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ZUŠ Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí a Klubcentrum Ústí nad Orlicí

uvádí

TANÈÍME PRO RADOST
21. celovečerní premiéra choreografií Evy Veverkové.

V pořadu moderního scénického tance účinkují TO ZUŠ a c-DANCE Ústí nad Orlicí.
c-DANCE tímto představením slaví 15. výročí od svého vzniku.

Dále vystoupí 1. - 3. ročník TO ZUŠ Ústí nad Orlicí
v choreografiích Ivety Zahradníkové

Ústí nad Orlicí - Roškotovo divadlo
v pátek 3. dubna 1998
v 1700 a v 1930 hodin

Využijte možnosti předprodeje vstupenek:
Klubcentrum Ústí nad Orlicí

tel.: 0465-523239

TANEÈNÍ ROZHLEDYTANEÈNÍ ROZHLEDY
MEDIÁLNÍ PARTNER SOUBORU c-DANCE
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Jak popostrèit dopøedu moderní scénický tanec, co se týká jeho spoleèenského postavení a odezvy u nejširších 
vrstev obyvatelstva? Vždycky, když si zaènu lámat hlavu s tímto problémem, skonèím u dvou základních okruhù. 
U vìcí, které ovlivnit mùžeme svoji snahou a u vìcí, které prostì a jednoduše potøebují svùj èas a nedají se uspí-
šit.
Kdysi dávno jsem nechápavì zíral na realizaèní týmy rùzných sportovních disciplin, kde jako první v øadì stál ne-
hrající kapitán, potom masér, psycholog, manažer, èlovìk pro styk se sdìlovacími prostøedky, lékaø, tréninkový 
partner a další a další a teprve dvacátý v øadì stál jeden skuteèný sportovec, který všechny tyto lidi dokázal využít. 
Nebo oni dokázali využít jeho, jak se to vezme.
A teï zpìt k naší taneèní realitì. Vedle takového realizaèního týmu si pøedstavte absolutní vìtšinu vedoucích 
souborù scénického tance, nebo uèitelek a uèitelù taneèního oboru.
Kantor aby se rozkrájel - nacvièí choreografii, navrhne a zajistí látky na kostýmy, nebo se i postará o jejich ušití, 
zapøemýšlí nad svícením, shání rekvizity, pøipraví si nahrávku hudby na pøedstavení, zajistí divadlo, obejde povìt-
šinou nadarmo nìkolik potenciálních sponzorù, postará se o plakátky, pozve vlivné osobnosti nejbližšího okolí, 
láme si pøed premiérou hlavu, jak vysvìtlit rodinì sólisty, že na návštìvu strýèka kdesi v dalekých konèinách by 
mohli jet jindy a ne právì v èase pøedstavení atd. (Mùžete doplnit podle vlastních zkušeností.) Nakonec schvácený 
poslouchá od rádoby kritikù dobré rady typu co by mìl pøíštì udìlat, aby to bylo lepší než tentokrát.
Uvážíme-li ještì, že mezi taneèními pedagogy, kteøí zároveò „šijí“ choreografie, je 99 % žen, od kterých se navíc 
oèekává, že budou všezaøizujícími skvìlými matkami, nebo super milenkami...
Jaký je závìr? Pøeji nehrající (netanèící) kapitány a realizaèní týmy všem kantorùm a souborùm. Kdy se k nim do-
pracujeme? Jsou dva hlavní zpùsoby (pasivní a aktivní). Buïto pøirozeným stárnutím souèasných taneèníkù, kdy 
aspoò nìkteøí, až povìsí tancování na høebík, zatouží být stále ještì uprostøed tohoto kouzelného svìta krásy, 
mládí, pohybu a iluzí a zaènou pomáhat.
Anebo se pokusíme my sami tyto lidi vyhledat - protože nikde snad není taková koncentrace tolika krásných 
a oduševnìlých dívek jako právì u scénického tance, divím se, že nìkteré z nich se nepokouší využít a zapojit 
organizaènì nadané obdivovatele.
Divil bych se, že by se v tomto národì posedlém schùzováním nenašlo pár lidí, kteøí by nezkusili udìlat kariéru 
jako funkcionáøi právì ve scénickém tanci!
Proè se zabývám tìmito (a dalšími) úvahami? Prostì mám pocit, že není ještì všechno v poøádku - ohlednì pre-

zentace tance na veøejnosti (má být velkolepá), dále 
mi chybí vìtší odezva veøejnosti (víte kolik je kulturních 
lidí všeho druhu, které by mohl tanec oslovit ???!!!), 
podezøelé je mi i to, že do ZUŠek dávají rodièe hlavnì 
dìvèata (proè?), taky se divím, že poznávám nìkdy 
kantorky, které si samy myslí, že provozují menšinový 
žánr (to je hodnì nezdravá autosugesce, èetli jste nìkdy 
knihu o pozitivním myšlení?).
Tance je dnes jak nikdy - je spousta ZUŠek s taneèním 
oborem, soukromých studií, je vyuèování u DDM apod, 
o konzervatoøe v Praze málem zakopáváte, existuje ne-
spoèet amatérských souborù, jsou pøehlídky, festivaly, 
taneèní dílny... Takže mi nìkdo vysvìtlete, proè tanec 
není vyloženì atraktivní záležitost? Anebo je a jenom to 
ještì neumíme „prodat“ a jsme v pojmenování a uvìdo-
mìní si existujícího stavu o krok pozadu?
P.S.
V tìchto svých úvahách hodlám pokraèovat i do budouc-
na, protože urèitì na taneèní publikaèní scénì chybí. 
Teprve, když si budeme klást otázky, mùžeme nacházet 
odpovìdi. Mimochodem - že vás také napadají rùzné 
otázky, podobné nebo i jiné?
Hledejme spoleènì smìr kudy jít, odkud zaèít naše ta-
neèní klubko rozmotávat.

Mirek Nìmec

A� žijí nehrající kapitáni!

Fotografie na titulní stránce: Soubor Allegro (Bratislava - Slovensko)
v úspìšné choreografii Janet Buèkové Impulzy (foto z archívu Allegra).I pohled ze zákulisí má svùj pùvab Foto: BoD
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Rozvrh akce jsme otiskli v minulých èíslech, v tomto èlánku uvedu jen pár obecných vìt a dílèích postøehù. Podrobnìjší 
zpravodajství z nìkterých dominantních èástí MTT následuje v dalších èláncích.
Na MTT jsme strávili s kolegou Bohumírem Džubejem dva dny (støedu 7.1. a sobotu 10.1.) a poctivì jsme se snažili 
absorbovat všechno, co se dìlo. Praktické taneèní semináøe na „Vìtrníku“, konferenci o taneèním školství, koncert 
Bratislavského divadla tanca, neménì nás zajímala atmosféra v zákulisí, vypovídající o vyznìní akce mnohdy víc, než na-
leštìné výkladní skøínì...
V první øadì nás zaujal neobyèejný zájem o taneèní semináøe. Cvièební sály areálu Vìtrník byly neustále zaplnìné, 
pøipoèítáme-li diváky podél stìn, tak témìø pøeplnìné. V sobotu si pøišli mezi frekventanty MTT zacvièit i sólisté BDT 
a tak není divu, že pøi hodinách vládla vyjímeèná atmosféra.
Mám-li nìco øíci k MTT, nezbývá než zdùraznit onu bájeènou komplexnost akce. Jestliže se pøes den cvièí a veèer jsou 
pro frekventanty (a veøejnost) pøipraveny taneèní koncerty s rozpìtím od školního repertoáru konzervatoøí až po špièkové 
BDT, pak takovou akci musím pouze obdivovat. Týden pestré stravy pro taneèníkovu duši i tìlo - tak vidím MTT.

-mn-
P.S.
Protože jsem nikdy nechtìl psát tzv. bezpohlavní èasopis, pøipojuji na závìr malou polemiku s èlánkem Niny Vangeli, cituji 
název: „Mezinárodní týden tance v Praze byl spíše regionální pøehlídkou“. Otisknuto v Lidových novinách 15. ledna.
Èlánek se dá rozdìlit do dvou èástí - na úvodní zamyšlení nad významem MTT a dále na kritiku jednotlivých taneèních 
pøedstavení festivalu. Nina Vangeli jako kritik patøí do naší první extraligy a pokud se vìnuje taneèní kritice, tleskám.
V úvodní èásti èlánku - viz všeøíkající titulek- však opouští svoji parketu a zamýšlí se krátce nad významem, èi rozsahem 
akce. Zde se dopouští zásadní nepøesnosti. Každý, kdo jen zavadil o MTT od prvních roèníkù ví, že MTT tvoøí celotýdenní 
taneèní semináøe pod vedením zahranièních i našich pedagogù a soubìžnì probíhají veèerní pøedstavení. Tato dualita je 
jedineèná zejména pro dopad akce na taneèníky, kteøí se jí zúèastní. MTT musí nutnì potìšit srdce každého taneèního 
pedagoga a tìch, kterým leží na srdci další rozvoj tance u nás. Ne snad?
Odpovìdnost taneèního kritika, který publikuje mimo odborné èasopisy v celostátních novinách a pustí se do takových-
to („regionální pøehlídka“) silných hodnocení je nesmírná. Podle slovníku cizích slov se slovo region používá nejvíc 
ve smyslu kraj, krajový.
V dobì, kdy stále ještì zápasíme o celospoleèenské uznání scénického tance, si desetitisíce náhodných ètenáøù mohou 
na dlouho vytvoøit z podobného titulku a prvních vìt èlánku nehezký obrázek o celém scénickém tanci u nás. Noviny mnozí 
lidé proèítají jen v titulcích a taneèní akce mezi sebou pøíliš bìžný ètenáø nemusí rozlišovat, bere to „šmahem“.
Autorka dále uvádí, že: „slovo mezinárodní v názvu festivalu slouží jako kudlièka na odøezávání veøejného mìšce“ (ko-
nec citátu). Pokud milé autorce uniklo, v tomto státì veøejný mìšec odøezává kdekdo, snad každý z nás by mohl podat 
množství pøíkladù souèasného neutìšeného stavu. Použít tedy tento zavádìjící argument proti jakékoliv taneèní akci je 
absolutnì nefér. Svìdèí to buïto o autorèinì nezájemu o tanec všeobecnì (to snad ne), snad o pøecitlivìlém smyslu 
pro spravedlnost (padni komu padni), nebo o zaujatosti proti akci jako takové (to spíš). O tøetí možnosti svìdèí výrazné 
citové zabarvení inkriminované vìty, která prokazuje autorèinu zainteresovanost.
Kritik píše buïto tak, že vylévá na papír své vnitøní monology, nebo vyjadøuje kolektivní nálady své a svých pøátel, nebo 
se snaží být nezaujatý a shání informace a hledí si udržet odstup. Dále je optimální, když kritik ví, pro jaké auditori-
um píše a podle toho volí prostøedky. Domnívám se, že paní Vaòková na rohu ulice pomyslného mìsta, když doèetla 
úvod èlánku o „spíše regionální pøehlídce“ a „mìšci“, musela vykøiknout: “A tohle my platíme táto!“ Paní Ninì Vangeli 
nabízím, aby podobný èlánek pøíštì nabídla k otisknutí Ta-
neèním rozhledùm. Rád jej otisknu, protože cenzurou netr-
pím, každý mùže vyjadøovat své názory o taneèním životì 
u nás libovolnì. Polemika je cesta kupøedu a na stránkách 
èasopisu si to vyøíkáme. Domnívám se jen, že do Lidových 
novin nìkteré výrazivo prostì nepatøí.

-mn-

Mezinárodní týden tance 98 oèima Taneèních 
rozhledù

Foto: BoDZe semináøe na MTT 1998



4 5

Již tradiènì patøí první lednové dny v pražském divadle 
Laterny Magiky taneènímu festivalu - Mezinárodnímu 
týdnu tance. Festivalu, který nám dává možnost vidìt 
to nejlepší z naší domácí scény a zároveò i pøíležitost 
nahlédnout pod poklièku zahranièního kumštu a to nejen 
na pøedstaveních, ale hlavnì na praktických semináøích, 
probíhajících v uèebních prostorách Taneèního centra v Pra-
ze na Vìtrníku. Úroveò letošního festivalu však naprosto 
pøedèila veškeré oèekávání taneèní veøejnosti, zvláštì 
pak po rozporuplných ohlasech z minulých let. MTT 98 byl 
jedním velkým zážitkem, pøínosem pro diváka i taneèní 
veøejnost a hlavnì šancí vidìt v Praze soubory jako je Bra-
tislavské divadlo tance nebo baletní soubor divadla Ústí 
nad Labem, které v Praze nevidíme tak èasto. MTT 98 byl 
roèníkem, který vytyèil cestu do pøíštích let. A já pevnì 
doufám, že všichni, kteøí se na letošním roèníku podíleli, 
z ní v pøíštím roce nesejdou.
Praktické semináøe, teoretické diskuse, veèerní pøedsta-
vení. MTT je zkrátka týden plný tance a všichni vánoènì 
vyhladovìlí taneèní otesánci si pøišli na své. MTT jsou 
však hlavnì pøedstavení. Veèery, jenž dávají jedineènou 
možnost vidìt nové choreografie, pøipomenout si starší 
díla a také poznat trochu z toho, co zas tolik neznáme. 
Tato pøedstavení jsou tím nejvìtším pøínosem celého fes-
tivalu a zároveò i jeho dramaturgickou a obsahovou páteøí. 
A právì za tìmito veèery se teï ohlédneme.

Tovaryš a korálky
Jako již tradiènì patøilo první pøedstavení festivalu vynikají-
címu Pražskému komornímu baletu. Zámìrnì øíkám vynika-
jícímu, jelikož považuji tento soubor za jeden z nejlepších 
taneèních spolkù v souèasné dobì a to nejen po stránce 
technické úrovnì interpretù, nýbrž i po stránce repertoáro-
vé, v níž se skví nejlepší díla nestárnoucího Pavla Šmoka, 
hvìzdného Petra Zusky nebo dvorního choreografa Ná-
rodního divadla a souèasného nového umìleckého šéfa 
souboru Libora Vaculíka.
Pražský komorní balet pøedstavil festivalovému publiku 
své dvì nové choreografie. Zbrusu nové dílo Libora Va-
culíka „Písnì potulného tovaryše“ (G.Mahler) a nedávno 
premiérovaný celoveèerní balet Petra Zusky „Komboloi“ 
(Z.Matìjù).
Písnì potulného tovaryše to je oslava starého dobrého 
rèení - „v jednoduchosti je krása“. Tento duet tanèený 
Petrem Zuskou a Radkem Vrátilem je dalším z výborných 
poèinù Libora Vaculíka. Nápaditá choreografie, jednodu-
chost taneèních krokù, jasná dramatická linka a divadel-
nost celé choreografie, jenž je mnohdy tolik opomíjená. 
Nosné téma souboje èlovìka se svým osudem (smrtí) je 
zde ukázáno natolik jasnì a bezprostøednì, že není co 
dodat. Navíc výkony obou taneèníkù jsou pastvou pro oèi. 
Mimoøádnì vás pøekvapí zejména Radek Vrátil, z nìhož 
se stává sólista jako víno.
Komboloi je balet, o nìmž bylo napsáno kritik víc než dost, 
jedni toto dílo napadají, jiní oslavují. Faktem je, že jakmile 
si poslechnete hudbu Zbyòka Matìjù, která je místy napro-
sto netaneèní, musíte obdivovat choreografický a divadelní Foto: BoDZe semináøe na MTT 1998

Foto: BoDJeden ze semináøù na MTT 1998 vedl Williams Derek z USA/SRN

Ohlédnutí za MTT 98
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um Petra Zusky už z pouhého principu, že to dokázal. Mì 
ale nezbývá nic jiného než znovu konstatovat, že Komboloi 
by bylo dílo všech dìl, kdyby celé vyzaøovalo stejnou energii 
a náboj tak, jako na svém konci pøi dìkovaèce. Po shlédnutí 
celého díla ve vás zùstane jen silný pocit, že se všichni 
interpreti musí strašnì tìšit na konec celého pøedstavení, 
protože jedinì tam si poøádnì zatanèí a jedinì tam vám 
mohou svým tancem dát srdce na dlani. A vám pak nezbý-
vá nic jiného než ho pøijmout a tleskat nadšením, protože 
i když jste v první polovinì této choreografie málem usínali, 
jste teï plní nadšení, že se koneènì tancuje. Takže stejnì 
jako po premiéøe nezbývá napsat nic než tato slova: Být 
celé Komboloi takové jako jeho dìkovaèka, tak si všichni 
v hledišti utleskají ruce.

Špièky, moderna a snìhové koule
Pøedstavení taneèních škol je neodmyslitelnou souèástí 
každého MTT. Tyto veèery jsou každým rokem velmi rozdílné 
jak svou úrovní tak i obsahem. Nìkdy je toho více, nìkdy 
ménì. To letošní pøedstavení složené z celkem devatenácti 
choreografií tanèených žáky taneèních škol, èleny baletních 
souborù Národního divadla a divadla J.K.Tyla v Plzni a jedné 
choreografie nìmeckého taneèníka a choreografa Jochena 
Heckmanna však stálo za to. Jak jsem byl po loòském 
pøedstavení zdìšen, tak jsem letos velice mile pøekvapen. 
Každá z choreografií mìla aspoò nìco do sebe. Každá byla 
originální a v každé bylo aspoò kousek dobrého kumštu. Je 
jasné, že témìø na všech tìchto dílkách vyjma Vaculíkova 
„Piano concerto A dur“ tanèeného Natálií Turjanicovou 
a Romanem Šolcem (oba èlenové zmínìného baletního 
souboru divadla J.K.Tyla v Plzni) je co zlepšovat. Techniku 
studentù, choreografický slovník, dramaturgickou náplò, 
samotné taneèní kroky, které nemusejí být složité, hlavnì 
když budou nápadité a choreograficky funkèní. O ostat-
ních øemeslných nuancích taneèního umìní ani nemluvì. 
Ze všech dìl nejlépe obstály tyto choreografie:
Boureé Antonína Schneidera na hudbu Jethro Tull. Vtipné 
nápadité a svìží dílko, jenž je všem studentùm jako dìla-
né na tìlo a navíc v nich urèitì místy trošièku podtrhne 
i jejich osobní charaktery. A jak znám Antonína Schneidera, 
tak pøesnì vìdìl, kdo koho bude pøedstavovat. Ty budeš 
fiflenka, ty opozdilec, ty srandista... atd. (tanèili studenti 
Taneèního centra Praha).
Jednoho dne v zimì Jiøího Dužího na hudbu Ireny Tokar-
zové. Naprostá bomba. V momentì, kdy stavíte choreo-
grafii pro studenty taneèní školy, máte tøi možnosti. Buï 
udìláte srandu a nadsázku a nebude to velké drama 
ani srdce rvoucí pøíbìh, ale „kousek“, který udìlá radost 
jak vám, tak i dìtem. Nebo postavíte dobrou choreografii 
odpovídající technickým možnostem studentù jednotlivých 
roèníkù a nebo si vyberete nejlepší osobnosti posledního 
roèníku a postavíte na nì choreografii jako øemen. Pakli-
že si ale nejste moc jisti v choreografických kramflecích, 
musíte zákonitì volit ten první zpùsob a pakliže máte jen 
trochu fištrónu, tak se vám to povede. No, a to se pøesnì 
stalo v pøípadì tohoto dílka. Zimní sporty v podání studentù 
Janáèkovy konzervatoøe v Ostravì byly zkrátka k sežrání. 
Koulovaèka, máchání oblièeje ve snìhu, jízda na vleku, 

sjezd i bìh a nakonec spoleèná jízda z kopce. Jiøí Duží to 
vzal za správný konec a v moøi všech Louskáèkù, Don Qui-
jotù, dramatických zápletek a nicneøíkajících sól je právì 
tato choreografie støíbrnou perlou mezi fazolemi.
Piano concerto A dur Libora Vaculíka bylo vzorným zakon-
èením první poloviny úterního pøedstavení. Vzorným proto, 
že nìjak tak by to mìlo vždycky vypadat. Duet Libora Vacu-
líka na hudbu Edvarda Griega je èistý, nápaditý, plastický 
ve svých tvarech a koneènì i kvalitnì interpretovaný svými 
taneèníky, o nichž jsem psal již na zaèátku.
Z výrazných taneèních osobností celého veèera, ještì døí-
ve než se dostaneme k Jochenu Heckmannovi bych rád 
jmenoval Ondøeje Novotného v choreografii „Vždy, když 
se zamiluji“, jíž je i sám autorem, Martina Svobodníka 
v choreografii „Sám“ od Vladimíry Kartouzové a koneè-
nì i taneènì výbornou krasavici Taneèního centra Lindu 
Schneiderovou.
Druhá polovina veèera patøila nìmeckému choreografovi 
Jochenu Heckmannovi, který v Praze pøed svým samostat-
ným veèerem pøedstavil svoje dílo A Break In The Glass Of 
Sky pøeložené jako Rozbité nebeské sklo. Tento duet dvou 
andìlù za živého doprovodu klavíristky Christiny Weber byl 
zpoèátku lákavý, jelikož J.Heckmann používá osobitý pohy-
bový slovník. Pracuje s pohybem a taneèními vazbami jako 
s medem vylévaným ze sklenice. Jeho tanec je naprosto 
èistì vázaný, táhne se jako žvýkaèka. Jednotlivé sekvence 
jsou naprosto peèlivì provázány zpùsobem, že máte pocit 
nepøetržitého pohybu bez jediné statické pózy.
Tento styl je zpoèátku více než zajímavý, ale po chvilce 

Foto: BoDZe semináøe na MTT 1998
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si øíkáte: Co bude dál? Co se z toho vyvine? A na konci, 
když zjistíte, že to bylo celé jedno a to samé, uvìdomíte si, 
že ten Heckmann je sice pìkný kluk (zejména dámská èást 
publika, u klukù nevím?!!), ale že to zas nebylo kdoví co.
Tento pocit se musí zákonitì dostavit, protože Heckman-
nùv tanec je poøád to samé dokoleèka. A než vše skonèí, 
se cítíte jako èlovìk, co si pustil novou desku, která se mu 
oposlouchala døív, než došla do konce. Škoda.

Looping aneb Láska na více zpùsobù
Støedeèní veèer v programu letošního MTT patøil nì-
meckému choreografovi Jochenu Heckmannovi a jeho 
taneèní skupinì Looping, jejíž název vyjadøuje (alespoò 
podle slov autorù programu) samotnou ideu celé skupiny: 
„Život se všemi rychlými zvraty, vrcholy i pády - to vše je 
transformováno do pohybu, pøelévání energie v nekoneè-
ných køivkách... Jednoduše LOOPS - klièky, kruhy, záhyby, 
smyèky.“
Šéf skupiny Jochen Heckmann nebyl v Praze zdaleka popr-
vé. Jako hostující pedagog se zúèastnil již loòského roèníku 
MTT a to s velkým úspìchem. O to více bylo oèekáváno 
jeho pøedstavení.
Veèer s názvem Ètyøi dopisy zamilovaných byl složen 
ze ètyø vzájemnì na sebe navazujících choreografií, 
z nichž mìla každá svùj podtext: „Láska, smyslnost, city 
a nadìje.“

Pøedstavení zaèalo vynikajícím vstupem herce - recitátora 
Gregory Arcemana, který vás provázel svými verši celý veèer 
a dokonalým zpùsobem vše doplòoval a komentoval. Gre-
gory zaèíná psát verše, kousky vyznání na podlahu jevištì. 
Barbie, miluji Tì jak nejvíc mùžu, Barbie, miluji Tì...
Od tohoto okamžiku jste vtaženi do samotného taneèního 
díla, které se však odvíjí ve stejném duchu jako pøede-
šlé pøedstavení v rámci taneèních škol. Zkrátka a dobøe, 
i když je celý veèer o tìch nejkrásnìjších pocitech na svì-
tì, nemùžete se zbavit dojmu, že smyslnost asi nevypadá 
stejnì jako jemný cit a že když se dva milují, tak nedìlají 
stejné pohyby jako pøi seznamování. Jednoduše øeèeno 
pohybový slovník a zásobník nápadù Jochena Heckman-
na byl alespoò na mùj vkus a hodnotová mìøítka pøíliš 
omezený a chudý. Ano - vidíte tanèit krásné taneèníky. 
Chvíli se vám zamlouvá neotøelý taneèní projev interpre-
tù a možná, že vám nìco øekne i charisma jednotlivých 
interpretù, ale v prùbìhu veèera si zaènete daleko více 
všímat toho, že jedna z taneènic má v pupíku ozdobný 
šperk, než toho, jak bravurnì tanèí. Z celého veèera vás 
tak nejvíc strhne bezchybný výkon herce, bez nìhož by 
dílo nestálo za øeè. Mìní nálady, vci�uje se do atmosféry 
a svým osobitým projevem a momenty, kdy hledá správná 
slova napø. pro seznámení s dívkou, je pøímo bezchybný. 
Být holka, tak za ním jdu do zákulisí.

Dílna 98 - aneb Co je všechno možné i nemožné
Já nevím jak vy, ale mám pocit, že dnešní amatérská 
taneèní scéna není tak špatná. Máme kvalitní soubory 
i zajímavé choreografy. Proto bych soudil, že to, co bude 
k vidìní na festivalu právì z této sféry našeho èeského tan-
cování nebude špatné. Bohužel jsem byl nejen pøekvapen, 
ale navíc i neskuteènì zklamán. Šest choreografií od šesti 
autorù mì naprosto ubilo a vzalo chu� chodit na amatérské 
soubory na hezky dlouhou dobu.
Variace na rokokové téma - to, že je Lenka Ottová choreo-
grafkou tvoøící líbivá díla, jsem pøijal celkem bez problému. 
Vždy� tancování má být svìží a krásné, zvláštì když má 
Domino za své èleny tak pìkná dìvèata. Problémem však 
je tato choreografie. Rokoko muselo opravdu nemile za-
sáhnout citlivou duši této choreografky, protože její práce 
mi pøišla jako pomsta tomuto vývojovému období svìtové 
kultury, kdy se místo sukní nosily stolní slánky. Nápad 
samozøejmì beru, ale samotný tanec už ne. Spíš mì pøe-
kvapilo, že umìlkynì, která je schopná vytvoøit dílo jako je 
„Sen o svobodì“ dokáže postavit nìco tak slabého.
Upøímnì doufám, že až se Lenka Ottová zase nìkdy pustí 
do vtipkování na jevišti, že se do toho poøádnì opøe a di-
váci se budou smíchy popadat za bøicho. Myslím si totiž, 
že je toho schopná a pakliže se pletu, tak se bohužel 
nedá nic dìlat.
Vrtìèi a toèièky - o Josefu Prouzovi vím, že je tak trošku 
blázen. Ale také vím, jak je schopný choreograf, o èemž 
svìdèí nejedno ocenìní z republikových pøehlídek. Toto dílo 
je ale tak dokonalým úletem, že mám skoro chu� o nìm 
vùbec nemluvit jako o taneèní choreografii. Prouzova toèící 
se bláznivina se svými bizardními kostýmy se zcela urèitì 
setká s jednoznaèným pøijetím a hurónským aplausem 

Foto: BoDDalší semináø na MTT 1998 pod vedením zahranièního lektora
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v nìjakém noèním erotickém podniku, ale z hlediska tance je to naprostá ptákovina. Takže kdybych byl v onom noèním 
podniku (mírnì pøiopilý), budu šílet. Jako fanda tance jsem však mìl sto chutí odejít.
V mlhách - Nedávno mìla premiéru výteèná choreografie Petra Zusky téhož názvu, která patøí k tomu nejlepšímu, co 
jsem kdy v životì vidìl. Navíc v podání sólistek PKB Markéty Plzákové a Mariky Blahoutové byla opravdovým skvostem. 
To samé se bohužel nedá øíct o Vaculíkovì zpracování daného tématu. V podání taneèníkù slovenské skupiny Bralen 
je tato choreografie nejen bez obsahu, ale navíc i bez jediné myšlenky, kterou dokázal tak skvostnì sdìlit právì Petr 
Zuska. Nejstruènìjším hodnocením pro tohoto Vaculíkova Janáèka bude srovnání s Petrem Zuskou. V mlhách Libora 
Vaculíka je oproti Zuskovì práci jako køemen vedle diamantu.
Under Time - bratislavská skupina Bralen má jednu velkou smùlu. Má špatné choreografie. Tento soubor má velmi 
dobré interprety. A to jak po stránce technické, tak i fyzické. Dobøí kluci, pìkné holky. Ovšem to se ani zdaleka nedá 
øíci o této choreografii Cristiny Petera.
Out - Lenka Døímalová je vždy zárukou kvality. Její choreografie jsou zajímavé, provokující a technicky dobøe zpracované 
jak po stránce dramaturgické, tak obsahové. „Out“ opìt nezklamala a pakliže nevíte, co všechno se dá dìlat se sítí 
vyrobené z gumy do kalhot, pøijïte se pøíštì podívat. Stojí to za to. Jediné, co je však i zde stejné s pøedchozími díly 
této choreografky, je otázka smrti. Já nevím, proè musí vždycky nìkdo zemøít. Jako kdyby byla právì smrt oním magne-
tem, jenž každého fascinovanì pøitahuje. Kdo ví?! Asi bude.
Tres Canciones - Ten, kdo vidìl „Sen o svobodì“ Lenky Ottové, musel pøi této choreografii jen tiše zoufat. Stejná 
hudba, ale jiný tanec. Samozøejmì, že horší. Prostì Bralen má na choreografie opravdu smùlu anebo je vedení tohoto 
souboru tak slepé, že tyto nedostatky nevidí, ale v tom pøípadì je to nebetyèná hloupost. Tak èi onak Bralen je skupinou 
kvalitních taneèníkù a kdyby mìl navíc i dobrý repertoár, tak si na jeho pøedstavení zajedu klidnì i do Bratislavy.

Jevgenij Vrublevskij nepotøebuje diamanty
Závìreèná dvì pøedstavení MTT 98 patøila baletnímu souboru divadla v Ústí nad Labem. Souboru, který pod vedením 
umìleckého šéfa a choreografa Ondreje Šotha udìlal za dobu jeho šéfování výrazný skok kupøedu. Tento pøed nìkolika 
lety velmi prùmìrný soubor krajského divadla je v souèasné dobì naprosto rovnocennì srovnatelný napø. s baletním 
souborem Národního divadla v Praze. Má své silné osobnosti, dobré sborové taneèníky a samozøejmì kvalitní vedení 
v osobì Ondreje Šotha, jehož choreografie znamenají pro soubor obrovský krok vpøed a myslím si, že pakliže se bude 
tato skupina držet vytyèeného smìru, tak se bude vždycky v Ústí nad Labem na co dívat. Na svém prvním festivalovém 
veèeru nabídli ústeètí pražskému publiku dvì zcela odlišná díla. „Diamanty“ dánské choreografky Randi Patterson 
a „Requiem“ Giuseppe Verdiho od Ondreje Šotha.
Diamanty jsou otázkou vkusu každého diváka. Tato postmoderní choreografie má za své motto diamant jako spouš� 
jednotlivých pøedstav. Pìt taneèníkù zde rozehrává situace, v jejichž støedu tkví diamant jako symbol krásy a bohatství. 
Jenže v podání Randi Patterson je v celé choreografii tak málo taneèního umìní a divadelnì pohybového umu, že ne-
víte, máte-li odejít, nebo èekat, až se koneènì nìco stane. Jednou jsem napsal, že k tancování potøebujete pouze dvì 
vìci: tìlo a duši.
Duši proto, aby jste mohli dát svému tanci obsah, vtisknout mu dramatické èi estetické sdìlení. Ale rozhodnì budu vždy 
pochybovat nad úèelností používání všemožných rekvizit na scénì jen pro pocit, že si o sobì øeknu, jak jsem moderní. 
Vysavaè je jednou z nich. Až pøíštì uvidím v programu jméno progresivní dánské choreografky Randi Patterson tak 
se nebudu tìšit, pouze oèekávat nejhorší a tajnì doufat, že její další díla jsou snad lepší než „èervené“ diamanty.
Requiem Ondreje Šotha je rozhodnì z jiného soudku. Dramatická choreografie plná obsahu a neuvìøitelného napìtí, 
které již vyplývá ze samotného námìtu díla - smrti. Celá Šothova choreografie nepostrádá nic, co by mìla mít. Zajímavou 
choreografii, dobré sólové party, kvalitní provedení všech interpretù a samozøejmì skvostné obsazení hlavní role smr�á-
ka v podání Jevgenije Vrublevského. Tato osobnost taneèní scény je nejdominantnìjším zjevem celé choreografie.
Pøedstavím-li si smrt, vidím ji jako osobu temnou. Studenì krutou, bezcitnou, záludnou a vysmívající se. Osobu, která 
pøesnì ví, že jí nikdo nedokáže uniknout a že je jen otázkou èasu, kdy jí všichni pøijdeme do náruèe. Pøesnì taková je 
smrt v podání Jevgenije Vrublevského. Jakmile se ocitne na jevišti, tak si ho všimnete. Charismatický taneèník s výbor-
nými fyzickými i technickými dispozicemi. Skvostný herec.
Kdyby se vám na Requiem nic nelíbilo, tak tohoto borce si rozhodnì všimnete. Nicménì Šothovo Requiem je i tak 
vyjímeènou choreografii, na níž si stojí za to do Ústí nad Labem zajet.

Janáèek, Bizet, Šèedrin a Deep Forest
Poslední veèer festivalu mìl ústecký soubor pøichystány dvì choreografie. První byla „Glagolská mše“ Libora Vaculíka 
a tou druhou „Carmen“ Ondreje Šotha. Tito dva autoøi se pøi vytváøení spoleèného veèera nesešli poprvé. Pracovali 
spolu napø. pøi vytváøení pøedstavení Nahý jsem pøišel na svìt s díly „Moøe plné slz“ Libora Vaculíka na hudbu Gustava 
Mahlera a již zmiòovaného „Requiem“ Ondreje Šotha. Toto je jejich tøetí vzájemná spolupráce a do budoucna se ale-
spoò dle slov obou autorù mùžeme tìšit na další spoleèný veèer tìchto choreografù, vytvoøený pro soubor ústeckého 
divadla.
Glagolská mše je celá v režii Libora Vaculíka, který je také autorem libreta. Jak sám øíká je jeho mše jakýmsi vyrovnáním 
se svými katastrofickými pøedstavami z dìtství. Válka, smrt. Glagolská mše Libora Vaculíka je o smrti. O smrti, která 
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si opìt (ostatnì jak jinak) zase bere toho, kdo ji patøí. A ani náøek matek nad mrtvými syny nemùže tuto skuteènost 
zmìnit. Ovšem toto dílo ani zdaleka nepatøí a ani patøit nebude k Vaculíkovým nejlepším pracím. Ano, jeho Glagolská 
mše má svùj spád, dramatiènost, silný podtext. Ovšem veškeré tyto klady jsou rozštìpovány neustále se opakující 
zápletkou - smrt a její obì� - a samozøejmì i opakujícími se choreografickými prostøedky. Celé dílo tak vyznívá pøíliš 
slabì a osobnì si myslím, že jsou k vidìní lepší verze tohoto námìtu, než je právì tato.
Stejnì tak dopadá i Šothova Carmen. Autor zde použil vzácný mišmaš hudebních kouskù od autorù George Bizeta, 
Rodina Šèedrina a skupiny Deep Forest. Zápletka Carmen je vždy stejná. A pøidávat do tohoto baletního kusu nové po-
stavy mùže být buï dramaticky funkèní nebo naprosto zbyteèné. V pøípadì postavy smrti v Šothovì verzi Carmen mám 
na mysli právì ten druhý pøípad. Nechápu, proè se mám zase dívat na koketérii všech postav se smrtí, které jsem si 
jak v Requiem, tak v Glagolské mši užil dost a dost. Zdá se mi, že té smrti je nìkdy až pøíliš a to je moc i na normálního 
èlovìka. Navíc Carmen je o svádìní, vášni a emocích. Šoth zde právì smrt používá jako katalyzátor tìchto pocitù a já 
si myslím, že naprosto zbyteènì. Pøitom se mohl právì na úkor této postavy daleko více vìnovat samotné choreografii 
a jejím pohybovým fajnovostem. Tak snad pøíštì!

MTT 98 skonèil. V minulých letech jsem trošku celé MTT nebral až tak vážnì. Musím ale øíci, že po tomto mìsíci je 
všechno jinak. MTT ukazuje všem to nejlepší, co je k vidìní na našich domácích taneèních scénách. Kritické názory 
na jednotlivá pøedstavení se mohou rùznit, ale základní klad zùstává stejný. Nikde jinde neuvidíte v jednotlivých veè-
erech tak podrobný prùøez naší domácí produkcí jako právì na MTT. A pakliže jste letošní roèník propásli, tak si ten 
pøíští rozhodnì nenechte ujít. A nepsal-li jsem o pøedstavení Bratislavského divadla tance, tak to bylo z toho dùvodu, 
že je to téma na samostatný èlánek. Takže o nìm zase nìkdy pøíštì.

Aleš Cigánek, napsáno 23. 1. 1998

V programech se pøedstaví díla èeských a slovenských choreografù a souborù jako jsou:
Monika Rebcová, Petr Tyc, Barbora Látalová, Šárka Vraš�áková,

DOMINO, AKORDY, c-DANCE, BT STUDIO, STODOLA,
KONZERVATOØ J.JEŽKA, DUNCAN CENTRE atd.

V prùbìhu festivalu se uskuteèní i semináøe vedené zahranièními lektory.
Bližší informace poskytne: Hradecká kulturní a vzdìlávací spoleènost, tø. ÈSA 300, 500 01 Hradec Králové

tel.: 049-5513966
Pøedprodej vstupenek: Informaèní centrum Hradec Králové, Goèárova tø. 1225, 500 02 Hradec Králové

tel./fax: 049-34021, E-mail: infocentrum@serverhk.czcom.cz

Pátek 17.4.1998
Hlavní scéna - 1900 hodin

Slavnostní zahájení a 1. veèer èeské tvorby

Sobota 18.4.1998
Hlavní scéna - 1700 hodin
2. veèer èeské tvorby

Beseda - 2000 hodin
Petr Tyc: Pohyby a nehybnosti

Nedìle 19.4.1998
Hlavní scéna - 2000 hodin
Veèer slovenské tvorby

Beseda - 1700 hodin
Soubory zájmové èinnosti

Pondìlí 20.4.1998
Hlavní scéna - 1900 hodin
BALLET ACTUEL - Francie

Mìsto Hradec Králové
Hradecká kulturní a vzdìlávací spoleènost
Nezisková kulturní asociace Tanec Praha

III. Festival èeské a slovenské taneèní tvorby
ENTRÉE K TANCI 1998

Hradec Králové, Klicperovo divadlo 17. - 20. dubna 1998
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Bibiánu Mikleovou jsem doposud znal pouze z taneèních sálù a proto jsem se tìšil na setkání s ní v její nové roli 
- manažerky Bratislavského divadla tanca. Je to pøíjemná mladá dáma atraktivního zevnìjšku a na své místo se nepo-
chybnì velmi hodí. Jánovi Ïurovèíkovi tímto vzkazuji, že je nejen výborný choreograf, ale že si umí vybrat i správné lidi 
na správná místa.
S Bibiánou jsme si povídali v zákulisí Laterny Magiky:

zøejmì, že každý si svoji osobnost nìjakým zpùsobem prosazuje, 
ale urèitì to souboru nedìlá problémy. A zvládá to dobøe i Ján, 
který je velmi otevøený, upøímný èlovìk, nemá žádné zábrany øíci 
nìkomu nìco na rovinu, nebo nìco tajit.
Jsme v souboru k sobì otevøení, ale týmové práci to rozhodnì 
prospívá.“
• Málokdo si asi umí pøesnì pøedstavit, co znamená ve skuteènos-
ti život profesionálního taneèníka, neboli jeho pracovní dobu.
„ Naši taneèníci trénují maximálnì osm hodin, mají dva technické 
tréninky dennì, trénují pìt dní v týdnu. Nìkdy mùže být i jeden 
technický trénink, záleží podle nároènosti repertoáru. Pracovní 
èas se posouvá podle potøeby, tøeba od støedy do nedìle.
Ale staráme se o taneèníky i z jiné stránky - zabezpeèujeme jim 
pravidelnì jednou týdnì saunu a masáže, aby si i zarelaxova-
li.“
• Co životospráva vašich taneèníkù, tedy spíše taneènic? Asi 
dbají na váhu, na to, aby vypadaly...
„No když je tak pozoruji, myslím, že tuto otázku neøeší. Jsou to 
mladí lidé a jejich organizmus vydá hodnì energie. Se „štíhlou 
linií“ rozhodnì problém nemají, od té doby co taneèníci nastoupili 
do BDT, spíš na váze mírnì ubyli. A to si pozor na to, co sní, urèi-
tì nedávají. A my je nepøevažujeme každý den, jestli neztloustli 
(srdeèný smích Bibiány na chvilku pøerušil náš rozhovor). Oni 
poznají své tìlo, a ví, co si mohou dovolit.“
• Vás pamatuji jako výbornou taneèní lektorku. Jak se teï v roli 
manažerky udržujete v taneèní formì? Je to asi práce dost ná-
roèná na èas.
„Když jsem nastoupila na toto místo, musela jsem tanec trochu 
omezit. Pracuji jako pedagog s rùznými soubory v Nitre i v Bra-
tislavì a také ještì aktivnì tancuji v muzikálu. Je to nároèné, 
zùstává mi jen pár hodin týdnì, abych na sobì mohla pracovat. 
Záleží na tom, jestli máme zájezdy. Tanec mi velmi chybí, pøestože 
je všude okolo mne.
Pokusím se udržovat ve formì spoleènými tréninky s našimi 
taneèníky.“
• Co byste chtìla sama dodat ohlednì existence BDT?
„Chtìla bych, aby se BDT dostalo do povìdomí po celém svìtì. 
Je to velká snaha nás všech, kteøí jsme na úspìchu BDT zainte-
resovaní. Všichni jsme vložili celé svoje Já do této práce. Pevnì 
vìøím, že to pøinese výsledky a že nebudeme nucení kvùli finanè-
ním problémùm práci ukonèit, jako se to kdysi stalo baletu Torzo, 
kterého je dodnes velká škoda.
Je moje velké pøání, aby všichni sponzoøi a lidé, fandící umìní, 
pomohli BDT.“
• Pokud se nìjaký vynikající taneèník rozhodne s vámi tanèit, 
existuje možnost se k vám dostat? Dìláte doplòující konkursy 
do souboru?
„Taneèníci BDT mají smlouvu na jeden rok, na jednu sezónu. 
Pokud bude mít choreograf snahu nìjak si potom soubor upravit 
podle svých pøedstav, vyhlásí konkurs. Závisí na financích - jaký 
rozpoèet budeme mít.“
• Kdo je generální sponzor BDT?
„EuroTel Bratislava.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Povídáme si o Bratislavskom divadle tanca

• Když nìkdo pøijde a vùbec nezná vaše taneèní divadlo, co byste 
dotyènému o BDT øekla?
„Zaèala bych tím, že je to první profesionální taneèní divadlo 
na Slovensku a že ho reprezentuje jeden velmi talentovaný a ši-
kovný mladý choreograf Ján Ïurovèík. To ostatní už musí každý 
posoudit sám po shlédnutí naší práce.“
• BDT má za sebou dvì velké choreografie. Co bude dál?
„Chtìli bychom výhledovì nastudovat repertoár, který kdysi tanèil 
Ïurovèíkùv soubor Torzo. Jako nejbližší cíl bychom chtìli sehnat 
nìjakého zahranièního choreografa, který by pro nás postavil 
choreografii.“
• Váš soubor je vlastnì mezinárodní, tanèí u vás také taneèníci 
z Èeské republiky.
„Ano, je to Dan Záboj a Martin Vraný, Hanka Pauknerová a Leo-
na Kvasnicová.“
• To jsou vybraní taneèníci z „ustavujícího“ konkursu do BDT. 
Bylo u tohoto konkursu víc èeských zájemcù?
„Bylo jich víc. Do BDT byla pøijatá i Linda Schneiderová, ale z váž-
ných zdravotních dùvodù nakonec odešla.“
• Vystoupení na MTT 98 v Laternì Magice je váš první zahraniè-
ní zájezd?
„Ano.“
• Jsou ve výhledu další zájezdy?
„Chystáme na jaro velké slovenské turné a potom bychom chtìli 
podobné turné uspoøádat i v Èeské republice. Èekáme na na-
bídky ze zahranièí, máme nìco rozpracované, ale nechci zatím 
zveøejòovat konkrétní údaje.“
• Jak složité je založit na Slovensku první profesionální taneèní 
divadlo?
„Není složité divadlo založit, založit mùžeme cokoliv, ale je vel-
mi složité takové divadlo provozovat, udržet ho. Já jsem nebyla 
pøi úplném zrodì BDT, na post manažerky jsem nastoupila asi 
po tøech mìsících. Ale z pozice manažerky vidím do všech vìcí, 
o kterých možná taneèníci ani netuší a musím øíci, že je udržení 
divadla velmi složitou vìcí. Jsme závislí na sponzorech, na tom, 
komu se vyplatí do nás investovat, abychom mu formou reklamy 
mohli vrátit zpìt náklady, které do nás vložil.
Je velmi dùležité umìt sponzory pøesvìdèit, že právì ta vìc, 
kterou dìláme, je ta správná a že právì do nás je tøeba inves-
tovat. Problém je v tom, že dnes je v Bratislavì hodnì souborù 
jakéhokoliv druhu, sportovcù a všichni hledají sponzory... Je to 
nelehká situace.“
• Ve srovnání s ostatními profesemi - mají u vás taneèníci dost 
vysoké platy, uživí se?
„Myslím si, že platy našich taneèníkù jsou dost slušné, zeptejte 
se taneèníkù, jestli jsou spokojení. Asi kdyby nebyli po stránce 
finanèní i umìlecké spokojení, v klidu by odešli, protože jsou to 
tak dobøí taneèníci... Mají všude dveøe dokoøán. I když otázka 
na plat - peníze nemusí znamenat všechno, protože když práce 
samotná èlovìka nenaplòuje...“
• Jsou to vynikající taneèníci a tedy nepochybnì silné individuality. 
Jak to vypadá s individualitami, když mají vytvoøit kolektiv?
„Trochu jsme se tohoto obávali, ale urèitì jsme to zvládli. I když 
øíká se, že každý umìlec má svoji manýru. Ale pokud nìkdo chce 
pracovat v týmu, je nutné, aby se do jisté míry pøizpùsobil. Samo-



10 11

Na vystoupení Bratislavského divadla tanca na scénì Laterny Magiky 10. ledna v rámci MTT 98 byla zvìdavá nejen 
výprava naší redakce, ale i spousta kolegù z branže, taneèníkù, pedagogù, nebo „normálních“ kulturních divákù. Není 
divu, že Laterna Magika se svými 405 místy (údaj z pokladny) nestaèila náporu tancechtivých divákù.
Skladba publika byla jak stvoøená pro moji anketní otázku a protože vystoupení tvoøily dvì samostatné choreografie 
rozdìlené pøestávkou, využil jsem „èas na kávu“ a vydal se s diktafonem za diváky. Pro pøesnost opakuji, že v první 
polovinì pøedstavení uvedlo BDT choreografii Jána Ïurovèíka „Svatby“ na hudbu Igora Stravinského.

Øekli po pøedstavení Bratislavského divadla tanca

• Jaké jsou vaše bezprostøední dojmy z první 
poloviny pøedstavení?
Miloš Šindeláø, fotograf: „BDT se mi líbí, ale tìžko 
nìco mùžu hodnotit po taneèní stránce. Já do-
konce když fotím, v podstatì vùbec nevím, o èem 
to je. Jsem totiž tak soustøedìný na kompozici 
zábìru, na svìtla, na to, abych necvakl do pauzy 
a na další vìci...“
Josef Prouza, øeditel odboru propagace a pu-
blic relations a.s. Sazka, choreograf souboru 
Impuls: „Taneènì mì to pøíjemnì pøekvapilo, 
protože co bych mohl øíci proti své kamarádce 
„Kvaše“, aneb Leonì Kvasnicové, která ve Svat-
bách tanèila výbornì. Pøekvapila mì, v životì bych 
si nepøedstavoval, že ji nìkdy uvidím, jak tancuje 
na Stravinského. Zaèínala jako disko taneènice 
a k dnešnímu dni to je myslím dost správný vývoj. 
Choreograficky mi to nepøipadalo pøíliš objevné, 
ale je to možná tím, že jsem vidìl Stravinského 
v podání nejvìtších velikánù - Maurice Béjarta, 
Jiøího Kyliána, Mats Ecka, Marty Graham a dal-
ších. Proto jsou kriteria hodnocení u mnì v tomto 
pøípadì dost vysoká.“
Radka Slavíková: „Líbilo se mi to, je to ohromnì 
dynamické pøedstavení.“
Pavel Šmok, choreograf: „Líbí se mi.“
Ivanka Kubicová, vedoucí taneèní katedry 
HAMU: „Jsou „nadupaní“, tryská z toho energie, 
nadšení a je to krásné.“
Marcela Benoniová, taneèní pedagog: „Líbilo 
se mi to, zdálo se mi to snad mírnì agresivní... 
Choreograf se snaží „naplnit“ Stravinského hudbu 
a to absolutnì.“
Jaroslav Slavický, øeditel Taneèní konzer-
vatoøe Praha: „Bylo to sugestivní, pìkné, 
nepochybnì to strhlo diváky.“
Vladimír Klos, dlouholetý sólista baletu 
ve Stuttgartu, Nìmecko: „Líbí se mi to 
moc, je to hezká energie, která se na je-
višti uvolòuje a tryská z lidí.“
Petr Tyc, taneèník, choreograf: „Moje 
bezprostøední dojmy jsou velmi špat-
né, protože to, co jsem vidìl, považuji 
za kýè.“

Po druhé polovinì pøedstavení (chore-
ografie Jána Ïurovèíka Pták Ohnivák 
na hudbu Stravinského) jsem pokraèo-
val v anketì:
Lenka Ottová, vedoucí a choreografka 
souboru Domino Praha: „Super, hlavnì druhá choreografie. 

K první choreografii bych možná mìla nìjaké 
výhrady, ale Pták Ohnivák byl bezkonkurenèní 
- silný zážitek.“
Dáša Matoušová: „Líbilo se mi to.“
Richard Mach: „Vystoupení se mi líbilo, i když 
první èást byla na mì až moc depresivní... Ale cel-
kovì se mi to dost líbílo.“
Jitka Vašutová: „Moc se mi to líbilo, cítila jsem 
z toho energii, radost, pocit, že jim o nìco jde a to 
je mi sympatické.“
Blanka Burianová: „Ztotožòuji se s názorem paní 
Vašutové.“
Lenka z Plznì (pozn. autora ankety: Lenku znám 
osobnì a proto respektuji její pøání zùstat v ano-
nymitì): „Jsem z toho trochu rozpaèitá, mohu øíci, 
že se mi víc líbili na vèerejším pøedstavení MTT 
Ostraváci.
Jana Morháèová: „Velmi pekné, páèilo sa nám to, 
ale my to poznáme z Bratislavy. Ani sme nerátaly, 
že nás to tak znova prekvapí.
Dana Paseková, taneèní kritièka a publicistka: 
„První polovinu beru absolutnì. Nádherná dyna-
mická choreografie - celý Ïurovèík. A dovede 
dynamiku i elán dostat do lidí, tlumoèit obsah 
pøes forbínu. Má dobré taneèníky a má osobitý 
a výmluvný slovník.
Druhá polovina byla zmateèná, neujasnil si asi 
sám dost dobøe, co chce øíci.
Ale v každém pøípadì si myslím, že Ïurovèík je je-
den z našich nejvìtších choreografických talentù, 
(tedy... zapomeneme-li na rozdìlení státu).“
Robert Meško, øeditel Bratislavského divadla 
tanca: „Pražská premiéra se nepochybnì podaøi-

la, pøedevším díky tomu, že bylo vynikající 
publikum. Dalším kladným faktorem bylo 
velké jevištì, vìtší než na které jsme byli 
zvyklí. Tím pádem se taneèníci mohli více 
roztancovat, pracovat s prostorem. Urèitì 
to prospìlo celému dílu.“
Lubor Šplíchal: „S urèitými výhradami to 
bylo hezké.“

Poznámka autora: Tato divácká anketa 
byla skuteènì naprosto bezprostøední 
a zpovídaní nemìli ani okamžíèek na roz-
myšlenou. Všem zpovídaným - a to i tìm, 
kteøí mnì neodpovìdìli- se omlouvám 
za malé vyrušení. Dìkuji také pøedem 
za shovívavost pøi dalších a dalších anke-
tách, které hodláme provádìt pøi akcích, 

považovaných námi z jakéhokoliv dùvodu za zajímavé.
-mn-
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j Bibiána Mikleová pøed vystoupením BDT v pražské Laternì Magice - Foto: BoD
k + l Ze zkoušky BDT v pražské Laternì Magice - Foto:BoD
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Do nepøíliš výrazného prùbìhu jedenáctého roèníku Mezinárodního týdne tance zasáhlo 
jako blesk z èistého nebe vystoupení Bratislavského divadla tanca, které 10. ledna pø-
edstavilo dvì práce svého umìleckého šéfa Jána Ïurovèíka - Svatby a Pták Ohnivák.
Ján Ïurovèík není pražskému publiku neznámý. Se Státní operou Praha spolupracoval 
na inscenacích Turek v Itálii a Faust a Markétka. Festivalové vystoupení bylo však jeho 
prvním ryze taneèním pøedstavením v Praze. Zvìdavost a dobré reference nalákaly 
do hledištì Laterny Magiky více divákù, než vùbec bylo míst.
První èást veèera vyplnilo osobité zpracování baletu Igora Stravinského Svatby. V Ïu-
rovèíkovì verzi je svatební rituál posunut do roviny erotické, smyslné - z postav èiší 
jejich životnost, pøirozenost. Ženich a nevìsta v bílých kostýmech se louèí se svobodou 
v rituálním sepìtí s pøáteli, odìnými v èerných kostýmech. Vše se odehrává ve strhu-
jícím tempu, choreografie je pøesycena nápaditostí. Komponování sboru a jeho vazba 
na hlavní postavy, dobøe èitelná a promyšlená dramaturgická linka - to vše velmi èasto 
postrádám u moderních scénických taneèních produkcí, to vše je u Ïurovèíka až fas-
cinující samozøejmostí.
Opravdovou lahùdkou byla však pøedevším druhá èást - Pták Ohnivák. Ze Stravinské-
ho hudby jsou zde vybrány jen nìkteré fragmenty, rámující pùvodní balet, a èásti jsou 
tanèeny na ticho. Vše zaèíná jakýmsi strnulým obrazem zapadlé vísky (možná nìkde 
na Sibiøi v Rusku, ale dost možná i na slovenském venkovì), kde obyvatelé neznají nic 
jiného než práci, aby mìli co do úst. Jsou pøízemní, zemití, nikoliv však špatní, pouze 
omezení svou neznalostí, zakleti do svého omezeného svìta. Jejich životní filozofií je 
zemì, hlína, brambory, které loupe jedna z postav. Vodka, aby bylo co pít, a brambory, 
aby bylo co jíst. Jejich hlavním symbolem jsou holínky, jejichž tíha je vždy táhne k zemi 
jako prokletí v pohádkovì zaèarovaném království. Proto taneèníci èasto své tìžištì 
pøibližují co nejvíce zemi, proto dupou, aby si dodali sebevìdomí. Do této omezené 
vesnice pøichází synek z mìsta, idealista, snad snílek, hlavnì však svobodný èlovìk, 
pták, který chce létat - chcete-li Pták Ohnivák (tøebaže zde v bílém kostýmu), který pøi-
chází zlomit prokletí království. Jeho tanec je protikladem vesnièanù - je svìtlý, krásný 
a létá. Oproti vesnièanùm se snaží odpoutat od zemì, choreograficky u nìj dominují 
skokové prvky. Pak nastává první konfrontace a Syn dostává od Otce - vesnièana 
políèek. Vesnice mu demonstrativnì pøedvede, v èem je její síla - v holínkách, jejich 
životní filozofii. V království vesnice však je také ta, kterou Syn miluje. Avšak i ona je 
v zakletí holínek. Jako v pohádkách zde postupnì vysvobozuje láska, jíž ale dlouho 
vzdoruje holínkový kult. Syn musí pøekonat i nástrahy. Místo èarodìje Kostìje jsou zde 
duše vesnièanù, realita, která se skrývá za suverenitou v holínkách. Jde totiž o duše 
bez duše, o prázdné bílé stíny, které mají èernou páskou pøelepená ústa. Musí mlèet, 
vlastnì spíše neumìjí mluvit. Komunikují svým „tìlesným dole“ a po Dívce, která mi-
luje Syna - odpadlíka, naturalisticky plivou. Tyto duše se snaží uvrhnout do podobného 
vìzení mlèení i postavu dívky, do vìzení, které je krásnì symbolizováno møíží v podobì 
kolmých prùseèíkù úzkých svìtelných kuželù. Láska však vítìzí. Dívka se nechá Synem 
pøesvìdèit a sundá si holínky - koneènì je volná, opatrnì zkouší dìlat první krùèky 
bez tìžkých bot, opouští pøízemnost a zaèíná létat. Tento úkaz jako zjevení Panny Ma-
rie osloví i zbylé vesnièany. Jejich holínková filozofie se zhroutila, našli nový, krásnìjší 
ideál. Pouze otec není schopen pøijmout tuto zmìnu. Znovu tanèí svùj zemitý holínkový 
tanec, je ale už sám. Ostatní záøí, pøes svou vnìjškovou ošklivost zaèínají být krásní 
a promìòují se v ptáky, chtìjí létat...
Spíše než jako Pták Ohnivák na mì pùsobí toto téma jako Maeterlinckùv Modrý pták 
- symbol štìstí, které spoèívá v poznání. Holínky jako symbol zde fungují podobnì jako 
dürrenmatovské žluté boty. Zatímco však žluté boty zahltí vesnici jako mor a vyberou 
si i obì�, holínkovská epidemie je nakonec vyléèena.
Stravinského kompozice je hodnì impresionistická, Ïurovèík ji ale skvìle využívá 
pro vyjádøení drásavì expresionistické a animálnì naturalistické. Postavy jeho baletu 
na jevišti žijí a hluboce oslovují. Bylo by ale nespravedlivé toto vše pøièítat jen choreo-
grafovi, který, tøebaže v programu nepøiznanì, se mùže hrdì pyšnit i oznaèením „pan 
dramaturg“. Svùj obrovský vklad mají také interpreti - skvìlí taneèníci Bratislavského 
divadla tanca. Nejenže jsou všichni skvìle disponovaní, ale mají též obrovské výrazové 
schopnosti a pøedevším všichni jsou osobnostmi.
Vystoupení Bratislavského divadla tanca se postaralo o první velký zážitek nového roku 
a ukázalo, jak krásný mùže být taneèní expresionismus a naturalismus, když se jej chopí 
umìlec formátu Jána Ïurovèíka.

Roman Vašek

Ïurovèík triumfoval na 
Mezinárodním týdnu tance

Kresba: Jan Steklík

F Povídání s èleny TD Bralen z Bratisla-
vy

F Rozhovor s øeditelem Východoèeského 
divadla Pardubice Gustavem Skálou

F Zprávu o pøedstavení Taneèního divadla 
Heleny Machové v Pardubicích

F Co vìdí návštìvníci divadelního festiva-
lu v Turnovì o scénickém tanci

   atd.

V pøíštím èísle 
pøineseme

Jednoho pozdního odpoledne jsem èe-
kal doma na svou manželku, jejíž plat 
tvoøí vìtšinu našeho rodinného rozpoètu, 
až se vrátí z práce. Umyl jsem nádobí, 
vyluxoval a ponoøil se do úvah o smyslu 
života. K vaøení veèeøe jsem zvolil téma 
„Quo vadis, moderní umìní?“.
Pøi pøípravì gulášové polévky z pytlíku mne 
jako mladého intelektuála napadlo podí-
vat se do slovníku, co to vlastnì umìní 
znamená. Jelikož vlastníme pouze anglický 
výkladový slovník, nezbylo než nalistovat 
správnou stranu a vyhledat heslo art. To, 
co jsem tam našel, mne ponìkud zarazilo, 
protože podle renomovaného Longmana 
umìní je definováno jako hmotné èi ne-
hmotné vyjádøení èehosi krásného. Nìco 
na tom nesedìlo... V tu chvíli se vrátila 
má vyèerpaná žena a já vše pustil z hlavy, 
nebo� jsem musel bìžet zachránit manže-
lèiny silonky pøed radostnými nájezdy naše-
ho psa. Když jsem se pak vrátil k otevøené 
knize, došlo mi to. Snad to dojde i tìm po-
èetným „umìlcùm“, kteøí si pomocí svých 
knih, obrazù, choreografií èi performancí 
øeší své úèty s okolním svìtem a léèí si 
své mindráky... (tato ponìkud plamená 
úvaha byla pøerušena vroucí gulášovou 
polévkou, která právì opouštìla hrnec).

Libor Tampier

Vášnivé odpoledne aneb 
Moralitka z pytlíku
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Sponzorem tohoto èísla
Taneèních rozhledù

je spoleènost
VaDS, spol. s r.o.

Kresba: Jan Steklík

Hodnì se mluvilo o chystané premiéøe baletu Národního divadla Romeo a Julie. K novému nastudování se totiž podobnì jako 
pøed více jak ètvrtstoletím sešly pøední èeské osobnosti. Tým režiséra Petra Weigla a scénografa Josefa Svobody tentokrát doplnil 
choreograf Libor Vaculík, výtvarník kostýmù Josef Jelínek a dirigent Libor Pešek. Snaha o navázání na veleúspìšnou pøedchozí in-
scenaci je zjevná po všech stránkách, a tøebaže Petr Weigl tvrdí, že „nešlo o znovurekonstrukci minulého pøedstavení“, právì v režii 
a dramaturgii je styèných bodù nejvíce. Podobnì jako u vìtšiny jiných „návratù“ však i zde platí známý citát o tom, že nelze dvakrát 
vstoupit do stejné øeky.
Petr Weigl, podobnì jako v inscenaci z roku 1971, pøistoupil k dílu velmi radikálnì, balet hodnì proškrtal; znaèné jsou dramaturgické 
úpravy v hudbì, opìt se netanèí na špièkách. Podobnì jako v minulé inscenaci se pøidává prolog v hrobce, vypouští se scéna Julie 
- dìvèátko, výstup Romea, Merkucia a Benvolia pøed pøíchodem na ples (ve zkrácené a znaènì upravené podobì je zaèlenìn jinam), 
škrtá se první scéna druhého dìjství Veronské námìstí I. Tam, kde se neškrtají celé obrazy, se èasto alespoò významnì zestruèòují 
v místech, které režisér pokládá za ménì významná. Svatba Romea a Julie je tak ochuzena o moment netrpìlivosti obou milencù, 
Lorenzo bez okolkù pøedá Julii sklenièku s uspávacím prostøedkem, kterou má náhodou hned pøi ruce (jako by Julii už oèekával), 
zkrácením utrpìla scéna, ve které se Paris uchází o Julii; Juliino dilema pøed požitím tajemné látky se odehraje bìhem nìkolika 
vteøin. Není pøece jen škoda zbavit se krásné scény nerozhodnosti, pro kterou je navíc geniální vystižení v pùvodní Prokofjevovì 
hudbì? Nìkterá místa naopak režisér rozšiøuje: Vysvìtluje prùnik Romea a Merkucia na ples Kapuletù prostøednictvím pøevleku, 
který získají poté, co svedou jednu z pøíznivkyò Kapuletových a opijí její páže. Jinak je koncipovaná také scéna v Juliinì ložnici, kam 
pøivádí Chùva Romea a kde je znázornìna i pøímá konfrontace Julie s mrtvým tìlem bratrance Tybalta. Vzhledem k dominantnímu 
zestruènìní baletu jako celku je až neúnosnì velké rozšíøení závìreèné scény v hrobce, ve které jsou nekrofilní prvky z pùvodního 
libreta ještì umocnìny. Romeo totiž nejdøíve tanèí s domnìle mrtvým Juliiným tìlem, avšak v tanci (a to dosti „akrobatickém“) po-
kraèuje i poté, co pozøe jed. Nevìrohodnì tak vyznívá následné energické probuzení Julie (to už se nemohla probrat o nìkolik vteøin 
døíve, když s ní Romeo tak vehementnì „lomcoval“?).
V inscenaci se opakují zajímavé režijní nápady z roku 1971. Ve finále umírající Romeo ještì vidí probouzející se Julii a tanèí s ní. 
Identické jsou detaily jako napø. objevení domnìle mrtvé Julie Chùvou, její následné zhroucení a gesto pøíchozí Kapuletové. Podob-
nì jako fungoval Romeùv náhrdelník se znakem Montekù, pùsobí nyní znak na košili: stejnì jej Julie objeví pøi balkónovém duetu, 
stejnì jej Romeo odhodí v hrobce.
V dramaturgické koncepci místy postrádám zøejmìjší motivaci. Nepøehledná je pro mì scéna na plese, nepøíliš pøesvìdèivá je také 
iniciace první roztržky mezi pøíznivci Montekù a Kapuletù v úvodu baletu a trochu nepøirozená mi pøipadá pøidaná scéna, ve které 
Julie uvidí mrtvé Tybaltovo tìlo. O závìreèné scénì, která je svou vykonstruovaností trochu postavená na hlavu, jsem psal výše.
K silnìjším momentùm inscenace patøí naturalistický souboj Romea s Tybaltem, který konèí skutálením obou po schodech. Je otáz-
kou, jestli je tento efekt natolik silný, aby se vyplatilo pro nìj hazardovat se zdravím pøedstavitelù obou rolí. V témže obraze režisér 
vyškrtl, v jiných verzích baletu vìtšinou zbyteèné, úmrtní svíjení se Merkucia a Tybalta.
Ruku v ruce s libretistickými úpravami jdou i rázné zmìny v hudební dramaturgii. Hudba je místy proškrtaná, zpøeházená, umìle 
propojovaná. U mnoha baletù by se tento postup dal i podporovat (pøedevším u nìkterých kompozic romantických a postromantic-
kých baletù), ale není pøece jen Prokofjevova hudba svým zpùsobem geniální? Není Romeo a Julie právì tím š�astným pøíkladem, 
ve kterém už sama hudba velice silnì vykresluje nìkteré situace, nálady, emoce? Daní za úpravy v hudební dramaturgii je nìkdy 
rozpor mezi tím, co se dìje na jevišti, a tím, co alespoò abstraktnì vyjadøuje hudba. Napøíklad pro psychiku Julie dùležitý moment, 
když vidí v pøidané scénì odnášet mrtvé tìlo Tybalta, není v hudbì jakkoliv akcentován.
V inscenaci je patrný jakýsi pokus o rámování, jednak rámování pøíbìhu jako celku (scéna v hrobce v prologu a ve finále), i rámování 
menších úsekù. Alespoò tak na mì pùsobilo zaøazení pøedehry k druhé èásti inscenace, pro kterou byla pøevzata hudba ze závìru 
druhého dìjství pùvodního baletu (po zavraždìní Merkucia a Tybalta od úderù tympán). Urèitì by šlo o zajímavý nápad, kdyby byl 
realizován dùslednìji. V tomto pøípadì by staèilo dodržet pùvodní rozvržení do dìjství a po skonèení druhého aktu udìlat pøestávku, 
jak se ostatnì zpravidla dìlá.
K posunu došlo také trochu v charakteristice a významu postav. Dosti zmateèný byl výklad hlavních postav Romea, Julie a Merkucia. 
Obtížnì je èitelný vìk tìchto hrdinù. Julie je jen stìží ètrnácti-, respektive šestnáctiletou dívenkou. Základní charakterizaèní scéna 
Julie - dìvèátko je vyškrtnuta. V pùvodním baletu má však stìžejní význam a je vlastnì poèáteèním bodem oblouku od nezkušeného 
dítìte k ženì, jež se musí vypoøádat s tragickými okamžiky svého života. Julii nedokáže pøesvìdèivì choreograficky charakterizo-
vat ani køehké držení paží. Koneènì samy pøedstavitelky (mìl jsem možnost vidìt Zuzanu Parmovou a Terezu Podaøilovou) nejsou 
svým naturelem (pøes nespornou snahu hereckou) vìrohodnými nezletilými dívkami. Vìkový problém je také ve druhém obsazení, 

Nelze dvakrát vstoupit do stejné øeky

Stanislav Feèo (Romeo)
a Zuzana Parmová (Julie)
duet V HROBCE

Foto: Oldøich Pernica
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v nìmž Merkucio (Jiøí Pokorný), jenž by mìl být starším pøítelem 
nezkušeného (vlastnì ještì chlapce) Romea (Mário Radaèovský), 
vyhlíží podstatnì mladší než titulní hrdina. Vztah tìchto tøí postav 
se pro mì zkomplikoval také ètením urèitých homosexuálních 
rysù u postavy Merkucia, a to pøedevším ve druhém obsazení. 
Tomuto výkladu pøispívá první setkání Romea s Merkuciem, 
pøi kterém se pøátelsky poplácávají, což je vzápìtí ironizováno 
Tybaltovou gardou s nápadným erotickým podtextem. Nasvìdèuje 
tomu i plesová scéna, kam Romeo pøivádí Merkucia v bohatém 
ženském pøevleèení jako svou spoleènici. Merkucio pak na plese 
v ženském pøevleku koketuje s jedním z pøíznivcù Kapuletových, 
kterého si nejdøíve odvádí ze scény jako žena a posléze po odstra-
nìní pøevleku i coby muž. Pokud šlo skuteènì o režisérùv zámìr 
charakterizovat Merkucia jako homosexuála, pak jde skuteènì 
o originální a snad i zajímavý nápad. Obávám se však, že pøi ta-
kovémto výkladu by se hodnì oslabilo hlavní téma celého baletu, 
totiž èistá láska Romea a Julie.
Vìtšina postav, které nepatøí do hlavní ètyøky Romeo - Julie - 
Merkucio - Tybalt, je v inscenaci dosti upozadìna. Zbyteèná je 
postava Rosalindy a nebýt scény, ve které Benvolio pomáhá svým 
pøátelùm dostat se na ples, by byla zcela opomenutelná i tato 
role. Postava Parida jako boháèe je dokreslena scénou, ve které 
povrchnì rozhazuje peníze služebnictvu. Vinou barevné uniformity 
Jelínkových kostýmù jsou nìkteré postavy (Rosalinda, Benvolio, 
Kapulet, Kapuletová) mezi sborem tìžko rozpoznatelné.
Choreografie Libora Vaculíka nese známky urèité svázanosti 
s dramaturgickým výkladem i limitování scénografií. Nìkteré prvky 
musel stavìt pøímo na stupnì schodù a vypoøádat se s celkovým 
vertikálním èlenìním scény. Slovník, který v Romeovi používá, 
má slabší místa. Balkónové scénì chybí lehkost, „duet“ v Juliinì 
ložnici postrádá vìtší citovost (svùj díl zde má i nepøíliš š�astnì 
pøidaná hudba), nepøesvìdèivì vyznívá Juliin náøek poté, co uvidí 
mrtvého Tybalta. Sborové scény se snaží být podobnì jako u Kùry 
pøirozené a nesvázané klasickým rukopisem. V tomto srovnání 
však choreografie není tak nápaditá.
Scénì Josefa Svobody dominují schody pøes celé jevištì, se kterými se dá frontálnì pohybovat. Jde tak o jakýsi protiklad ke scénì 
z roku 1971, kde naopak dominoval jednoduchý vzdušný prostor s arkádami, event. s úzkým schodištìm nebo sloupy. Pomocí 
schodù se dají vytvoøit vertikálnì tøi plošiny. Dominantní schody obèas doplòují náznakové oblouky, ve druhé èásti èervený bílý závìs 
a v hrobce katafalk. Scénografie pùsobí impozantnì, ale ne vždy je funkèní. Její mohutnost nekoresponduje s nìkterými intimnìjšími 
scénami. Prostøedí balkónové scény pøipomíná spíše námìstí. Podstatným úskalím scénografie je však pøedevším nerespektování 
dispozic hledištì Národního divadla. To, co se odehrává na prostøední nebo horní plošinì vidí diváci na 2. galerii jen jako stíny, na 1. 
galerii vidí alespoò nohy, avšak navíc mohou sledovat práci pomocného jevištního personálu.
Inscenace Romeo a Julie se vyznaèuje i spoluprací s významnými krajany ze zahranièí. K hudebnímu nastudování byl pøizván Libor 
Pešek, který mìl nelehký úkol rehabilitovat dojem z výkonù orchestru Národního divadla pøi baletních pøedstaveních. Nepovedl 
se mu sice zázrak jako Jiøímu Koutovi u Rùžového kavalíra, dovedl však orchestr k solidnímu, tøebaže ne zcela bezchybnému výkonu 
(problémy s dechy byly pøi premiéøe pøedevším ve druhé polovinì pøedstavení, ne vždy se daøily nástupy).
Ze zahranièí byli angažováni také pøedstavitelé Romea (v pøípadì Radaèovského též Merkucia). Bývalý sólista baletu ND a dnes sólista 
Ruského baletu v Petrohradì Stanislav Feèo nezapøel svou lásku k ortodoxnì klasickému baletu a do choreografického slovníku Libora 
Vaculíka se asi nevcítil ideálnì. Z jeho pojetí role byl patrný trochu i „ruský patos“. Naopak podobnost vaculíkovského a kyliánovské-
ho choreografického stylu byla znát u Mária Radaèovského z Nizozemského taneèního divadla 1, jehož pojetí Romea a pøedevším 
pak Merkucia bylo velice intenzivní, pulzující životem. Jako Merkucio je Radaèovský ideální pøedstavitel. Petr Weigl stavìl své práce 
vždy na výjimeèných interpretaèních osobnostech. Ideální ansámbl, podobný tomu z roku 1971, však tentokrát nemìl. Je ale tøeba 
ocenit pøípravu a snahu o maximální výrazové vyjádøení pøedstavitelek Julie Zuzany Parmové a Terezy Podaøilové. Ve svém živlu byl 
Jan Kadlec, pro kterého je Tybalt ideální rolí; Petr Zuska je v této konkurenci ponìkud nevýrazný. Trochu neš�astné je obsazení Jiøího 
Pokorného do úlohy Merkucia. Kvùli jeho køehkosti bych si jej dokázal pøedstavit spíše jako Benvolia, možná i jako Romea.
Pokus navázat na úspìch inscenace z roku 1971, která musela být stažena po choreografovì zákazu dalšího uvádìní, ve mnì 
zanechal rozpolcené pocity. Je sice tøeba ocenit odvahu inscenátorù originálnì vyložit balet, obávám se však, že tato snaha vyšla 
naprázdno.
V roce 1971 v deníku Práce popsala V. Petøíková tehdejší reakce publika slovy: „(...) mladé dívky, neš�astné na místech k stání, 
houfnì omdlévají rozrušením“. U nové premiéry se nìco takového asi stát nemùže. Díky pøekomplikovanosti a obtížné èitelnosti 
nìkterých scén a postav se totiž vytrácí to hlavní: silný tragický emocionální zážitek, katarze.

Roman Vašek

Kritika byla psána na základì shlédnutých pøedpremiér 19. a 21. prosince 1997 a premiéry 18. ledna 1998.

Mário Radaèovský (Romeo) a Tereza Podaøilová
scéna V HROBCE Foto: Oldøich Pernica
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Po zkoušce programu studentù Taneèní konzervatoøe Praha 
ve Státní opeøe 17. ledna si pro Taneèní rozhledy našel èas 
øeditel této školy pan Jaroslav Slavický a øekl nám o chystaném 
taneèním koncertu nìkolik bližších informací:
„Èajkovského Serenádu naše škola uvádìla v roce 1995 v na-
studování dlouholeté sólistky New York City Ballet paní Victorie 
Simon, která je velkou propagátorkou Balanchinova díla. Letos 
je to tedy obnovená premiéra už s další generací našich žákù. 
Tento kus je nepochybnì vyjímeèný a to jak svoji hodnotou chore-
ografickou, tak i hudební. Je to balet sice bezdìjový, ale nároèný 
svoji obsahovou stránkou, hlubokým filozofickým obsahem. Má-li 
tento balet vyznít ve své komplexnosti a kráse je zapotøebí dodat 
choreografii její filozofický rozmìr. To je pro žáky složitý úkol, 
protože to znamená vnímat hudbu a pohyb v plné komplexnosti 
a jít na jakousi další vyšší úroveò chápání umìleckého díla a jeho 
vyjádøení.
Naše škola pøipravuje taneèní koncerty právì proto, abychom žáky 
vedli k tomu, aby chápali, že pohyb a technika, které se uèí nejsou 
samoúèelné. Vždy slouží k vyjádøení - buïto konkrétního dìje, 
tak jak tomu je v Plese kadetù, Louskáèkovi a dalších kusech, 
které uvádíme. Tam studenti vytváøí urèité postavy a musí pohyb 
podøídit vyjádøení charakteru ztváròovaných postav. U Balanchi-
nova zpracování Èajkovského Serenády se jedná o další stupeò 
- o vyjádøení obsahu hudby. Pro studenty je to složitìjší, protože 
se jedná o abstrakci.
Uchopit charakter postavy také není lehké, ale je to pøece jen 
konkrétnìjší úkol.
Kyliánovo zpracování Debussyho Nuages je vynikající choreo-
grafie, pocházející z roku 1976, tanec nesoucí plnì originalitu 
Kyliánova choreografického rukopisu.
Je štìstím pro žáky naší školy, že se mohou setkávat s díly, kte-
ré jsou vlastnì na nejvyšší možné umìlecké úrovni, a� už mám 
na mysli Kyliánovo Nuages, nebo Balanchinovu Serenádu. Ples 
kadetù jsme uvádìli poprvé v roce 1993, potom v roce 1997 
v rámci absolventského pøedstavení. Je to titul, který mají žáci 

Díku tomu, že jsem byl pøítomen na poslední zkoušce choreogra-
fie Jiøího Kyliána Nuages (hudba C.Debussy) mìl jsem možnost 
seznámit se s Birgit Keil a s Vladimírem Klosem, kteøí tuto cho-
reografii se studenty Taneèní konzervatoøe Praha nastudovali.
Birgit Keil znají v Nìmecku všichni obdivovatelé taneèního umìní. 
Je to dlouholetá sólistka Stuttgartského baletu, v souèasné dobì 
je øeditelkou na vysoké škole v Mannheimu a vede také Nadaci 
pro mladé taneèníky ve Stuttgartu.
Vladimír Klos je dlouholetý sólista Stuttgartského baletu, je další 
z dlouhé øady slavných absolventù Taneèní konzervatoøe Praha. 
Birgit Keil je jeho životní partnerkou. Na první otázku mi odpovì-
dìla Birgit Keil:
• Pražská Taneèní konzervatoø pro vás jistì není nový po-
jem...?
„Ne, to ne, znám tuto školu dlouho, protože zde studoval mùj muž 
Vladimír Klos. Pøedevším pak øada výborných studentù z pražské 
Taneèní konzervatoøe navštìvovala mé kursy v rámci mezinárodní 
letní akademie v Kölnu. Musím øíci, že jsem vždy nadšená z práce 
a pøedstavení této školy.“
• Proè je to právì choreografie Nuages, na které pracujete 
se studenty a jakým zpùsobem jste našli èas na práci na tomto 
tanci?
(odpovídá Vladimír Klos)

rádi, protože v nìm v podstatì zpodobòují sami sebe a diváky 
vždy pobaví, protože pøináší na jevištì tolik potøebný humor. Roz-
hodli jsme se pro jeho opìtné uvedení v choreografii Ivo Váni 
Psoty tím spíše, že letos uplyne 50 let od doby, kdy jej Ivo Váòa 
Psota v Brnì nastudoval a uvedl.
Myslím si, že je tøeba ctít tradici a zveøejòovat díla tìch, kteøí 
ve své dobì posouvali vývoj ve svém oboru o krùèek dál a to 
Psota urèitì byl. I když pravdou je, že Ples kadetù nebyl právì 
tímto stìžejním dílem. Ale nezapomeòme, že Ivo Váòa Psota 
uvedl v roce 1938 jako první balet Prokofjeva „Romeo a Julie“, 
což je poèin, kterým se dostal do dìjin svìtového baletu. Øada 
odborníkù vzpomíná na jeho zpracování Slovanských tancù, které 
i podle vzpomínek lidí, s kterými se setkávám, musely být ve své 
dobì nìèím zcela výjimeèným. Podobnì Král Jeèmínek na hudbu 
Karla Horkého a další kusy - to byly inscenace, kterými posouval 
Ivo Váòa Psota vývoj taneèního umìní po druhé svìtové válce 
a pøed ní, podobnì jako Machov v Praze. Škoda, že se díla tìchto 
dvou velikánù èeskoslovenského taneèního umìní nedochovala. 
Jedinì Psotùv Ples kadetù, kterým chceme autora vzpomenout. 
A jsme rádi, že pozvání naší školy pøijali sólisté prvního uvedení, 
ti kteøí s Psotou spolupracovali. Samozøejmì ne všichni se mohou 
dnešního veèera zúèastnit, ale jsme rádi, že zde budeme moci 
pozdravit napøíklad paní Jiøinu Šlezingerovou, paní Vìru Wágne-
rovou, bude tady paní Zora Erbanová - Doskoèilová...
Je tøeba jít dál a dál, ale zároveò ctít tradici, která je východis-
kem.
Dramaturgie veèera Taneèní konzervatoøe Praha je nepochybnì 
objevná, zejména tím, že uvádíme Èajkovského Serenádu v Balan-
chinovì choreografii. Pokud jsem informován, toto dílo na východ 
od našich hranic neuvádí vùbec nikdo. Autorská práva jsou støeže-
ná Balanchin Trustem a my jsme získali vzácnou pøíležitost toto 
dílo uvést. Právì tak je poprvé dnes v naší republice uvedena 
choreografie Jiøího Kyliána Nuages. A myslím, že Ples kadetù 
stojí za to vidìt a nikoho „neurazí“.

zpracoval -mn-

„Duet Nuages vznikl v roce 1976 pro primabalerínu Stuttgartské-
ho baletu Birgit Keil a sólistu Jonase Kage. Vedoucí letní taneèní 
akademie v Kölnu si jednou pøál, abychom nacvièili tuto chore-
ografii se studenty a protože je to náš dobrý pøítel, tento malý 
taneèní dárek jsme mu vìnovali. Loni v létì byli studenti z Prahy 
v Kölnu a my jsme tuto Kyliánovu choreografii s nimi nacvièili. 
Na práci jsme se studenty pokraèovali pøi naší návštìvì Taneèní 
konzervatoøe Praha na podzim, kdy jsme zde byli spoleènì s moji 
paní Birgit Keil a studenty z mannheimské vysoké taneèní školy 
na pracovní návštìvì.
Minulý týden jsem pøijel do Prahy ještì jednou Nuages „vyèistit“ 
a dnes se pøijela na tuto choreografii podívat i má paní.“
• Co byste øekl na adresu interpretù Zuzany Zahradníkové a Lu-
káše Slavického?
„Jsou vynikající. Moje paní má ve Stuttgartu taneèní nadaci 
pro mladé taneèníky a Zuzana Zahradníková a Lukáš Slavický 
z pražské Taneèní konzervatoøe úèinkovali v listopadu na velkém 
gala pøedstavení této nadace. Byl to pro nì velký úspìch i velká 
zkušenost. Nyní 28. února dostane Birgit Keil nìmeckou Taneèní 
cenu - pøi té pøíležitosti bude v Essenu velké pøedstavení a moje 
paní zve opìt tyto nadané studenty tancovat i na tento veèer. 
Opìt pøedvedou Nuages.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Serenáda - Nuages - Ples kadetù

S Birgit Keil a Vladimírem Klosem o Nuages
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Taneèní konzervatoø Praha ve Státní opeøe Praha 17. ledna 1998
V první polovinì pøedstavení byla uvedena díla: P.I.Èajkovskij - Serenáda 
(choreografie George Balanchin) a C.Debussy - Nuages (chor. Jiøí Kyli-
án). V druhé polovinì J.Strauss ml. Ples kadetù (chor. Ivo Váòa Psota). 
Bìhem pøestávky jsem se vydal na lov se svým diktafonem s otázkou 
na první úplnì bezprostøední dojmy. Odpovìdi jsou nepøipravené, plnì 
autentické:
Karel Lukšík, bývalý baletní mistr z Národního divadla: „Jsem velmi 
dojatý, je to krásné - ti taneèníci jsou tak dobøe vypracovaní, jsem z toho 
úplnì pøekvapený, nebo dojatý, nevím jak bych to pøesnì øekl. Pár, co 
tanèil Kyliánovo Nuages - to je pohádka jak pracovali, byla to práce už ne 
studentù, ale profesionálù. Taneèní konzervatoø jde velice dopøedu.“
Marcel (chtìl zùstat v anonymitì): „Já jsem poprvé na baletu! To byl první 
balet, který jsem kdy vidìl a líbí se mi.“
Jan Hartmann, choreograf: Skvìlé - tuto Balanchinovu choreografii miluji. 
Kyliánovu choreografii Nuages jsem dnes vidìl poprvé, je výborná...“
Magda Jiráková: „Je to bezprostøední, jde z toho mladistvý elán.“
Po skonèeném pøedstavení jsem se zeptal znovu:
Prof. Drahoslava Ptáèníková: Byl to zcela profesionální projev, bezpro-
støední, snad témìø dokonalý. Možná, že moje odpovìï se vám nemusí 
zdát úplnì objektivní, protože pracuji na Taneèní konzervatoøi, ale protože 
na pøedstaveních Taneèní konzervatoøe „dìlám zvuk“ a mám možnost po-
zorovat, jak studenti rostou, dnes jsem opravdu spokojená. Mám z našich 
dìtí radost, co dokážou. Kdybyste vìdìl, jak je to tìžká profese...“
paní Kyliánová, matka Jiøího Kyliána: „Nerada kritizuji, ale mohu øíci 
jen to nejlepší. Dìlali vše výbornì a myslím, že pokud by tu byl mùj syn, 
že by to moc pochválil. Bohužel nemohl pøijet.“
Poznámka autora: Všem dìkuji za odpovìï a omlouvám se za vyruše-
ní.

-mn-

F Jste z východních Èech, zejména z okolí Pardubic? A máte už program 
na první jarní den, sobotu 21. bøezna? Jestli ne, mùžete navštívit Východo-
èeské divadlo v Pardubicích, kde v 1900 zaèíná pøedstavení studentù Taneèní 
konzervatoøe Praha, o kterém se rozepisujeme v tomto èísle Taneèních 
rozhledù. Název pøedstavení: „Ples kadetù“.

F Pozor, upøesnìní termínu! Regionální kolo dìtské celostátní pøehlídky 
ve scénickém tanci pro jihovýchodní Moravu se koná 28. bøezna ve Zlínì.

FNa kvìten se chystají regionální pøedkola celostátní pøehlídky scénického 
tance „Tanec, tanec... 98“. Bližší informace podá ústøední koordinátor celé 
akce Iva Švarcová, ARTAMA Praha, Køesomyslova 7, P.O. BOX 2, 140 16 
Praha 4 - Nusle., tel.: 02-61215684 až 7, fax 02-61215688.

F ZUŠ npor. Eliáše 344, Pardubice 530 09, tel 040-43870 poøádá další 
taneèní semináø 28. bøezna 1998. Místo konání: sál tan. oboru ZUŠ - ZŠ 
Dubina. Cena semináøe 40,-Kè. Lektoøi: klasický tanec Eva Malátová, mo-
derní tanec Adriana Poláèková. Semináø je urèen pøedevším pro pedagogy 
TO a žáky II. stupnì ZUŠ. Bližší informace a pøihlášky na výše zmínìné 
adrese.

F Pozor!!! Bezirksjugendring Niederbayern, Aidenbacher Str. 16, 94474 
Vilshofen, Deutschland hledá amatéry, skupiny, mezi 14 a 27 lety aktivní 
v oborech hudba, tanec, pohyb, divadlo, klaunství, akrobacie apod. pro kul-
turní vystoupení v Dolním Bavorsku 23. a 24. kvìtna 1998 v Dingolfingu. 
Poøadatelé nabízí zdarma možnost pøenocování, k dispozici je jevištì, 
osvìtlení, technické vybavení atd. Pokud máte zájem, volejte 0049-8541-
1310. Fax.: 0049-0541-3249. E-mail.: Bez-Ndby@cuem.org. Mùžete též 
psát na výše uvedenou adresu.

F TŠ Victoria Brno, Špitálka 6, 602 00 Brno, tel.: 05-45162090 až 91, fax.: 
05-45162092, záznamník 05-41218950 poøádá ve svých prostorách 
pro milovníky jazzového, muzikálového a moderního tance víkendové se-
mináøe s Davidem Strnadem, pedagogem TD Bralen Bratislava. Semináø è. 
1 se koná v sobotu 7. bøezna. Druhý semináø se koná v sobotu 21. bøezna 
1998 (uzávìrka pøihlášek 18.3.). Školné 350,-Kè na osobu. Bližší informace 
i o dalších pøipravovaných akcích na výše uvedené adrese.

FDne 2.4. se bude konat v koncertním sále Kongresového centra Praha 
v 1930 „Galakoncert laureátù“ Soutìžní pøehlídky taneèních umìlcù ÈR 
a SR, která se konala v prosinci 1997 v Brnì.

F „Spoleènost tance pøi Taneèní konzervatoøi Praha“ poøádá dne 26.4.1998 
na scénì Laterny Magiky v Praze „Veèer lidového, charakterního a moder-
ního tance“, na kterém vystoupí žáci TKP.

Vždycky mì zajímají osudy jednotlivých taneèníkù a taneènic (takové to 
- kdo jsme a odkud a kam jdeme - ) a proto jsem využil možnosti, která 
se naskytla ve Státní opeøe a pøed pøedstavením Taneèní konzervatoøe 
Praha jsem se svými zvìdavými otázkami pøišel za Kateøinou Lédlovou, 
žákyní osmého roèníku této školy:
• Jaké byly vaše taneèní zaèátky?
„Zaèínala jsem s moderní gymnastikou. Sousedka z chaty nám poradi-
la abych pøešla na balet a protože øíkali i lidé z „moderní gymnastiky“, 
že bych se na balet hodila, šla jsem v páté tøídì dìlat pøijímací zkoušky 
na konzervatoø. Dneska jsem v posledním roèníku.“
• Co po skonèení školy?
„Uvidí se. Zkusím nìjaké konkursy, jsou možnosti jít tøeba nìkam do ci-
ziny, nebo se zkusit dostat do Národního divadla a rùznì...“
• Troufla byste si opustit baletní prkna a tancovat kupøíkladu v muziká-
lu?
„Myslím, že ano. Na škole máme modernu, lidový tanec, prostì všech-
no. A protože stejnì je všude potøeba klasická technika, troufla bych si 
urèitì.“
• Fandí rodièe vašemu tancování?
„Chtìjí abych tancovala, to urèitì. Taky vidí, jak se osm let døu, od rána 
do veèera ve škole...“
• Máte nìjaký koníèek mimo tanec?
„Možná pobyt na naší chaloupce za Prahou, kde si odpoèinu od všeho, 
mùžu se projet na kole, v létì si zaplavat.
• Máte èas si zajít na nìjaké pøedstavení?
„Teï teda rozhodnì nestíhám. Jsem ráda, když v osm pøijdu domù, pad-
nu, a ještì se podívám na nìjakou maturitní otázku.“
• Øíkala jste, že byste pøípadnì šla „do svìta“. Jak jste na tom s cizími 
jazyky?
„Na škole se uèíme angliètinu a francouzštinu, anglicky bych se domlu-
vila.“
• Kolik je u vás na škole ve tøídì studentù, nemám o tom vùbec pøed-
stavu.
„Nás je deset holek a tøi kluci. Kluci dostávají zabrat (smích).“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Øekli po pøedstavení

Víte o tom?
Interwiev s Kateøinou 
Lédlovou

G
Z vystoupení Taneèní konzervatoøe Praha
Choreografie..... : Jiøí Kylián - NUAGES
Tanèí ............... : Zuzana Zahradníková
                           Lukáš Slavický
Foto.................. : BoD

F
Birgit Keil a Vladimír Klos vysvìtlují 
studentùm èeho se mají vyvarovat a co jak 
má v choreografii NUAGES Jiøího Kyliána 
vypadat
Foto.................. : BoD
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Po studentském pøedstavení ve Státní opeøe Praha 17. ledna jsem jako vždy nìkolik dní poèkal, aby mi vychladla hlava, neb nerad píši v afektu 
(dnes je 27. ledna) a s malým odstupem usedám, abych vyjádøil své dojmy.
Nicménì - ještì dodnes jsem se nevyrovnal se silným emotivním zážitkem, který mi poskytlo pøedstavení Taneèní konzervatoøe Praha. Kdykoliv zavøu 
oèi, jsem zpìt ve Státní opeøe, jde hudba, tanèí se. Troufám si oznaèit toto pøedstavení jako zážitek roku. Poèítáno od loòského dubna, kdy mì 
podobnì oslovily taneènice Pražského komorního baletu s provedením Janáèka V mlhách - chor. Petr Zuska (asi proto, že jsem nìkteré èásti tohoto 
klavírního cyklu hrál na konzervatoøi za dob mých studií).
Shodou okolností i hudbu Èajkovského a Debussyho mám dost dobøe „naposlouchanou“ a proto jsem byl u vytržení pøi provedení Serenády i Nuages. 
U choreografie Ivo Váni Psoty Ples kadetù (J.Strauss ml.) jsem se nechával získávat každou minutou - oceòuji smysl autora pro humor.
Nadchla mì stavba veèera, výbìr a øazení choreografií, kapitolou samou pro sebe jsou taneèní dovednosti studentù Taneèní konzervatoøe Praha.
Namísto sáhodlouhých rozborù, které vždy budou pokulhávat za tím, co bylo pøedvedeno, volám dodateènì: „Bravo!!!“

-mn-

Divadlo Komedie se po tøi pøedvánoèní dny zaplnilo všemi fandy taneèního 
umìní. Mìla zde totiž svá pøedstavení jedna z našich nejlepších choreo-
grafek Monika Rebcová. Taneènice, choreografka a výborná pedagožka. 
Umìlkynì, která si svou prací vydobyla pøední postavení mezi našimi 
taneèními umìlci. Její práce však nikdy nedosáhly takového rozmìru jako 
právì toto poslední pøedstavení, které bych bez nadsázky zaøadil k tomu 
nejlepšímu, co jsem mohl v uplynulém roce vidìt.
Poslední retro je pohledem zpìt. Pohledem do duše, vzpomínek, zážitkù. 
Do vìcí a situací, které nám zùstaly v pamìti navždy. Monika Rebcová tu 
vedle tance pracuje i s videoprojekcí, která je nedílnou souèástí celého ve-
èera a spoleènì se svìtelnými efekty a scénickými kouzly vytváøí dokonalé 
dílo, které i když je celé bez pøestávky, tak ani na okamžik neztrácí nic 
ze svého obrovského vnitøního náboje a obsahového sdìlení. A o èem 
tedy Poslední retro Moniky Rebcové bylo?
Sedíte v hledišti a najednou Vás nìkdo vezme za ruku a provede krajinou, 
která je vám více než známá. Každý ji vidíme a cítíme jinak. V mnoha 
vìcech jsou si však naše pohledy velice podobné, protože tou krajinou 
jsou naše životy.
Rozjede se videokamera a Vy vidíte lesní cestu a ètyøi postavy v èerných 
kabátech, slyšíte klapot promítaèky a jste najednou vtaženi nejen na onu 
cestu, ale i do celé atmosféry. Víte, že venku pøed divadlem je hrozná 
zima, ale tady je všechno jinak a pakliže chcete, mùžete být najednou 
nìkde úplnì jinde. V øíši vzpomínek. Zaèíná Poslední retro Moniky Reb-
cové.
Celé pøedstavení bylo složeno z nìkolika komponentù. Vynikající hudby, 
dokonale náladovì zvládnutých sedmi filmeèkù, pìti originálních choreo-
grafií, projekce diapozitivù a samozøejmì zajímavé scény, která sloužila 
i jako promítací plátno.
A už jsou tady, shazují pláštì a pod nimi... andìlská tìla. Pøiletìli andìlé 
z New Yorku. Chytí Vás za ruce a Vy letíte s nimi. Vznesou se a para-
šutistické pásy kolem bokù rázem plní svùj úèel. Krásné holky, krásní 
andìlé. A� žije New York.
Vy jste však na Garden Party. Vidíte mladou dívku jak prochází mezi vše-
mi a hledá oèima ty druhé dvì oèi... Nakonec je najde, ale to, co chce, 
se nestane. („A já tu pusu pøece tolik chtìla.“)
Konec pásky. Jsme v Motelu na hranici. Na hranici s èasem? Na hranici 
svých citù. Pøicházejí dva páry. Dívky se zaèínají sprchovat a kluci se díva-
jí. Nejdøív jedna, potom druhá. A Vy se díváte s nimi. A pak? Co pak! No 
pøece vzhùru do vzájemného objevování. Nìkomu to jde a nìkomu zkrátka 
ne a ne. A Vy se jenom usmìjete a uvìdomíte si, že Vám se to stalo taky, 
ale zapla� pánbùh, že to máte za sebou. A oni se hladí, líbají, dotýkají. 
A Vy jdete dál. Vejdete do starého domu. Jako pavouk se uhnízdíte v rohu 
na stropì a sledujete dívku jak otvírá vchodové dveøe. Jde nahoru a dál 
další dveøe a další dveøe. První patro, druhé, tøetí a koneènì ho našla. 
Leží tam nemocný na kovové posteli. Baví se spolu, ale není to š�astný 
rozhovor i Vy cítíte tu neznámou sílu. Proè se usmívají tak studenì?! Stop 
- smyèka se vrací na zaèátek. Otevírá vchodové dveøe, jde nahoru a dál, 
dveøe a další dveøe. První patro, druhé, tøetí a ... postel je prázdná!
Vylezete z koutu u stropu, otevøete okno a zmìníte se v ptáka, aby jste 
se mohli vznést k oblakùm nebo vyletìt na nejbližší støechu a podívat 
se, co se to dìje v tamtom oknì.
Dvì dívky sedí naproti sobì. Díváte se na nì a jedna se usmívá a druhá 
pláèe. Chvilku je pozorujete a ... ano, to znám, vždy� pøesnì to se stává 
tak èasto. Ale proè?! Trápí ji nìco, o èem ta druhá neví. Vnímají se vùbec? 
Co se dìje? Radìji se vznesete, aby jste letìli dál, ale v tom si všimnete, 

že o pìt pater níže leží na zemi ten, kterého jste ještì pøed chvílí vidìli 
na kovové posteli. Tak proto ty chladné úsmìvy a nakonec ta prázdná 
postel. Jako poslední retro si pøedstavíte, co se asi stalo.
Zní hudba, kterou si pustíte jenom ve chvílích, kdy Vám je moc dobøe. 
Ve chvíli jako je tato. Pøicházejí. Ona a on. Zaèínají se milovat. Pohledy, 
doteky, nìžnosti, polibky, objetí. Existují jen jeden pro druhého. Jsou spolu 
v ohni milování a Vy jste tichým svìdkem té nejkrásnìjší hry na svìtì. 
Padáte spolu s nimi do nekoneèného vesmíru a vznášíte se v prostoru, 
kde je každému z nás nádhernì.
Ale najednou je tu nìkdo tøetí a rozdìluje je. Bere si toho, kdo jí patøí. 
Smrt si chvíle nevybírá. Poslední doteky milovaných rtù, dlaní, poslední 
objetí. Rozdìleni na vrcholu štìstí osudem nejkrutìjším - smrtí, která 
bude vždy nezvaný host.
Je Vám do breku. Sedíte pøikrèeni a tiše sledujete žal dívky, která ztratila 
toho, kdo jí byl nejcennìjším na svìtì. Osud se naplnil. Nìco skonèilo 
a nìco zaèíná. Nejvyšší èas odejít, vždy� ona už je také pryè.
Goodbye baby.
Jdete ulicí. Pøistøihli Vám køídla, vzali pøedstavy, nakopli city. Pøipadáte si 
jako pes uprostøed prùtrže mraèen. Máte chu� zalézt do nejbližšího baru 
a nechat si nalít poøádného panáka. Vejdete, objednáte si a najednou 
zaènou hrát. Nìkdo køikne: „Tohle by se ti líbilo...?“ Salsa. Ohnivé rytmy, 
výbušná atmosféra a všichni to poøádnì rozjedou. Trubky hrají, svìtla svítí 
a lidi tanèí jako o život. Smích, zábava, prostì nádhera.
Nádhera?? ... Vždy� teï jste vidìli spoustu vìcí. Štìstí i žal, lásku i zkla-
mání. A hlavnì jste vidìli smrt. A to pøece není dùvod k veselí. Ach bože, 
co Vy jste za tu krátkou dobu vidìli.
A pak se zamyslíte, spoèítáte si, že dvì a dvì jsou ètyøi. Že po špatných 
vìcech pøijdou zase ty dobré. Že po lásce pøijde další láska. A smrt je 
jenom nutnou a neodmyslitelnou souèástí našich životù, která a� chceme, 
èi ne, tu bude vždy s námi a tak je to i nejlepší.
Sedíte v hledišti pražského divadla Komedie a máte pocit jako by Vám 
pøed oèima bìhem devadesáti minut probìhl celý jeden lidský život. Máte 
strašnì silný pocit, že to, co jste právì vidìli, je Vám vlastní. A najednou 
zaènete tleskat. A tleskáte jako blázen, protože všechno, co jste právì 
vidìli, mohlo být i o Vás. Tleskáte, protože Vás nìkdo vzal za srdce 
a za duši a pakliže jste chtìli, tak Vám dal i kousek sebe. A to je pøece 
to nejdùležitìjší.

Poslední retro je výbornou prací své choreografky a režisérky. Každý si 
v nìm urèitì najdete to svoje. Tu svoji chvíli, která Vás osloví a zaujme. 
A� už to bude nápaditá hra se svìtly, zajímavá videoprojekce, choreogra-
fické a scénické nápady, zvláštì ten se sprchou, nebo nádherné milování 
a tanec smrti, který zatanèil graciézním zpùsobem Petr Zuska v alteraci 
s neménì výborným taneèníkem Janem Kodetem. Všichni, kteøí se podíleli 
na tomto pøedstavení zkrátka odvedli kus dobré práce. A i když se Vám 
možná zdálo, že mohlo být všeho, zvláštì pak tance, trochu víc, vìøte, 
že tam všeho bylo tak akorát. Pøidávat do tohoto retra další tancování, èi 
mìnit jakkoli choreografii by byla dle mého názoru vìèná škoda, protože 
takové jaké to je, je to nejlepší. Všem, kteøí toto pøedstavení propásli, ho 
mohu vøele doporuèit a zároveò doufám, že se zase nìkdy bude hrát.

Aleš Cigánek
napsáno v lednu 1998

pøedstavení Moniky Rebcové probìhla v pražském divadle Komedie 
ve dnech: 29. a 30.11. a 11.12.1997

Poslední retro Moniky Rebcové

Pozdrav Taneèní konzervatoøi Praha
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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?
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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
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LUBOMÍR ZÁØECKÝ

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

!!! 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.
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                            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



Taneèní centrum Praha
konzervatoø, o.p.s.

v y p i s u j e

p ø i j í m a c í   z k o u š k y

p r o   š k o l n í   r o k   1 9 9 8 / 9 9

„Taneèní centrum Praha - konzervatoø, o.p.s.“ je osmiletá taneèní konzervatoø - støední a vyš-
ší odborná škola pro velmi pohybovì talentované žáky s dobrým prospìchem,kteøí chtìjí 
profesionálnì studovat tanec a souèasnì získat kvalitní støedoškolské vzdìlání. Vzdìlávací 
koncepce školy vychází z nového - eklektického pojetí konzervatorního a souèasnì gymna-
ziálního studia s humanitním zamìøením. Zkoušky jsou urèeny pro žáky všech škol v Èeské 
republice, kteøí nyní chodí do 5. tøídy základních škol.
Doplòkové - rozdílové zkoušky jsou urèeny pro vyjímeènì talentované žáky 6. - 9. tøíd ZŠ, 
víceletých gymnázií nebo 1. - 3. roèníkù taneèních konzervatoøí.
TCP provozuje studentský umìlecký soubor složený z konzervatorních studentù vyšších 
roèníkù a je zamìøen na intenzivní studium choreografií, získání umìlecké praxe v oboru 
a další VŠ studium nebo zahranièní stáže.
Uchazeèi o studium zašlou na adresu nebo fax TCP pøihlášku,ve které uvedou: jméno,rodné 
èíslo, adresu, telefon, název souèasné školy (zamìstnavatele), roèník, ve kterém nyní studují 
a dosavadní studium nebo praxi v taneèním oboru (ZUŠ, dìtské soubory, sporty, atd).

Uzávìrka  pøihlášek:  31. bøezna 1998

Pøijímací  zkoušky  probìhnou  ve  dnech
22. - 24.  dubna  1998

v Taneèním centru Praha, U Vìtrníku 3, 162 00 Praha 6.
tel:  02 - 20 61 19 80, 20 61 03 08
fax:  02 - 20 61 03 06, 24 22 90 35

Písemnì  pøihlášení uchazeèi  o studium  budou o  pøesném termínu
a podmínkách pøijímacích  zkoušek informováni písemnì do 10. dubna  1998.
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