat.

FDo redakce nám pøišla pozvánka na premiérový program Bratislavského di-
vadla tanca: Svatby - Pták Ohnivák na Nové scénì v Bratislavì. Hudba Igor 
Stravinskij, choreografie Ján Ïurovèík. V Praze k vidìní na MTT 98.

FNìkolik zajímavých pøedstavení bylo k vidìní v pražské Duncan Centre konzer-
vatoøi: 28. - 30.11. Déja Donné (choreografie a režie Lenka Flory a Simone 
Sandroni), 4. a 5.12. Kolotoèenie (chor. Anna Sedláèková) a Suspicious Love 
(chor. Simone Sandroni), 11. a 12.12. reprízy absolventských pøedstavení 
studentù 6. roèníkù Duncan Centre Konzervatoøe. Za redakci posíláme po-

zdrav do Duncan Centre a tìšíme 
se, že døíve nebo pozdìji navážeme 
s touto školou bližší styky.

FNezapomeòte, že nyní již vycházíme 
každý mìsíc, takže se vám vyplatí 
poslat nám pozvánku na vaše akce. 
Rádi zdarma otiskneme a vìøte, 
že vám taková „zprávièka“ v na-
šem èasopise diváky pøiláká tøeba 
i z míst, odkud byste je neèekali. 
Pozor - obálka Taneèních rozhledù 
je urèena pro placenou reklamu. 
Informace u vydavatele, adresa 
v tiráži èasopisu.

F Absolutorium naší redakce získává 
za televizní pøepis pøedstavení ost-
ravského baletu Národního divadla 
moravskoslezského „The Beatles“ 
choreograf Igor Vejsada. Tento po-
øad uvedla ÈT 2 zaèátkem prosince 
dvakrát ve sledovaných diváckých 
èasech. Pøedpokládáme, že po tom-
to poøadu se nepochybnì probudil 
zájem o scénický tanec u øady 
mladých lidi. (Nìco takového vysí-
lat každý týden, tak brzo tanèí celý 
národ.)

-mn-

Ve zkratce, aneb Letem 

F Chantal Poullain pro Taneèní rozhle-
dy

F Podíváme se na taneèní semináø 
uèitelek TO ZUŠ v Pardubicích-Po-
labinách

FOhlédneme se za MTT Praha 
1998

F Jaké to bylo na Mohelnické rolniè-
ce?

F Pøipravujeme technickou poradnu

V pøíštím èísle 
pøineseme
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Úvodem malý test:

Kde bývá pohromadì nejvíc uèitelek tance?
a) ve snu taneèního fanatika
b) na manifestaci uèitelù za zvýšení platových pod-
mínek
c) v Taneèním centru Praha o.p.s.

Doufám, že mi ètenáøi odpustí pokus o humorné en-
trée na úvod èlánku a la test inteligence pánù Šimka 
a Grossmanna. Faktem je, že z listopadové návštìvy 
výukového areálu „Na Vìtrníku“ jsme s naší redakèní 
výpravou odjíždìli plní dojmù a nadšení. Dùvodù bylo 
nìkolik - pøedevším to, že existuje místo, kde uèitelé tan-
ce (i další zájemci) mohou realizovat svùj zájem o rùst 
v oboru. Radostným zjištìním pro nás byl zájem o tuto 
výuku (viz testík v úvodu) - témìø stovka frekventantek, 
z toho asi ètyøi pánové taneèníci.
Taneèní centrum Praha o.p.s. poøádá jednou mìsíènì 
v areálu „Na Vìtrníku“ pravidelné víkendové kursy tøí-
letého uèebního cyklu pod názvem „Další vzdìlávání 
pedagogických pracovníkù“. V nìkolika skupinách se vyu-
èuje øadì pøedmìtù teoretických i praktických, jmenovat 
pøísluší alespoò moderní tanec (vyuèující Vlasta Schnei-
derová), klasický tanec (Ivan Krob), nechybí jazz, taneèní 
body building, dìjiny tance, dìjiny hudby...
O celkové pøiblížení Dalšího vzdìlávání pedagogických 
pracovníkù (dále jen DVPP) jsem požádal Antonína 
Schneidera, pedagoga, manažera a tajemníka Správní 
rady TCP o.p.s.:
„Podobnì jako všichni ostatní kantoøi by i taneèní pedago-
gové mìli mít možnost se bìhem svého pedagogického 
pùsobení dál vzdìlávat ve svém oboru v celé jeho šíøi. 
Právì taneèní obor mìl v možnostech dalšího vzdìlávání 
handicap. Pro aprobované, nebo neaprobované pedagogy 
nebylo mnoho možností, jak se dál vzdìlávat. Existovaly 
nìkteré kursy pøi rùzných taneèních školách, pøi HAMU 
Praha pìtisemestrální kurs a další typy, které buïto posky-
tovaly urèitý stupeò vzdìlání, anebo prostì jen vylepšovaly 
profesní znalosti v oboru.
My jsme v roce 1995 v Taneèním centru usoudili, že zkuše-
nosti, které máme z nejrùznìjších semináøù jednorázových, 

Sponzorem tohoto èísla
Taneèních rozhledù
jsou Dana Adolfová

a Karel Pokorný

Foto: R o s � a 

Další vzdìlávání pedagogických pracovníkù

Správná odpovìï: c) v Taneèním centru Praha o.p.s.

týdenních, v létì ètrnáctidenních a z festivalových akcí, bychom mìli vylepšit, 
prodloužit a pøedevším jim dát pevnou strukturu a øád. Založit tak sice dálkové, 
nicménì seriózní studium. Pedagogové si zde mohou vybrat zamìøení studia, 
intenzitu ad.“
• Co tvoøí konkrétní èasovou náplò?
„Podle naší kapacity jsme zvolili víkendové semináøe jednou za mìsíc, tzn. 10 
semináøù za rok, obohacených v zimì v rámci MTT o týdenní intenzivní work-
shop a v létì o ètrnáctidenní letní taneèní školu.
Celodenní program je pøibližnì stejný, ustálil se na 3 lekcích praxe a 2 lekcích 
teorie, dále videoprojekce, pøednášky a besedy s hosty, domácími i zahraniè-
ními.
Každý pedagog by mìl projít tøemi roèníky. Každý roèník má svùj uèební plán 
a odlišnosti - jednak v metodice, také i v intenzitì práce.

Foto: BoDDva zábìry z výuky klasiky v Taneèním centru Praha o.p.s.
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Snažíme se dát si la�ku tak, aby naši frekventanti bìhem tøí let u nás obsáhli metodicky výuku a to, co by mohli potøe-
bovat pøedevším na základním stupni taneèní výuky - v I. a II. cyklu ZUŠ. U tìch nejlepších pøedpokládáme, že bychom 
alespoò orientaènì mohli probrat uèivo osmileté konzervatoøe (metodiku klasiky, moderny, jazzu).
Rádi bychom u nìkterých našich jednorázových akcí zvládli i semináø lidového tance, eventuálnì stepu, nebo dalších 
technik na které budeme mít lektory, by� jednorázovì.“
• Jistì o svých aktivitách informujete školy a nacházíte pøípadné další zájemce o studium.
„Ano, zahrnuli jsme informace o DVPP do našich pravidelných dopisù øeditelùm ZUŠek i øeditelùm soukromých taneè-
ních škol a kursù. Dnes už to zdaleka není jen tìch více než 300 ZUŠek v republice. Kromì toho existuje 30, nebo 
40 soukromých umìleckých škol a jistì nevíme o všech - mrzí nás to, protože tím pádem nemùžeme navázat kontakt 
s dalšími talentovanými a zapálenými pedagogy.“
• Další vzdìlávání pedagogických pracovníkù je èasto skloòovaný pojem. Jaký by mìlo mít DVPP dopad na domovských 
školách vašich frekventantù?
„Celý náš vzdìlávací projekt jsme nechali schválit Ministerstvu školství, takže od roku 1996 je to oficiálnì pojaté stu-
dium, které sice neposkytuje žádný stupeò vzdìlání, ale mìlo by umožnit øeditelùm škol a školským úøadùm aby se ori-
entovali, který taneèní pedagog má zájem o další studium 
a sebevzdìlávání. DVPP by se mìlo tím pádem projevit 
na výsledcích takového pedagoga a eventuálnì i na pla-
tových podmínkách. Pøedpisy jsou pøísné, ale øeditel, který 
chce ocenit kvalitního pedagoga, to samozøejmì dokáže. 
Vìøíme, že nejlepší naši studenti získají kredit - nejen pøi pøe-
hlídkách ZUŠ a soutìžích, ale i díky svému všeobecnému 
rozhledu v oboru.“
• Co vás tìší na vaší práci, nebo naopak netìší?
„Rád se vìnuji práci se studenty na sále, a� jsou jakéhoko-
liv vìku. S frekventanty DVPP má práce ještì vìtší kouzlo, 
protože když ti lidé pøijdou domù, vím, že jsem neuèil jen 
tìch 30 lidí na sále, ale jejich prostøednictvím tøeba 800 
dìtí z celé republiky.

Foto: BoDPaní Vlasta Schneiderová pøi výuce v Taneèním centru Praha o.p.s. Foto: BoDPan Antonín Schneider pøi výuce v Taneèním centru Praha o.p.s.
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Nejprve jak jsem se seznámil s Janou Faltovou: Úplnì 
na poèátku byl dobrý pocit z choreografií, pocházejí-
cích z „dílny“ uèitelky tance a choreografky Blanky 
Šourkové. Postupnì jak jsem si souboru Blanky Šour-
kové (Akordy Èervený Kostelec) zaèal všímat víc a víc, 
zjistil jsem že v souboru tanèí dcera paní Šourkové 
Jana Faltová.
Domnívám se, že když se øemeslo dìdí z „otce na 
syna“, v tomto pøípadì z matky na dceru, mùže 
dojít ke kýženému stavu, kdy se „øemeslo“ stane 
„umìním“ a veškeré vlohy a vlivy se zaènou násobit 
a sèítat. Jana Faltová mì v tomto mém názoru zatím 
nezklamala. Pokaždé když ji znovu potkám, tanèí lépe 
a lépe a její zájem o tanec je evidentní. Dnes je Janì 
Faltové sedmnáct let a myslím, že o ní v budoucnu 
ještì uslyšíme. Proto jsem jí se zájmem položil pár 
všeteèných otázek:
• Jaké to je mít maminku uèitelkou tance? Inspiruje vás 
to jít v jejích stopách?
„Inspiruje mì to hodnì. Jsem ráda, že mì vede k tancová-
ní. Chtìla bych jednou po ní nastoupit uèit.“
• Hodláte tanec studovat?
„Ano, chtìla bych si udìlat maturitu, dále pokud se to po-
daøí tak nástavbu v Litomyšli na pedagogické škole a chtìla 
bych jít na nìjakou taneèní konzervatoø do Prahy.“
• Takže je možné, že jednou budete tøeba uèit tanec v Èer-
veném Kostelci?
„Proè ne?“
• Èervený Kostelec je pomìrnì malé mìsto. Jaký ohlas 
tam má moderní tanec?

Co mì netìší? Všechno ostatní, co se dìje, když musím vyjít z taneèního sálu ven a jednat s tìmi ostatními, na úøa-
dech...“
Dìkuji za rozhovor.
Nezbývá než dodat, že v prùbìhu soboty 8. listopadu, kdy jsme Taneèní centrum Praha o.p.s. navštívili, jsme absolvovali 
se studenty nìkolik vyuèovacích hodin. Velmi pøíjemné bylo pro nás zjištìní, že zejména na výuku klasiky se v Taneèním 
centru všichni skuteènì tìšili. Pedagog Ivan Krob (za spolupráce skvìlého klavírního korepetitora Jana Thorovského) je 
oblíbenec studentek DVPP a svoji práci skuteènì rozumí - je to pedagog, jehož práce snese superlativní hodnocení.
Bìhem pøestávek jsem si popovídal s mnohými uèitelkami tance i s panem Ivanem Krobem (materiálù mám plnou 
magnetofonovou kazetu) a výbìr ze zajímavých rozhovorù se chystám zpracovat do pøíštího èísla.

Dovìtek: O tøi nedìle pozdìji jsem se opìt potkal se dvìmi kantorkami TO ZUŠ, navštìvujícími Taneèní centrum - DVPP. 
Bylo to na soutìži ve scénickém tanci Mohelnická rolnièka, kde Iveta Zahradníková se svými žáky ze ZUŠ Lanškroun 
získala v I. kategorii hlavní ocenìní Mohelnickou rolnièku a ve II. kategorii-A první místo a Marie Jirmanová ZUŠ Šumperk 
získala se svými žáky ve II. kategorii-C první místo.

-mn-

Jana Faltová a rodinná tradice
„Chtìly bychom s mamkou samozøejmì u nás moderní 
tanec co nejvíce rozšíøit, aby se o tancování dozvìdìlo co 
nejvíc lidí. A urèitì se to docela daøí, protože lidi náš sou-
bor a tancování „berou“.
• Kromì rodinného zázemí máte ještì nìjakou další mo-
tivaci k tancování?
„Styl tance, který dìlám se mi opravdu moc líbí, a po 
všech semináøích, nebo vystoupeních, které absolvujeme 
se souborem mám ještì vìtší chu� nìco dokázat. Obzvláš� 
když vidím, jak jsou okolo mì nìkteré kolegynì z dalších 
souborù dobré, motivuje mì to k další práci.“
• Proè se tanci vìnuje daleko víc holek než klukù?
„Holky mají k tanci asi vìtší vlohy... A hlavnì kluci k tanci 
nejsou od malièka vedení.“
• Až budete mít známost a budete chodit s klukem, poku-
síte se ho pøivést k tancování?
„Urèitì se o to pokusím. Rozhodnì bych nechtìla kluka, 
který by se k tancování stavìl nìjak špatnì. Mìl by aspoò 
se mnou absolvovat rùzné pøehlídky a další akce. Mohl by 
spolupracovat jakýmkoliv zpùsobem.“
• Chtìla byste ještì nìco sama dodat?
„Že vùbec ještì nejsem spokojená s tím co umím. Ještì 
se mám co uèit.“
Dìkuji za rozhovor.
Závìrem bych rád pøipomenul, že tanec souboru Akordy 
(ZUŠ Èervený Kostelec) „Øeè duše“ choreografky Blanky 
Šourkové byl vybrán do galaprogramu celostátní pøehlídky 
scénického tance Tanec, tanec... 97 a Jana Faltová spolu 
s ostatními dìvèaty ze souboru si tak mùže pøipsat na své 
konto dobøe odvedenou práci.

-mn-

Taneèní divadlo Bralen z Bratislavy
Roškotovo divadlo v Ústí nad Orlicí v sobotu 14. února 
v 1930.
Jedineèná pøíležitost vidìt celoveèerní program novì zpro-
fesionalizovaného slovenského souboru (od záøí 1997).

Nenechte si ujít!
Od loòského roku nový profesionální soubor pod vedením 
choreografa Jána Ïurovèíka uvidíte na MTT Praha v Laternì 
Magice 10. ledna v 1930.
Podle kritik ve slovenských novinách pøedstavení chore-
ografií Svatby a Pták ohnivák slibuje ojedinìlý divácký 
zážitek.

Bratislavské divadlo tanca BDT
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S Pavlem Kozákem o tanci a hudbì
Kdo z návštìvníkù celostátní pøehlídky scénického tance Tanec, tanec... v Ústí nad Orlicí by neznal Pavla Kozáka? Jeho 
postøehy jsou koøením závìreèného rozborového semináøe - v hudbì, která je jeho specialitou, slyší mnohé, na co umí 
s nadhledem a erudicí upozornit ménì zkušené posluchaèe. Loni kromì porotování pøi celostátní pøehlídce Tanec, ta-
nec... patøil mezi lektory mezinárodní letní dílny moderního tance v Ústí nad Orlicí, kde mìl cyklus nìkolika pøednášek 
o tom, jak naslouchat hudbì a co v ní hledat.
• Úvodem našeho rozhovoru jsem požádal Pavla Kozáka, aby se pøedstavil tìm, co ho neznají:
„Vystudoval jsem violu na konzervatoøi a kompozici na Lidové konzervatoøi (i když ne dvakrát „lidovì“...), a pak na FF UK filozofii 
s estetikou. Bylo toho víc, co jsem dìlal - hlavnì jsem rád uèil dìti hrát na housle v LŠU, a „dneska už se smìji“ tomu, jak jsem v 80. 
letech kontroval na violu v orchestru Státního souboru písní a tancù. No, ale projel jsem s nimi pùl Evropy - a všude tam nelitoval, 
že jsem na gymnáziu nezanedbával angliètinu. 
Nìjaký èas jsem dokonce uvažoval o tom, že z naší republiky coby muzikant uteèu - to hlavnì když jsem nemohl v LŠU pokraèovat 
v uèení dìtí, které už jsem poznal a mìl rád - ale pak jsem se pokaždé vrátil, pøestože violisty všude potøebovali. To víte, „èuch“ 
a zvuk Vltavy... (té opravdové a té Smetanovy). Konec koncù, vìdìl jsem, že za mìsíc jedeme na Západ znova, a tak nevím, jestli 
bych se pøi neopakovatelné pøíležitosti nezachoval jako tak mnoho jiných...
Po listopadu 89 jsem se stihl živit i jako novináø. Necelý rok jsem pracoval dokonce na Úøadu pro dokumentaci a vyšetøování zloèinù 
StB. Kdyby mì ale dnes nìkdo hledal, jsem „anglickým“ knihovníkem na Rektorátu  ÈVUT v Praze 6.“

Byli jste nìkdy na vystoupení Domina Praha? Pokud ano, tak 
vám netøeba pøedstavovat Markétu Kodejšovou. Navíc patøí 
mezi taneènice, které: za a) okamžitì zaregistrujete, za b) 
nezapomenete.
Mimo „mateøský“ soubor Domino Markéta Kodejšová spolupra-
cuje na projektu Petra Tyce Pohyby a nehybnosti a vidìl jsem ji 
tanèit i v choreografii Josefa Prouzy s Impulsem na Celostátní 
pøehlídce scénického tance v roce 1996.
• Markéto, vy jste dost dobrá taneènice. Neuvažujete nad mož-
ností vìnovat se tanci jednou profesionálnì?
„Nevím, uvidím èasem.“
• Máte motivaci, nebo èekáte na náhodu, která by vás k tanci 
pøipoutala naplno?
„Na náhodu neèekám, samozøejmì, že bych chtìla tancovat dál. 
Ale uvidím, co bude dál. Dostudovala jsem Konzervatoø Jarosla-
va Ježka a teï jsem na Státní jazykové škole na Národní tøídì. 
Studuji francouzštinu.
A u tancování nerozlišuji, jestli je to koníèek nebo ne, prostì mì 
tanec baví a dìlám ho tak, jak mùžu. Protože tanec potøebuji. 
Nemùžu bez tancování být. Když delší dobu nevidím tanec, už 
jsem nesvá. Potøebuji tanec k životu.“
• Zajímalo by mì kolik èasu vìnujete taneèní pøípravì?
„No to je nejvìtší problém. Ukonèila jsem konzervatoø a tím pá-
dem jsem pøišla zhruba o deset hodin tancování týdnì. Vždycky to 
byly dennì dvì lekce moderny a klasiky a o to jsem nyní ochuzená 
a trénuji jenom v souboru. To znamená pondìlí, ètvrtek a pátek. 
Bojím se, že moje technická úroveò tím pádem pùjde dolù.
Ráda bych odjela do zahranièí, abych tam naèerpala nové infor-
mace, snad to vyjde.“
• Chodíte pomìrnì èasto na taneèní koncerty, co se vám líbilo 
v poslední dobì nejvíc?
„Skupina Alvina Ayleho.“
• Máte nìjaké stesky ohlednì fungování scénického tance 
v Èeské republice?
„Nikdo nemùže èekat, že tady bude všechno naplno fungovat, 
když teprve nedávno se otevøely dveøe tancování ze Západu. 
Všechno má svùj èas. Není asi všechno tak, jak by mìlo být, 
ale zraje to.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Otázky pro Markétu 
Kodejšovou

Výsledková listina soutìže ve scénickém tanci (30.11.)
1. kategorie
Moderní tanec
1. místo: Listy a vítr - ZUŠ Pardubice-Polabiny
2. místo: Pan Doktor Janoušek - ZUŠ Lanškroun
3. místo: Panenka - ZUŠ Lanškroun
Klasický tanec
cena za úèast: Panenka - CASSIO Litvínov
Zvláštní ocenìní:  Mohelnická rolnièka - ZUŠ Lanškroun

2.kategorie
Moderní tanec
1. místo: Nekoneèná cesta - ZUŠ Lanškroun
2. místo: Chorál a píseò - TS Støíbro
3. místo: My mezi nimi - ZUŠ Tachov
Klasický tanec
cena za úèast: Motivy z Labutího jezera - CASSIO Litvínov
Lidový tanec
1. místo: Prodaná nevìsta-Toè se holka - CASSIO Litvínov
2. místo: Slovanský tanec è.7 - ZUŠ Šumperk
3. místo: Irsko - Klip-klap Praha
Zvláštní ocenìní:  Mohelnická rolnièka: CASSIO Litvínov

Poprvé se tato jednokolová „pohárová“ soutìž konala v ro-
ce 1995. Dìlí se na dvì èásti - jeden den probíhá soutìž 
v pøedtanèení, druhý den ve scénickém tanci. K soutìži Mo-
helnická rolnièka se v podrobnìjší reportáži vrátíme ještì 
v pøíštím èísle.

-mn-

Mohelnická rolnièka 
1997

TS Støíbro -  
Chorál a píseò

Mohelnická 
rolnièka 1997

Tuto fotografii 
berte jako 
závdavek pro pøíští 
èíslo
Foto: BoD
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• Jak dojde k tomu, že se èlovìk s tak širokým akèním rádiem jako vy, objeví znièehonic v Ústí nad Orlicí v porotì celostátní soutìže 
neprofesionálního moderního tance?
„Když jsem se oženil, odešel jsem ze Státního souboru písní a tancù. Svùj díl vlivu tu mìla má žena-sopranistka, která se - snad 
právì proto, že má vìtšinu pøíbuzných v jihomoravské vesnici - dívala na tento zpùsob provozování folklóru s despektem; a svou roli 
mìlo i setkání s jedním významným èeským exulantem v italské Umbrii. 
Další posloupnost lze nazvat pøelomovým momentem, protože jsem se stal celopražským metodikem pro malé hudební žánry. Bavilo 
mì vymýšlet stanovy soutìží a pokoušet se pøemluvit bigbí�áky a folkaøe, aby se nauèili noty; a na nìjaké to koncipování pozvánek 
jsem se - po „køestu ohnìm“ v LŠU - skoro ani nedíval jako na práci. Byla to totiž Gorbaèovova éra, kdy svitla perspektiva - bohužel 
zøejmì iluze...? - že se celý svìt pohne k lepšímu. Nìkdy v této dobì  mì Helenka Kazárová poprvé pozvala do poroty ke scénické-
mu tanci.  Tak jsem se k tomu dostal a i dnes pro mì vždycky znamená tìch pár dní v Ústí nad Orlicí nadechnutí. Uprostøed nápadù 
mladých lidí se cítím poøád v jejich vìku, a navíc mi to pøipomíná onu š�astnou dobu v Kulturním domì hl. m. Prahy.“
• Jak jde dohromady hudba a filosofie?
„Dìkuji za optání: skvìle! Každá doba mìla svou filosofii a filosofie zase svou estetiku. Ta se konkretizovala do jednotlivých umìní, 
z nichž hudba je - co se týèe abstraktnosti - ve výsostném postavení. No ale potom ta radost, když nìkdo takovou abstraktnost 
zase krásnì konkretizuje pohybem!! (A nemusí to být jen lidské tìlo, i když TAHLE konkretizace je jistì nejkrásnìjší!) Spojení hudby 
s pohybem je zkrátka pro „abstraktního“ hudebníka ohromná inspirace: VIDÌT pohyb, který v hudbì samé jen tuším, jako její možný 
„výklad“. 
Jistì, my muzikanti jsme „cvièeni“ k nacházení radosti v hudbì (to aby ji v ní našli i naši posluchaèi!),  a jistì pøi ní míváme všelijaké 
asociace. Pak mì ovšem tím spíš potìší, když se nìkomu povede vyložit hudbu trošku jinak, než bych si to dokázal vymyslet já.
Dalo by se to srovnat s ilustracemi ke knize: nìkdy jsou to výklady opravdu pøekvapivé - tøeba nová Babièka! - a podobnì pøekvapi-
vý zážitek je, když hraje houslistka Bachovu rychlou vìtu ... a pøitom ji obíhá a „obcvièuje“ taneèník v úboru „svaly-tuž“ ze zaèátku 
století. Vážná hudba pak není až TAK vážná...“
• Když jsme u festivalu Tanec, tanec... Proè vìtšina choreografù sáhne radìji po rockové, nìkdy až pøímo popové hudbì? Že by byli 
natolik ovlivnìni komercí?
„Jasnì, že jsou. Je to sociologický problém. Každá sociální skupina má své umìní. Z podobných dùvodù jsou málo sledovány ÈT 2 
a Vltava. Nìkdo se spokojí s tuctovostí a tomu odpovídá potom i hudba. Je to širší problém. Jako kdyby si nemohli choreografové 
vzít za vzor to nejkrásnìjší v hudbì, co tu je! - Ale ono je to asi jako v tom èernošském pøísloví, že „pro bramboru se staèí sehnout, 
ale pro kokosový oøech se musí vylézt na strom“.
Otázka toho, že není dost investováno do základních umìleckých škol, se tady dost jasnì projevuje. Napøíklad za „mých èasù“, 
když jsem dìlal metodika, country skupiny nevypadaly až tak uboze, jak vypadají dnes. I populární hudba mladých lidí šla úrovní 
dolù. V 60. letech se režim chlubil tím, že hudebky byly témìø zadarmo a mohl do nich chodit prakticky kdo chtìl. Myslím, že tohle 
by musel ocenit kdokoli a za jakéhokoli politického systému: dnes by to ovšem chtìlo nenechávat unikat neodvedené danì! Artifi-
ciální umìní je svou definicí nekomerèní, a tedy po finanèní stránce bezbranné. Na sponzoring nelze spoléhat systematicky - mùže 
být, ale nemusí. A co pak pøijde spoleènost levnìji: podpoøit ZUŠ anebo léèit narkomany?!“
• Myslíte si, že tanec bude jako umìlecká disciplína nìkdy právì tak populární jako hudba, literatura...? Ve srovnání s tìmito obory 
je zatím víceménì popelkou, protože nemá takovou minulost... (aspoò tu doložitelnou, ve srovnání se zmínìnými obory).
„Nemá minulost, ale má budoucnost. Naopak - mùžeme se tøeba obávat o další rozvoj symfonické hudby. Nemyslím tím teï jenom 
na její ohrožení vpádem syntezátorù. Po Stravinském je totiž tìžko nìco pøipsat k dìjinám hudby pøi zachovávání symfonického 
standartu, který známe ze Smetanovy Mé vlasti, nebo Dvoøákových Slovanských tancù.
Oproti tomu existují produktivní, perspektivní formy umìleckého projevu, které zdaleka nejsou vyèerpané. To platí o moderním scé-
nickém tanci, a vedle nìj stejnì tak o moderní poezii, fotografii, experimentálním divadle...
Myslím si, že scénický tanec má velkou perspektivu. Ale! Choreografové nesmìjí pøistupovat k hudbì povrchnì! Jak vím mimo 
jiné z nìkterých výrokù Pavla Šmoka, než zaène vypracovávat opravdu scénickou koncepci nìjaké choreografie, tak hudbu dlouho, 
dlouho poslouchá, nìkdy i nìkolik let. Zøejmì tak se dopracuje urèitého myšlenkového tahu, a díky tomu pak jeho choreografie drží 
pohromadì.
A je tu ještì jedna moc dùležitá inspirace scénickým tancem.  Pùsobí jako protiváha k šílenému nakládání s lidskou tìlesností, jak 
jsme tomu svìdky coby pamìtníci 20. století. Také tím nám tanec pomáhá žít lidsky.“
• Na rozborovém semináøi celostátní pøehlídky scénického tance si mnozí na vaše nìkdy neèekané výroky o hudbì museli nejprve 
zvyknout...
„Na jedné stranì jsme spolu s odborníky na vizuální složku tance zváni do poroty, takže organizátorùm tance „stojíme za to“. Hned 
zároveò s tím je nám však prokazována (v tomto pøípadì málo potìšitelná) úcta: jako jakési „návštìvì“. Jako bychom byli nìco tak 
trochu cizorodého a pøeci jen - v kontextu tance - druhoøadého.  I pro mne by možná bylo pohodlnìjší sehrát roli onoho „profesora 
zmenšování“, jak ho známe z filmu Dívka na koštìti. Jenže hudebník - jako èlen týmu, jenž se pokouší zhodnotit øadu taneèních vy-
stoupení - opravdu NENÍ ani návštìva, ani trpaslík! Jednak je totiž hudba tepem tance - èím jiným žije tanec, ne-li rytmem? Za druhé 
by mìlo být možno vystoupit z hudby až k její estetické koncepci, ba až k filosofii, jak už jsme o tom mluvili. Pøi tìchto požadavcích mi 
pak mnohá hudba užívaná ke scénickému tanci pøipadá - promiòte; jak to øíct?; no ... koho z nás potìší vyžvejkaná žvejkaèka??!
A tak si  „dovoluji“ o hudbì hovoøit „tìžce“ a „nesrozumitelnì“. Ale hudba je - myslím: bez prùpravy - asi opravdu „tìžká a nesrozu-
mitelná“. A který obor není? Zkusili jste už DOS bez uèebnice? - A když už srovnáváme hudbu s poèítaèi: jen zavirovaný poèítaè slyší 
na pøíkaz: „pizza and beer“. Ten funkèní chce své instrukce, opravdové. Buïto si tedy jsme celé té komplikovanosti hudby vìdomi, 
anebo tomu všemu dìní na scénì nìjaká èást chybí. 
Hudba je tak tìžká, jak ji lidé byli schopni vymyslet, a já mohu jenom naznaèit, jakým smìrem by na sobì mìli její posluchaèi ještì 
pracovat, aby se pøiblížili jakémusi ideálu „hudebního znalce“ - a doufejme i lepšího choreografa a taneèníka.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-
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!!! VÝHODY PØEDPLATNÉHO !!!
Nabízíme Vám velmi výhodné pøedplatitelské slevy.

Cena jednoho výtisku zakoupeného v bìžném prodeji 
je 25,-Kè.

Pøi celoroèním pøedplatném ušetøíte na jednom výtisku 
5,-Kè a ušetøíte tak peníze za více než dvì èísla!!!

Cena jednoho pøedplaceného výtisku je pouze 20,-Kè!

Staèí èitelnì vyplnit objednací lístek a zaslat jej na 
adresu vydavatele.

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA - NEVYSTØIHUJTE - KOPÍRUJTE
Objednávám pøedplatné èasopisu TANEÈNÍ ROZHLEDY
od nejbližšího možného èísla za cenu 20,-Kè za èíslo.

       Pøíjmení a jméno pøedplatitele .... :   ______________________________  

  Ulice a èíslo popisné.................. :   ______________________________  

  PSÈ a mìsto............................. :   ______________________________  

  Pøedplatné uhradím ................... :   ¨ složenkou                                  

                                                        ¨ fakturou

  Datum a podpis (razítko) ............ :   ______________________________  

     ¨ Zasílám v jedné obálce 3 objednávky nových pøedplatitelù. Moje adresa je:

      ¨ Jsme 4 noví pøedplatitelé a objednávky posíláme hromadnì v jedné obálce.

HHH SOUTÌŽ *** ZAŠKRTNÌTE CO SE HODÍ *** SOUTÌŽ HHH

Chcete získat pøedplatné TANEÈNÍCH ROZHLEDÙ zdarma?
Máte jedineènou pøíležitost!

Každý, kdo získá 3 nové pøedplatitele, dostane zpìt své pøedplatné 
za tolik èísel, kolik si jich v prùmìru noví pøedplatitelé objednají.

Napø. 1. pøedplatitel si objedná náš èasopis od dubna (t.j. 8 èísel)
a další dva od února (t.j. 10 èísel).

Výpoèet je tedy: ((1*8)+(2*10))/3 = 9,3 zaokrouhlenì 9.
Získáte tedy zpìt pøedplatné za 9 èísel. Mùžete se také
spojit 4 a o úsporu se podìlit. V tomto pøípadì získáte

pøi celoroèním pøedplatném náš èasopis za 15,-Kè za výtisk!!!
NO NESTOJÍ TO ZA TO?

!!! POZOR - SOUTÌŽ BEZ PROHRY !!!
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TISKOVINY
V KRÁTKÝCH
TERMÍNECH

dopisní papíry,
hospodáøské tiskopisy,

reklamní letáky,
vizitky, brožury, knihy,

svatební oznámení, barevné prospekty ...

TISKÁRNA GRANTIS
Smetanova 510, 562 01 Ústí nad Orlicí

Tel.+Fax:(0465)525741

NA DOVOLENOU I ZÁJEZDY VŠEHO DRUHU
U NÁS DOMA I PO CELÉM SVÌTÌ

S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU
LUBOMÍR ZÁØECKÝ

Pod lesem 253, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: (0465)523974



dodávají
VÝPOČETNÍ TECHNIKU

KANCELÁŘSKOU TECHNIKU
TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKU

znamenají
ŠPIČKOVÉ PŘÍSTROJE

SPOLEHLIVÝ A PRUŽNÝ SERVIS
VÝHRADNĚ KVALITNÍ KOMPONENTY

NÁROČNÉ PŘEDPRODEJNÍ ZKOUŠKY KAŽDÉHO KUSU

VT DATA s.r.o.     VYSOKÉ MÝTO  Fügnerova 4/I, 566 01, tel. (0468) 223 24, fax (0468) 218 61
                            PRAHA                U skládky 3, 190 00, tel. (02) 828 510, 684 86 75, fax (02) 828 455
                            BRNO                  El. Voračické 32, 616 00, tel. (05) 412 130 68, fax (05) 412 130 68
                            BRATISLAVA       Drieňova 34, 821 02, tel. (004217) 238 440, fax (004217) 238 440
                            PIEŠŤANY           Palárikova 5, 921 01, tel. (00421838) 254 71, fax (00421838) 254 71
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