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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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Máte chu� si zafantazírovat? Zkuste se mnou navštívit jednu zajímavou školu v jedné zemi. Neexistující. Pøedstavte si, 
že navštívíte uèitele houslí, který právì dopisuje poslední skladbu pro svého posledního žáka na hudební besídku, na které 
hrají i všichni ostatní žáci jmenovaného kantora. Samozøejmì všichni žáci hrají pùvodní skladby svého kantora. Nìkteøí 
žáci, ti co chodí nejdéle, hrají jeho skladby už osmým, devátým rokem.
A milý kantor se pøekonává - píše sóla, tria, i pro malý orchestøík. Skládá tak už asi desátým rokem, prostì co zaèal uèit 
a skládá pro malé i velké žáky. Letos má pocit, že se mu jeden kousek obzvláš� povedl, takže si jeho práce všimne možná 
kolega z vedlejšího mìsta, který skládá už patnáctý rok. Naopak v mìstì XY je uèitel, skládá pro své žáky ètvrtým rokem 
a už má pocit, že snad nic nevymyslí. Žáci ovšem èekají na své vystoupení, rodièe taky. Skládají všichni - houslisté i kla-
víristi, jazzmani i lidovkáøi. Tìm nìkolika požehnaným to jde, ti ostatní s obavami hledí vstøíc dalšímu školnímu roku. Co 
zase vymyslí?
Co tomu øíkáte, pøipadá vám tento stav normální? A naopak - nepøipadá vám to celé nìjaké povìdomé?
Na pøevážné vìtšinì základních umìleckých škol se tak døou každým rokem uèitelky taneèního oboru, aby pøipravily pro své 
žáky choreografie, ve kterých vystoupí dítka pøed svými rodièi. Rodièe tak uvidí svoji ratolest na pódiu a je jasné, že dítko 
mùže pokraèovat v návštìvì školy, protože dìlá práci, která má smysl - výstup na prknech, která znamenají svìt (a co 
kdyby náhodu z Tonièky jednou byla baletka...).
Když se zamýšlím nad tímto existujícím stavem, èím dál víc mì to celé pøipadá velmi prapodivné. Uèitelky TO mají povìtši-
nou vzdìlání spíše technické, umí zatanèit „grahamku“, umí klasiku, folklór, i rùzné jinakosti, podle toho, která se na co 
víc zamìøuje. Dále uèitelky navštìvují taneèní praktické semináøe, kde si ještì upevòují své taneèní dovednosti.
Už asi tušíte, kam míøím. Chybí mi v tom výètu hodiny a hodiny choreografie a všeho, co mùže navodit vlastní umìlecké 
myšlení - inspirace kumštem (jako jsme kdysi mìli ètenáøské deníky, tak by neškodilo zavedení taneèních deníkù, kde by 
mohlo být i kde jaké zajímavé divadlo, èi film dotyèná vidìla), základní kurs scénografie o tom, jak pracovat v divadlech 
se svìtly, nìco o barvách a látkách vùbec, protože uèitelky, jak jinak, vymýšlí i kostýmy...,
Když k tomu ještì pøidám prostou statistiku, že nemùže (èistì statisticky) každý taneèní pedagog být Bohem nadaný tvùr-
ce...
Zkrátka napadá mì, proè není v taneèním oboru normální stav, jako v dalších oborech (fantazie se dá rozvíjet - kdyby tak 
uèitel èeštiny psal romány a básnì, které by jeho žáci museli èíst a recitovat!).
Co navrhuji? Døíve nešlo jakkoliv zachytit choreografie pro budoucnost, takže taneèníkùm chybí stohy „bachovské, beethove-
novské, mozartovské, nebo rachmaninovské“ literatury, jakou mùžou závidìt kolegùm hudebníkùm. Ale dnes? S rozvojem 
videodechniky? Nedivím se, že obèas zaslechnu volání po metodických materiálech na výuku (i to by šlo vyrobit na video-
kazetách), ale opravdu se divím, že chybí volání po choreografiích, po „drobnostech slavných mistrù“.
Tìším se, že døíve nebo pozdìji si nìkterý z velkých tvùrcù všimne možností, které moderní doba pøináší a zaène tvoøit 
dìtské choreografické etudy, nebo umìlecké drobnosti, tak jak to je v hudbì vážné.
Jako si uèitel hudby nakoupí noty, uèitel tance by si koupil videokazetu. Pro roèník žákù, který ho inspiruje, by nìco vymys-
lel sám, pro jiný roèník by zkusil tøeba nìco od Béjarta, nebo Kyliána. Myslíte si, že to je utopie? Nevìøím. Èeká to jenom 
na schopnou vydavatelskou firmu, která se toho ujme, na specifikování autorských práv, na dostupnosti kvalitních hudeb-
ních nahrávek pro pozdìjší nácvik v reálu. A èeká se na umìlce, který se odhodlá sestoupit ze svého umìleckého Olympu 

a udìlá nìco pro taneèní pokrok v nej-
širším slova smyslu.
Zní to jistì utopisticky, ale vìøím 
tomu, že pokud se taková myšlenka 
pustí do éteru (rád tak èiním), døíve 
nebo pozdìji se ujme. Napište mi, 
jestli se vám to zdá reálné, nebo vám 
to pøipadá jako nesmysl. Berte to jako 
prùzkum trhu. V pøípadì kladné odezvy 
rád budu v tomto smyslu upozoròovat 
na patøièných místech, organizovat, 
a zkoušet, co se dá dìlat.
Že nic takového nefunguje ještì 
ani na Západì? Videotechniku tam ne-
mají déle než u nás a prostì to ještì 
nikoho nenapadlo. Poèkejte za deset 
let!

Mirek Nìmec

Na samotný úvod chci poznamenat, že si vážím všech 100% kantorek TO ZUŠ v tomto státì a nìkteré z nich i miluji, takže 
je nechci následujícími øádky popudit, spíše se chci zamyslet nad vìcí, která mi vrtá hlavou.

Pøipadá vám tento stav normální?

Fotografie na titulní stránce: Soubor C-DANCE

v choreografii Evy Veverkové „Já pøedevším“.
Foto: Ivo Mièkal

Foto: mnMalá, ale novou choreografii nacvièuje s obrovskou chutí (Petra Martínková).
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• Kdyby jste mìl pøedstavit váš soubor nìkomu, kdo o nìm 
nic neví, jak byste ho uvedl?
„Asi by bylo tìžké mezi taneèníky najít nìkoho, kdo by 
vùbec nic nevìdìl o Bralenu. Napøíklad v Bratislavì je 
„x“ souborù moderního tance a myslím, že by bylo tìžké 
najít taneèníka, který by se nìjak nedotkl Bralenu, nebo 
Bralen jeho.
Pøedstavit Bralen neznámému èlovìku? Je to ambiciózní 
mladá skupina talentovaných taneèníkù, pøièemž poslední 
taneèní generace naplòuje 23 sezónu, která je vyjímeèná. 
My jsme za dvacet dva let svého vývoje došli pod strop 
amatérských podmínek a dál nebylo možné zvyšovat úro-
veò. Máme 60 - 80 vystoupení roènì a toto absolvovat 
s amatérskými taneèníky bylo nad možnosti všech.
Museli jsme hledat cestu jak dál a doufám, že jsme ji 
našli v tom, že jsme zprofesionalizovali aspoò èást sou-
boru, na kolik jsme sehnali prostøedky. V souèasnosti je 
v profesionální èásti souboru jedenáct lidí.
Pøièemž já se nechci vzdát nièeho pozitivního z amatérské 
báze, ze které jsme vyrostli. Já si stále myslím, že amatér-
ský tanec v mnohých oblastech je na tom líp než profesi-
onální. Lepší je v první øadì v nasazení, v chápání tance. 
Pro amatérského taneèníka není tanec prostøedkem k tomu 
aby žil, ale je cílem. Amatér dìlá tanec proto, že ho baví, 
že ho oslovuje, že ho naplòuje. A tohle bych si chtìl z na-
šeho amatérského Bralenu pøevzít i do profesionálního 
Bralenu.
Pracoval jsem i s profesionálními skupinami, kde hrál èas 
velkou roli, kde profesionální taneèník pokud zaèal praco-
vat víc než byl zvyklý, zaèínal to poci�ovat jako nìjakou 
pøítìž.
Chtìl bych, aby si taneèníci pøenesli do Bralenu nadšení 
z dob, kdy se cvièilo a nekoukalo se na hodiny.
Diváka nezajímá jestli jste amatér, nebo profesionál, di-
váka nezajímá jestli máte podmínky na práci, nebo ne, 
jestli máte sponzora na kostýmy, nebo na zahranièního 
choreografa. Diváka zajímá co pøedvedete.
Proto je naším cílem jediné - aby co nejvìtší poèet divákù 
odcházel z divadla s pocitem, že dobøe strávil dvì hodiny, 
aby byl divák pøi odchodu o nìco bohatší. Nejde vyhovìt 
každému. Když vám pøijde do hledištì 600 divákù nemùže 
každý odejít nadšený.
Dnes veèer budeme pøedvádìt program, který je velmi 
rùznorodý. Podílí se na nìm ètyøi choreografové. Libor 
Vaculík, Bruce Taylor, Cristina Perera a Joe Alegado. Ètyøi 
zcela odlišné osobnosti. I zpùsob jejich výpovìdi je velmi 
odlišný. Pojítkem ale bude Bralen, naše interpretace, naše 
chápání názorù tìchto choreografù.
Každý choreograf svým zpùsobem poznaèil Bralen, a po-
znaèil ho smìrem, který byl pro mì nový. Napøíklad když 
s Bralenem pracovala Cristina Perera nebyl jsem na prvních 
zkouškách na sále a byl jsem potom velmi pøekvapený, co 

dostala z našich lidí. Nato pøišel Libor Vaculík a zase mi 
ukázal mé lidi v úplnì jiné podobì.
Premiéra našeho nového programu byla nedávno ve slo-
venském Národním divadle. Byl jsem zvìdavý, jak nás 
pøijme publikum, které bylo zvyklé na urèitý zpùsob práce 
a vyjadøování. Byl jsem velmi pøekvapen, že choreografie, 
kterým jsem až možná tolik nevìøil, byly pøijaté urèitou 
skupinou divákù velmi nadšenì. Poøadí tancù co se týká 
odezvy bylo úplnì jiné než jsem to cítil já sám. Takže jsem 
velmi zvìdavý na reakci ústeckého publika.“
• Hledáte kontakty do ciziny?
„Charakteristikou Bralenu je, že se neuzavírá. Mùžu vám 
dát program, kde se doètete s kým Bralen doposud spolu-
pracoval. Je to pìkná øádka jmen.
Myslím si, že dnes má nadìji na úspìch jen týmová prá-
ce a kolektiv. Takoví ti staøí „giganti“ tance, co nacvièili 
choreografie na celý veèer, zajistili organizaci a všechno 
ostatní, ti jsou už na vymøení.
A to máme štìstí, že se nám v Bralenu podaøilo spojit 
skupinu lidí, která je erudovaná. Já nevedu soubor sám, 
jsem jenom koordinátorem. Mám dva souborové orgány 

S øeditelem TD Bralen Rastislavem Letenajem jsem si povídal pøi obìdì v hotelu Poprad 14. února v Ústí 
nad Orlicí pøed celoveèerním pøedstavením TD Bralen. Rastislav Letenaj zasvìtil život tanci, taneèníci u nás 
ho znají jako lektora z mnoha taneèních semináøù, podle mì je nejdùležitìjší jeho èinnost organizátorská, 
protože jen díky ní je TD Bralen dnes tam, kde je. Po více než dvaceti letech existence se TD Bralen stal 
na podzim roku 1997 profesionálním taneèním souborem.

Na slovíèko s Rastislavem Letenajem

Rastislav Letenaj pøi rozhovoru v hotelu POPRAD Foto: BoD
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- jedním je správní rada, ve které nemusí být lidé, co mají 
blízko k tanci, ale lidé, co mají blízko k Bralenu. Druhým 
je umìlecká rada, kterou nezatìžuje hledání zdrojù a mož-
ností, ale zamýšlí se nad umìleckou stránkou - co dìlat, 
s kým dìlat, jak dìlat. Soubor je realizaèní složka, která 
realizuje to, co tyto dvì skupiny zajistí, nebo vymyslí. To 
je celá naše interní struktura.
Co se týká kontaktù se zahranièím - myslím, že právì tyto 
kontakty odlišují Bralen od jiných souborù. Jsme tu 23 rokù 
a 23 rokù stavíme na kontaktech se zahranièím. Kdysi to 
bylo podstatnì tìžší - dnes staèí najít peníze a kontakty 
nejsou problém. Vìtšinou se snažíme kontakty uskuteènit 
na pøátelské bázi, která je výhodná pro všechny zúèastnìné 
strany. Dnes, když si chcete koupit choreografa, mùžete si 
koupit témìø jakéhokoliv - choreograf je duše „prodejná“. 
Myslím to v dobrém. Jen ne na každého choreografa máte. 
Zrovna tak pedagog - každý pedagog uèí, a liší se též jen 
výškou honoráøe, kterou za hodinu inkasuje. Jsou pedago-
gové, kteøí vám oduèí za dobrý pocit a jsou pedagogové, 
kteøí oduèí za stovky marek na hodinu.“
• Jaký plat mají vaši taneèníci?
„Záleží na tom, jak k tomu budeme pøistupovat. Taneèník 
mùže mít plat deset tisíc a je vytížený dvìmi pøedstaveními 
za mìsíc. Pak je to plat pomìrnì velmi velký. Jinde mùže 
mít plat deset tisíc, ale pøicházet do práce v devìt ráno 
a konèit veèerním pøedstavením v pùl jedenácté. Patnáct-
krát do mìsíce. Pak má plat velmi nízký. Myslím si, že moji 
taneèníci mají normální plat na to, kolik od nich požaduji. 
V rámci normy. Byl bych samozøejmì rád, kdybych jim mohl 
dát víc. V tomto je mi sympatické, jak dìláte váš èasopis 
- zaèínáte zezdola a pomalu nahoru. Taky zaèínáme zezdo-
la a uvidíme, kde se zastavíme. Prostì naše požadavky 
musíme sladit s podmínkami, které máme. Ale chtìl bych 
být na tom tak, abych mohl dávat taneèníkùm vždy o nìco 
víc, než od nich vyžaduji práce.“
• Znamenal pøechod na profesionální èinnost pro taneèníky 
zlom v dosavadní práci?
„Cvièí pøibližnì dvakrát tolik co amatéøi. Pøitom nemám 
proti amatérùm nic, my bychom bez naší amatérské složky 
nemohli existovat a chci ji uchovat i nadále.
Jde udìlat projekt, že seženete balík penìz, koupíte si hoto-
vé taneèníky. Když vypíšete konkurs, dáte plat „XY“, prostì 
dost zajímavý na to, aby se pøihlásili lidé z profesionální 
oblasti, mùžete si koupit kohokoliv. To se dá. Udìlat jednu 
takovou sezónu, nebo èást sezóny, podle toho nakolik vám 
staèí peníze, to se dá. Bralen je tady ale 23 rokù a já chci, 
aby byl ještì dalších 23 rokù. Proto musím hledat øešení, 
které mají hlavu a patu. Dá se zazáøit. Ale já si myslím, 
že je podstatnì tìžší svítit, než zazáøit. A já chci svítit.
Dá se udìlat bombastická reklama, dá se udìlat velké 
haló okolo zaèátku, pozor - i to odèerpá znaènou èást 
prostøedkù. Já radši udìlám menší kampaò. Menší haló, 
ale budu to haló dìlat pìt rokù. To má podle mì vìtší 
cenu. I když samozøejmì bylo by nejlepší svítit pìt rokù 
a ještì na zaèátku udìlat velký boom. Ale mùže se skákat 
jen do výšky svého úètu.“
• Všeobecná otázka - jak byste srovnal úroveò tance a jeho 
spoleèenskou odezvu u nás a u vás na Slovensku?
„V první øadì: Musím se pøiznat, že jsem si stále nezvykl 
na dìlení u nás, u vás. U nás se lidem jako jsem já nadá-
vá federalista. Jedna z vìcí, která mì na tanci fascinuje, 

je to, že tanec nezná hranice, nezná jazykové bariéry. 
Možná se nìco takového pøeneslo z tance i na mne. 
Musím vám øíci, ohlednì vaší otázky: My jsme vystupo-
vali na MTT Praha letos v lednu, kde byl i další slovenský 
profesionální soubor. Lidi z taneèní branže se ptali, jak je 
možné, že v Èeské republice soubor s tradicí, tedy Pražský 
komorní balet, má problémy a v podstatì musí omezovat 
svoji èinnost a najednou na Slovensku vznikly ètyøi nové 
profesionální soubory?!
• Ètyøi???
„Ano, je to Slovenský komorní balet, Bralen, Bratislavské 
divadlo tanca a Komorní balet v Prešovì. Všechny ètyøi 
soubory mìly premiéru v jednom týdnu! To byla shoda okol-
ností - dlouho nic a najednou bác. Takže co se týká tohoto 
srovnání - kvantita taky ještì nemusí znamenat všechno. 
Nejdùležitìjší je jiná vìc. Na konkurenèním prostøedí získá 
v první øadì divák. A to je dobøe. Na hodnocení je zatím 
velmi brzo, ubìhlo pár mìsícù...“
• Máte profesionální soubor. Budete dìlat doplòující 
konkurs pro ostatní zájemce? Nebo vám souèasný kádr 
vyhovuje?
„To je otázka, o které jsme se ve správní a umìlecké 
radì dlouho bavili a øekl bych i dost agresivnì. Èást lidí 
z umìlecké rady mì žádala, abych se nevázal na Braleòáky 
a vypsal konkurs. Správní rada, která na to sehnala urèité 
peníze, také øíkala, že se jim to zdá jako správný krok. Ne-
souhlasil jsem. Chci, aby minimálnì první generace v první 
sezónì byla složená z Braleòákù, kteøí nás až k této hranici 
dovedli. Jistì, je na tom podepsáno i x generací pøedtím, 
ale tito byli právì u toho a chtìl jsem aby to byli oni.
A oni se odmìòují velmi kvalitní prací, nechtìl bych je 
mìnit.
V tanci nejde nic urychlit. Nedají se brát schody po ètyøech, 
možná ještì s vypìtím všech sil po dvou.
My jsme vlastnì šli do úplnì neprozkoumané pùdy. Nebylo 
možné se pouèit nikde ani u nás ani v zahranièí, protože 
pokud vím, nikde není podobný soubor, kde by vedle sebe 
existovaly profesionální i amatérská složka, tak jako u nás. 
Možná i proto jsem chtìl jít na tuto cestu s lidmi z Brale-
nu, které znám. Co to pøinese? Odehrajeme pøedstavení, 
na všech tanèí profesionálové i amatéøi. Profesionál za to 
má plat, amatér tanèí za potlesk a dobrý pocit. Jaké pro-
blémy budeme muset øešit?
Sice nìkdo mùže výš zdvihat nohy, mít lepší techniku, 
ale takto do neznáma se šlo lépe s lidmi, které znám.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Z vystoupení BRALENu
Choreografie: „V Mlhách“
Fotoreportáž najdete na stranách 
10 a 11.

Foto: BoD
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• Mohla byste v nejdùležitìjších bodech uvést svùj umìlecký 
životopis pro ty, co o vás mnoho nevìdí?
„Od svého dìtství jsem tancovala ve Studiu komorního tance 
Evy Blažíèkové v Praze. Pozdìji jsem studovala a tanèila ve sku-
pinì Czurda Tanztheater v Nìmecku a v roce 1990 jsem udìlala 
konkurs do skupiny Ultima Vez Wima Vandekeybuse v Belgii, kde 
jsem zùstala dva roky.
V roce 1993 jsem se vrátila do Prahy, zaèala uèit na Duncan 
Centre konzervatoøi a tvoøit svoji první skupinovou choreografii 
pro studenty a pedagogy školy. V roce 1996 jsem založila Festival 
progresivních osobností evropského taneèního divadla.
V souèasné dobì se vìnuji pøedevším tomuto festivalu a naší 
nové profesionální skupinì Déja Donné Production.“
• Jinak už nikde nevyuèujete?
„Od devadesátého pátého roku už nevyuèuji. Dìlám choreogra-
fie a veškerou administrativu naší skupinì a starám se o festi-
val.“
• Kde jste se seznámila se Simone Sandronim?
„Sešli jsme se ve skupinì Ultima Vez Wima Vandekeybuse, kde 
Simone tancoval už nìkolik let pøede mnou.“
• Simone Sandroni je váš partner. Hádáte se nìkdy o podobu 
choreografie, je v choreografii více vašeho vlivu, nebo jeho?
„Déja Donné je z velké èásti choreografická práce Simoneho. Já 
jsem se podílela na celkové dramaturgii pøedstavení a starala 
se o jeho organizaèní a finanèní zajištìní.“
• Na programu pøedstavení se divák doète, že s vámi tanèí tane-

ènice z Bulharska, Francie... 
Jak vznikne taková mezinárod-
ní skupina?
„Zaèínali jsme s èeskými ta-
neèníky. O spolupráci s námi 
projevil zájem taneèník z Chi-
le, se kterým jsme se sezná-
mili v létì 1996 na American 
Dance Festivalu v USA. Pøijel 
do Prahy a zùstal ve skupinì 
10 mìsícù. Jeho místo v Déja 
Donné pøevzala bulharská ta-
neènice Galina Borissova 
a na místo jedné z èeských 
interpretek jsme pøijali Fran-
couzku Marie Kinsky.“
• Kolik má vaše skupina 
na svém kontì vystoupení?
„Premiéra Déja Donné 
se uskuteènila loni 14. února a dodnes jsme mìli 23 repríz, z toho 
více než polovinu v zahranièí. Zbytek v Duncan Centre. Nevystu-
pujeme v jiných pražských èi èeských divadlech z jednoduchých 
finanèních dùvodù. Nechceme a nebudeme hradit nìkolikatisíco-
vé èástky, abychom si mohli zatancovat pøed diváky.“
• Když si vás bude chtít objednat nìjaký poøadatel s vaším vy-
stoupením, jaké máte podmínky?
„Nechci zveøejòovat finanèní požadavky naší skupiny pokud nejde 
o konkrétní nabídku. Nevystupujeme za obvyklý èeský honoráø. 

Povídáme si s Lenkou Flory
Ètenáøùm Taneèních rozhledù bych chtìl v následujícím rozhovoru pøedstavit Lenku Flory, choreografku a spolu se Si-
mone Sandronim vedoucí skupiny Déja Donné Production. Setkali jsme se pøed pøedstavením tohoto souboru na pùdì 
Duncan Centra v Praze 28. února.

Foto: BoDLenka Flory pøi rozhovoru

Foto: BoDZ pøedstavení Déja Donné Foto: BoDZ pøedstavení Déja Donné
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Nemùžeme si to dovolit. Naši taneèníci a my jsme zcela nebo 
èásteènì závislí na honoráøích z pøedstavení a tak se ustanovi-
la urèitá suma, za kterou mùžeme nebo nemùžeme vystupovat. 
Pokud je rozhodnutím skupiny vystoupit nìkde za nižší honoráø 
nebo bez honoráøe (divadla a festivaly bývalého východního blo-
ku) proto, že tam chceme vystoupit, je samozøejmì možné dìlat 
vyjímky.
Technické požadavky pøedstavení jsou bìžné a normální. Dosta-
teènì velké jevištì, baletizol, dostateèné svìtelné vybavení diva-
dla a jeden pøípravný den pøed vystoupením v divadle aj.“
• Jak dlouho ještì budete mít pøedstavení Déja Donné na pro-
gramu?
„Déja Donné budeme tancovat ještì celý tento rok. V listopadu 
a v prosinci bychom mìli vystupovat v Bruselu na festivalu Euro-
palia, na který by mìlo navázat turné po sedmi, osmi belgických 
mìstech. Potom bychom mìli ještì jet do Nìmecka, do Düssel-
dorfu. Pøedstavení mùžeme tanèit i dál, když o nì bude zájem.
Za týden jedeme tancovat do Antverp.“
• Co nové projekty?
„Nový projekt skupiny Déja Donné Production chystáme na leden 
- duben 1999 i když pøípravy zaèínají nyní. V bøeznu letošního 
roku poøádáme konkurz v Antverpách a Rotterdamu, v kvìtnu 
v Düsseldorfu a Mnichovì. Chceme pracovat se zahranièními 
a èeskými taneèníky.“
• Vy sama v souboru netanèíte?
„Já už netancuji. Máme dvou a pùl letou dceru a vìnuji se hlavnì 
jí a veškeré administrativní práci pro skupinu a festival.“
• Vaše dcera bude jednou také taneènice?
„Doufám, že ne.“
• Proè ne?
„Není to jednoduchý život. Nebudu jí nic samozøejmì zakazovat, 
ale aktivnì ji podporovat také ne.“
• Pojïme k dalším tématùm - pøed 14 dny jsem mluvil s Rostisla-
vem Letenajem, který nás upozornil na fakt, že na Slovensku loni 
vznikly ètyøi profesionální soubory scénického tance.
„Myslím, že na Slovensku jsou otevøenìjší než v Èechách. Profesi-
onálové tam existují tak, jak by se oèekávalo od profesionálù.“
• A proè podle vás u nás taky nezaèíná bujet profesionální taneèní 
život tak jak u našich sousedù na Slovensku? Já bych oèekával, 
že když na Slovensku vznikly ètyøi soubory, že jich u nás vznikne 
dvakrát tolik.
„Myslím, že choreografové a taneèníci jsou uzavøeni ve svém 
èešství a nejsou pøíliš pøístupní novým informacím. Bojí se ris-
kovat a zkoušet nìco nového, postupovat jinak, než byli zvyklí 
až doposud. Myslím, že nikdo nezkusil jen tvoøit a nebýt závislý 
na jiných pøíjmech. Vìøím, že to by byl první krok ke zmìnì situace 
v naší republice.“

• Nemají naše média dluh v propagaci našeho žánru mezi veøej-
ností? Nejsou publicisté málo aktivní?
„Všechno je málo aktivní. Jsem pøesvìdèena, že taneèní publi-
kum má velmi zkreslenou o tom, co souèasný tanec je. Media 
zmìnì této pøedstavy pøíliš nepomáhají. Tanec Praha, televize, 
èasopisy a dostupné publikace omílají neustále stejná jména 
taneèního svìta a nejsou dostateènì pøizpùsobena a otevøena 
novým trendùm v souèasném tanci. Snažím se o zaplnìní této 
obrovské mezery v programaci našich divadel svým Festivalem 
progresivních osobností evropského taneèního divadla, který pro-
bíhá každoroènì v øíjnu.
Mimochodem, moje kamarádka dìlala letos pøijímací zkoušky 
na HAMU a když se jí zeptali na anglické choreografy, uvedla 
Lloyda Newsona. Nikdo z komise nevìdìl, kdo to je. To je smut-
né. Co se tam asi bude uèit?“
• Kudy je cesta ven z taneèní nehybnosti u nás?
„Zaèít pracovat a riskovat - neplést si koníèka a profesi a vyža-
dovat honoráøe.“
• Kdyby jste mìla hodnotit práci choreografù u nás v Èeské 
republice, zaujalo vás nìco?
„Bohužel, nic“.
• Kdo je vám blízký ze svìtových tvùrcù?
„Z tìch známých Mats Eck, Pina Bausch, Anne Teresa de Keer-
smaeker, i když ne bezvýhradnì. Líbí se mi Jonathan Burrows, 
Russell Maliphant, Julyen Hamilton z Velké Británie, italka Raf-
faella Giordano.“
• Když už si povídáme, obra�me nyní list a podívejme se na èeské 
taneèní èasopisy. Jak byste ohodnotila bývalé Taneèní listy?
„Velmi špatné. Snad lepší, že nejsou. Poloprofesionální informa-
ce, soukromé pletichaøení, èasopis pro folklór, klasiku, amatérské 
soutìže a kamarády. Aktuálnost plus minus pùl roku.“
• Jak jste spokojená s Taneèní pøílohou Harmonie?
„To je to samé.“
• Více ménì nepravidelnì zaèala vycházet Taneèní sezóna. Co 
byste øekla o tomhle èasopisu?
„Jsem opìt velmi kritická. První ètyøi èísla se mi nelíbila.“
• Proè?
„Grafická úroveò, úroveò a obsah èlánkù, faktické chyby atd. 
Poslední èíslo je snad trochu lepší. Vypadá jako èasopis. Ovšem 
aktuální zahranièní a domácí kalendáø, kvùli kterému jsem s An-
nou Irmanovovou èasopis založila, chybí úplnì.“
• Vidìla jste už èasopis Taneèní rozhledy?
„Myslím, že je to takové to „malé èeské“, kterého se bojím. Mùže-
me se mezi sebou neustále chválit, ale bez porovnání se zbytkem 
Evropy nemají naše pochvaly pøíliš velký význam. Bez informací 
a pouèení ze zahranièí se èeská taneèní scéna nemùže nikdy 
vyhrabat ze svého srabu.

Foto: BoDSoubor Déja Donné Production pøi dìkovaèce Foto: BoDFoto souboru Déja Donné Production pro TANEÈNÍ ROZHLEDY
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Bojím se pozitivních a pochvalných kritik pøedstavení, která by 
v zahranièí nejen jednoznaènì neobstála, ale ani by nebyla uvede-
na na jevištích divadel. Pøesto si díky neinformovanosti žurnalistù 
vysloužila dobrou recenzi v èeském tisku.“
• Pražští taneèníci jsou, jak se mi zdá, velmi kritiètí, pokud mají 
pøijmout nìco ze zahranièí, kromì osvìdèených hvìzd.
„Pøipadá mi, že odmítání zahranièních zkušeností je rysem èeské-
ho nacionalismu. Lidé si zaèínají uvìdomovat rozdíl mezi úrovní, 
možnostmi a dopadem umìní v ostatních rozvinutých evropských 
státech a domácí situací. To srovnání není pøíjemné.
• Vychovává Duncan Centre mladé umìlce, kteøí nemají klapky 
na oèích?
„Já doufám, že se škola o to pøinejmenším snaží. Jiná vìc je ta, 
jestli lidi, kteøí odsud vyjdou, mají sami odvahu se do nìèeho 

Pátého února 1998 se tanèilo v Divadle dìtí ALFA, Rokycanská ulice v Plzni. 
Taneèní soubor NoTa (nový tanec) a nìkteré tøídy taneèního oboru 1. ZUŠ B.Sme-
tany v Plzni pod vedením paní uèitelky Lenky Jíšové uspoøádaly koncert „Tanèíme 
pro radost“, což byl název i prvního tance veèera na hudbu Jamese Browna. Hudba 
J.Browna zaznìla ještì v sólovém tanci „Mysli si, co chceš...“. Jazzovou hudbu 
vystøídal B.Martinù, brazilské rytmy, Šum svistu a na závìr programu premiérovala 
skupina NoTa tanec na violoncellový koncert (4 èásti ze suity G dur) J.S.Bacha 
„Odcházím a co vy...“ v choreografii Lenky Jíšové a Olgy Korandové.
V Plzni a západoèeském regionu scénický tanec právì moc prezentován není. 
Pouze v rámci soutìží - pøehlídek ZUŠ (1x za tøi roky) a v rámci regionálních 
pøehlídek scénického tance pro dìti (1x za dva roky). Dospìlí soutìží každoroè-
nì s velmi malou úèastí souborù. Proto se snažíme zviditelnit tento druh tance 
pro širší veøejnost a chceme poøádat mimo školní akce a dìtské koncerty ještì 
takovéto taneèní veèery.
Taneèní skupina NoTa pùsobí na 1. ZUŠ tøetím rokem a v loòském školním roce 
jsme spoleènì se Simonou Markvartovou - Mikešovou jako choreografkou i taneè-
nicí (absolventka Duncan Centrum Praha) uskuteènily taneèní projekt „Na boso“ 
s pomocí školy a sponzora. Letos nám opìt vyšel vstøíc náš zøizovatel a Magistrát 
mìsta Plznì - odbor kultury, za což jim dìkujeme a vìøíme, že budeme v tomto 
taneèním poèínání dále pokraèovat a spolupracovat i s jinými soubory, pøípadnì 
školami.

Lenka Jíšová, 1. ZUŠ Plzeò

Tanèíme i v Plzni

NoTa Plzeò - Choreografie: Odcházím a co vy... Foto: archív

Znáte Gustava Skálu?

Foto: BoDGustav Skála

Pøi jedné z návštìv Východoèeského divadla Pardubice jsem mìl to štìstí, že si na mne 
udìlal èas øeditel divadla Gustav Skála. Pøíznivce scénického tance na sebe upozornil 
pøedstavením Maska aneb Lásky, které mìlo premiéru 8. listopadu 1997 (Gustav Skála 
je autorem libreta, choreografie a výpravy). Maska aneb Lásky je scénická koláž pan-
tomimy, tance a hudby a jako sólistka zde vystupuje Zuzana Parmová, sólistka baletu 
Národního divadla v Praze.
Protože rozhodnì nebývá zvykem, aby se øeditelé divadel prezentovali tímto typem pøedsta-
vení, moje zvìdavost byla nemalá. Rozhovor se mi podaøilo získat, takže jsem moudøejší 
o øadu informací a seznamuji s nimi i vás, ètenáøe Taneèních rozhledù:
• Jaký je váš vztah ke scénickému tanci?
„Ten nejlepší. Protože jsem pùvodní profesí taneèník. Vystudoval jsem Taneèní konzervatoø v Praze, 
rok jsem studoval v Moskvì na choreografickém institutu a byl jsem šest let v angažmá v Národním 
divadle jako taneèník. Teprve potom jsem vystudoval režii a dramaturgii.
Tanec je podle mì asi nejsdìlnìjší scénický prostøedek. Mám ke scénickému tanci skuteènì vøelý 
vztah.“

pustit. Zatím jsou zde první absolventi, letos v létì budou další, 
je brzo pouštìt se do nìjakých soudù.
Studenti mají možnost se setkat s celou øadou zahranièních 
umìlcù a pedagogù, v 6. roèníku odjíždí všichni na nìkolikamì-
síèní stipendium do nìkteré z evropských taneèních škol (Lon-
don Contemporary Dance School, Laban Centre, Rotterdamse 
Dansacademie, School for New Dance Development Amsterdam, 
Brighton University aj.). Duncan Centre je jednoznaènì jedinou 
taneèní školou v republice, kde se studenti seznamují se sou-
èasnou taneèní technikou na internacionální úrovni plánovanì 
a pravidelnì po celou dobu šestiletého studia.“
• Máte nìjaký koníèek?
„Koníèka nemám, zálibou je pro mì doposud moje práce.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

   ¯                 ¯
¯
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• Vy jste se vìnoval i taneèní publicistice?
„Bìhem mých studií na DAMU - režie a dramaturgie jsem byl 
èlenem redakèní rady Taneèních listù. Dìlal jsem odborného 
redaktora - recenzenta. (pozn. redakce: Na „první pokus“ jsem 
v našem archívu našel Gustava Skálu jako èlena redakèní rady 
Taneèních listù v roce 1992 a èlánky tamtéž v roce 1989 ad.).
Tanec mì vždycky zajímal a mám ho rád, proto se i zde v Pardu-
bicích neustále na jevištì vrací.“
• Co ještì uvádíte z taneèní oblasti kromì Masky aneb Lásky?
„Zaèalo to v podstatì muzikály. Zaèali jsme dìlat Divotvorný 
hrnec, kde je hodnì tancování. Vytvoøila se zde skupina mladých 
lidí, kteøí dìlali pùvodnì spoleèenský tanec. Ta postupnì vykrys-
talizovala do skupiny asi osmi až deseti lidí, kteøí tvoøí taneèní 
složku tìch pøedstavení, kde to je potøebné.
Tato skupina dìlá i sama vlastní pøedstavení a nìkteøí se i pro-
fesionalizují, pokud mám dobré zprávy. Pardubice jsou známé 
jako líheò taneèních talentù a já se tomu snažím napomáhat, 
dle možností, které máme, takže dnes máme pro nároèného 
diváka u nás v divadle jednu pøedplatní skupinu s pìti taneèními 
pøedstaveními. Bude zde hostovat Pavel Šmok s Pražským ko-
morním baletem, bude zde pražská Taneèní konzervatoø se svými 
pøedstaveními, které mají velice vysokou úroveò.
Je v našich silách zprostøedkovat i koncert sólistù baletu Národ-
ního divadla v Praze, protože to jsou vìtšinou moji pøátelé.
A co se týká tance, funguji zde v divadle z èásti i jako choreo-
graf.“
• Jak vidíte všeobecnì situaci scénického tance u nás?
„Myslím si, že se vzorek a složení divákù v zásadì nemìní a pro-
centa divákù spíše vzrùstají.
Když to vezmete po úzce profesionální stránce - k nám pøichází 
taneèníci z Ruska, naši nejlepší taneèníci jsou zase „odèerpá-
váni“ dál na Západ... Nemám úplnì pøehled o tom, co se dìje 

v amatérských sdruženích, ale snažím se pøinejmenším udržovat 
si pøehled o tom, co se dìje v profesionálních divadlech. Zajíždím 
do Brna, snažím se samozøejmì sledovat dìní v Praze. Když se mi 
naskytne možnost se jet podívat na nìjakou jinou oblast, a� je 
to Plzeò, nebo Ostrava, využiji toho. Snažím se být informován 
o tom, co se dìje.
Dá se udržet i kontakt s lidmi z oboru - lidi, kteøí dìlají u nás 
v divadle scénu, nebo kostýmy jsou renomovaní scénografové, 
kostýmy u nás dìlá Josef Jelínek, pracuje zároveò v Ostravì, 
v Národním divadle v Praze...
Co se týká tance všeobecnì, mám pocit, že na nás vždycky bylo 
pohlíženo spíše jako na poslední výbìžek ruské „konzervy“, tzn. 
že když k nám pøijíždí západní turisté, chtìjí vidìt pøedevším 
klasiku.
I když z našich øad pochází jeden z nejsvìtovìjších choreografù 
- Jiøí Kylián. Ale pøesto na jeho vìci diváci v Národním divadle 
až tak zvìdaví nejsou. Protože všechny Kyliánovy choreografie, 
které jsme nemìli možnost vidìt v dobì, kdy venku vznikaly, 
dnes lidé zvenèí znají v provedení absolutních svìtových špièek. 
Navíc možnost školení smìrem k modernì, k urèitým pohybovým 
školám u nás nemáme jako venku.
Proto zùstávám v tomto smìru zastáncem staromilství, velkého 
klasického repertoáru.
Tak jak jsem svìdkem nìkterých produkcí baletu Národního 
divadla, je zøejmé, že se zvedla nepopiratelnì úroveò výuky kon-
zervatoøí a tím se následnì zvedla úroveò jak Národního divadla 
v Praze, zcela jistì i baletu brnìnského divadla. Fungují tam i nì-
kteøí výborní choreografové. Takže shrnuto - úroveò je rozhodnì 
vyšší než pøed nìkolika lety.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

• Jak dlouho zde studujete?
„Jsem tady krátce, studuji zde od zaèátku listopadu, byl jsem 
pøijat do ètvrtého roèníku. Došlo nám do školy, že se zde dìlají 
talentové zkoušky. Jeli jsme sem s rodièi zkusit, jestli by mì 
vzali a povedlo se to.“
• Co jste dìlal doposud?
„Chodil jsem na fotbalovou školu. Oproti tomu je tady hroznì málo 
klukù, my jsme ve tøídì tøi kluci, ve tøetím roèníku jsou myslím ètyøi 
kluci, ve druhém dva a v prvním ètyøi kluci. Holek je tu dost.“
• Proè jste si vybral právì tanec?

„Já už tancuji dlouho. 
Do Prahy jsem jezdil tøikrát 
týdnì do taneèní skupi-
ny Press. Tancování mì 
baví. A tak jsem to zkusil 
sem...“
• Jaké to je být mezi tolika 
krásnýma holkama?
„Fajn (smích).“
• Jak berou kluky, když je 
vás ve tøídì menšina?
„Fajn. Rozumíme si. Možná 
nám klukùm tady všichni tro-
chu nadržují.“
• Máte nìjaké kamarády, 
které byste mohl zaèít pøe-
svìdèovat, aby sem šli také 
tancovat?

„Tìch, kteøí by chtìli tancovat, moc neznám.“
• Jak je to s uèením?
„Uèíme se normálnì. Matematiku... a tak. Každý rok toho uèení 
bude trošku ubývat a pøibývat tanec, ale zatím se uèíme naplno. 
Z tance máme klasiku, modernu, jazz, v pátém roèníku pøibude 
step. Na to se docela tìším, to bude zajímavé.“
• Pomýšlel jste už nìkdy na své další uplatnìní?
„Buïto budu tancovat dál, nebo bych mohl snad být choreogra-
fem. Nìco od tance budu dìlat urèitì.“
• Máte nìjaký tajný sen?
„Hm. Dostat se nejvýš. Do nìjakého divadla, které je na úrov-
ni.“
• Co je váš koníèek mimo tanec ?
„Fotbal, i když teï už to tak nejde, není èas. Rád plavu.“
Dìkuji za rozhovor. A Milanovi Dvorskému tímto vzkazuji, že mu 
držím palce, aby se mu taneèní kariéra vydaøila. Potìšil mì èistì 
z principu. Až budou kluci z fotbalu utíkat na tanec (aspoò sem 
tam nìkdo), tak se splní jeden z mých mnoha taneèních snù.

-mn-

Od sportu k tanci s Milanem Dvorským
Když potkám taneèníka na taneèní škole, vždycky jsem zvìdavý odkud se vzal. Proto jsem pøi setkání s Milanem Dvor-
ským z Pøíbrami, žákem konzervatoøe Taneèního centra Praha o.p.s. hned zaèal se svými zvídavými otázkami:

Foto: BoDMilan Dvorský

TANEÈNÍ ROZHLEDYTANEÈNÍ ROZHLEDY
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Nenechal jsem si ujít pøíležitost pøi celoveèerním koncertì Ta-
neèného divadla Bralen v Ústí nad Orlicí v Roškotovì divadle 
pro svoji klasickou otázku. Opìt jsem využil k anketì pøestávku 
a samozøejmì závìr pøedstavení: V první èásti TD Bralen uvedl 
tance „Búrka“ (chor. Bruce Taylor) a Under Time (chor. Cristina 
Perera).
• Vaše dojmy z první poloviny pøedstavení?
Jára Kaplan, rockový hudebník: „Myslel jsem, že tu bude ještì nì-
kdo jako host - to je bezprostøední dojem. Ale jinak - dobré a krátké, 
hutné.“
Petr Kulda, architekt: „Myslím si, že mé dojmy jsou dobré, i když kusy 
jsou delší, než jsme zvyklí od ústeckého souboru C-Dance, který je 
pro nás mìøítkem standartu a kvality. Ale jsme s rodinou spokojeni.“
Ervín Kukuczka, faráø Církve èeskoslovenské husitské: „Bralen mi 
pøipadá moc odborný, pøísný, profesionalita je v tom pøíliš vidìt. Chtìlo 
by to více radosti z pohybu.“
Jana Faltová, taneènice souboru Akordy z Èerveného Kostelce: „Je 
to nádherné, „Nìco“ to ve mnì zanechalo.“
Petra Cicáková, taneènice souboru Akordy z Èerveného Kostelce: 
„Dává mi to hroznì krásný pocit, dá se na to koukat. - Je to opravdu 
pøíjemné na pohled.“
Dana Adolfová, novináøka, redaktorka deníku Orlické noviny: „Je to 
bezvadné. Vidìla jsem Bralen tady v Ústí nad Orlicí poprvé pøed ètyømi 
lety a už tenkrát mì chytli za srdce. Když jsem slyšela, že tady budou, 
jsem si okamžitì øekla, že musím jít a pøesvìdèit se, jestli jsou tak 
skvìlí jako byli tenkrát. A jsou.“
Eva Felgrová, uèitelka klavíru na ZUŠ: „Nelíbil se mi první tanec, pro-
tože jestli to bylo to, co bylo v programu, tak jsem absolutnì nechápala 
název. I kostýmy mi k tomu vùbec nesedìly. Oba tance navíc byly dlouhé, 
takže ke konci jsem ztrácela pozornost. Možná jsem od toho èekala 
nìco víc, uvidíme jak bude vypadat druhá polovina pøedstavení.“
Patrik Stanìk, kaskadér agentury FilmKa Praha: „Je to pìkné, zají-
mavé, nìco jiného než jsem vidìl naposledy od Bralenu. Zanechává 
to ve mnì hlubší citový dojem. Výraz taneèníkù je opravdu profesio-
nální.“
V anketì jsem pokraèoval po druhé polovinì pøedstavení - V Mlhách 
(chor. Libor Vaculík) a Tres Canciones (chor. Joe Alegado):
Petr Sedlak, asistent na Ústavu antropologie Karlovy univerzity Praha: 
„První jsem se ptal, jestli si s sebou pøivezli svìtla, protože pokud ne, je 
až obdivuhodné, co dokážou s místními zdroji. Hlavnì chválím svícení. 
Potom se mi líbí i použití modrého horizontu. Celkovì pìkné.“
Blanka Šourková, uèitelka tance a vedoucí souboru Akordy z Èervené-
ho Kostelce: „Byla to nádherná pastva pro oèi i pro duši. Velké množ-
ství pohybù, které èlovìk nestaèí okamžitì ani strávit. Technicky jsou 
na vynikající úrovni. Rozhodnì nelituji, že jsem se pøijela podívat.“
Eva Štanclová, uèitelka tance v dùchodu: „V prvním tanci byl dominant-
ní pohyb. V Janáèkovi - byl to náš Janáèek, tam byla dominantní hudba, 
tanec byl podøízený hudbì a byl moc krásný. Moc jsem spokojená.“
Prof. Karel Štancl, kronikáø mìsta Ústí nad Orlicí, v dùchodu: Je to 
dokonale vypracovaný soubor, pohybovì bájeèný. Byla to paráda.“
Martina Štusáková, recepèní: „ Slyšel jsi mì, ne? Pískala jsem, tles-
kala jsem, dobrý, úžasný, mì se to strašnì líbilo.“
Eva Veverková, uèitelka tance, vedoucí C-Dance: „U Bralenu obdivuji 
ty roky, které vydržel tanèit, až to dotáhl díky panu Letenajovi na profesio-
nální bázi. Líbilo se mi to a závidím Bralenu mužskou èást souboru.“
Bìtuška Felgrová, 7 let, žákynì TO ZUŠ Ústí nad Orlicí: „Líbilo se mi 
to“.
Rastislav Letenaj, øeditel TD Bralen: „Nìco bych urèitì rád vidìl malièko 
jinak, ale myslím si, že mnohé vìci, které jsem vidìl já, se k divákovi 
nedostaly. I když publika nebylo mnoho, o to víc bylo srdeènìjší - jsem 
celkem spokojený.“

-mn-

Øekli po pøedstavení - TD 
Bralen 14. února

Foto: BoDTD Bralen - choreografie: Búrka

Foto: BoDTD Bralen - choreografie: Under Time

Foto: BoDTD Bralen - choreografie: Under Time
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Foto: BoDTD Bralen - choreografie: Under Time

Foto: BoDTD Bralen - choreografie: Under Time

Foto: BoDTD Bralen - choreografie: Under Time Foto: BoDTD Bralen - choreografie: Tres Canciones

Foto: BoDTD Bralen - choreografie: Tres Canciones

Foto: BoDTD Bralen - choreografie: V Mlhách
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Kresba: Jan Steklík

F USK ANTARES, skupina moderního tance vás zve do divadla KOMEDIE na veèer 
choreografií. Koná se dne 26.4. v 1930. Vstupenky k dostání v pokladnì divadla 
nebo na telefonu: 02 - 24 22 27 34.

FMJ STUDIO, studio moderního výrazového tance vás zve na své pøedstavení 
„Každý z nás je nìjaký...“ v Žižkovském divadle Járy Cimrmanna, Štítného 5, 
130 00 Praha 3 v pátek 15. kvìtna ve 2000. Vstupenky zakoupíte v pokladnì 
divadla.

F Nezapomeòte se pøijet podívat na Entrée k Tanci do Hradce Králové ve dnech 
17. - 20. dubna 1998 na III. Festival èeské a slovenské taneèní tvorby. Pøipo-
mínáme, že v pondìlí 20.4.1998 vystoupí v Klicperovì divadle soubor BALLET 
ACTUEL z Francie. Pøedprodej vstupenek: Informaèní centrum Hradec Králové, 
Goèárova tø. 1225, 500 02 Hradec Králové, tel./fax.: 049 - 34021.

F Nejste zvìdaví, kdo vystoupí na Entrée k Tanci ve Veèeru slovenské tvorby 
v sobotu 18. dubna ve 1700hod. v Klicperovì divadle? Tanèit bude TS Allegro 
(jejich fotografii jsme pøinesli na titulní stranì bøeznového èísla Taneèních 
rozhledù), Bralen, Peter Groll a AS Project Company. Choreografové: Janet 
Buèková, Joe Alegado (USA), Peter Groll a Marta Renzi (USA). Pro srovnání 
s èeským moderním tancem to jistì není špatná konstelace.

F Daøí se nám pronikat na rozhlasové vlny - hodinovou relaci v sobotu 21. února 
odpoledne vìnoval Èeský rozhlas Hradec Králové povídání o Taneèních rozhle-
dech a souboru C-Dance z Ústí nad Orlicí. Redaktorka Radioklubu zpovídala 
v živém vysílání Evu Veverkovou, Mirka Nìmce a Bohumíra Džubeje.

F 22. února mìlo pøedstavení Soudobé taneèní divadlo Jiøího Rebce v pražském 
„Divadle v Dlouhé“. Díky chøipkové epidemii naše redakce toto pøedstavení 
musela vypustit ze svého plánu, pøestože jsme se pùvodnì chtìli jet podívat. 
(Reakce na vítìzné hokejové utkání olympiády to nebyla, neb kdo zná složení 
naší redakce nepochybuje, že svoji pøízeò vìnujeme jinam.)

F V dobì, kdy se tiskne náš èasopis probíhá v Chrudimi - 29. bøezna - ve velkém 
sále muzea vystoupení dìtí z pohybového studia HIPPO, na který navazuje 
profilový poøad taneèní skupiny FLEK.

F Pøipomínáme, že od 1. do 7. èervence probìhne v Ústí nad Orlicí tradièní 
Mezinárodní taneèní dílna. Bližší informace podá IPOS-ARTAMA Praha, Iva 
Švarcová, tel.: 02 - 612 156 84-7, fax.: 02 - 612 156 88, nebo pøímo Støedis-
ko kulturních služeb Ústí nad Orlicí, Dana Chládková, Dìlnická 219, 562 01 
Ústí nad Orlicí, tel.: 0465 - 521047, fax.: 0465 - 523975.

F Je právì naèase, pokud jste tak dosud neuèinili, poslat nám informace o chys-
taných letních taneèních dílnách. Rádi otiskneme.

F Víte o tom, že v Praze v Divadelním ústavu existuje Kyliánova videotéka? My 
v redakci se budeme pídit, kdy je pøístupná a jaké tituly obsahuje, získané in-
formace otiskneme co nejdøíve. (Mimochodem si pøedstavte deštivý den prázd-
nin a jak ho využíváte sledováním kvalitních svìtových choreografií na videu 
v Divadelním ústavu.)

F Zaèátkem dubna má premiéru ve Stavovském divadle balet pøibližující postavu 
legendární Isadory Duncan. Choreografem celoveèerního baletu je Libor Vacu-
lík, balet uvádí Národní divadlo. V rolích sólistek vystoupí hvìzdy souèasného 
souboru baletu Národního divadla Zuzana Parmová, Tereza Podaøilová, Zuzana 
Susová ad.

F V nedìli 22. bøezna uvádí další premiéru ve Stavovském divadle Pražský komorní 
balet. Na programu jsou choreografie Libora Vaculíka na hudbu G.Mahlera.

F Dorazila nám do redakce pozvánka na pøedstavení Pražského komorního bale-
tu ve Východoèeském divadle Pardubice dne 15. dubna v 1900. Na programu 
bude Pohádka (hudba Leoš Janáèek - chor.: Libor Vaculík) a Komboloi (hudba 
Zbynìk Matìjù - chor.: Petr Zuska). Pokud jste z okolí, nenechte si ujít!

F Zajímá vás práce Taneèní konzervatoøe Praha? Pøijïte se podívat 26. dubna 
do Laterny Magiky, kde Taneèní konzervatoø Praha uvede veèer lidového, mo-
derního a charakterního tance.

Víte o tom?

Pøišel nám do redakce dopis a protože 
se dotýká pøedstavení, o kterém se jistì 
bude ještì nìjakou dobu mluvit, rádi jej pø-
etiskujeme. Pisatelkou je Emilie Urbanová, 
dnes vlastnì už jedna z legend èeského 
tance a shlédnutým pøedstavením bylo 25. 
února vystoupení Taneèní konzervatoøe Pra-
ha ve Státní opeøe Praha:

Vstupním tancem byla Èajkovského Serená-
da v choreografii George Balanchina a v na-
studování Viktorie Simon a Pavla Ždichynce. 
Po otevøení opony dýchla do hledištì atmosféra 
- plné jevištì taneènic v dlouhých balerínách, 
pohybovì pøesné vyjádøení hudby plné výrazu, 
choreografie protanèená s nevtíravì vloženými 
sóly dvojic.
V Debussyho Nueges jsem vidìla nezapomenu-
telný pas de deux Lukáše Slavického a Zuzany 
Zahradníkové v choreografii Jiøího Kyliána a v na-
studování Birgit Keil a Vladimíra Klose. Když 
jsem pøedtím shlédla poøad v televizi o Lukáši 
Slavickém, byla jsem moc zvìdavá na ztvárnìní 
Nuages. A musím øíci, že Nuages bylo pro mne 
zážitkem.
No a v závìru v Plese kadetù v choreografii 
Ivo Váni Psoty se mohli taneèníci plnì vyjádøit 
a doslova vyskotaèit v žertovných momentech 
se skvìlým projevem guvernantky Kamila Pavel-
ky a pøedevším generála Filipa Èerného a brilant-
ním tancem Bubeníèka, opìt Lukáše Slavického 
i všech ostatních taneèníkù.
V pøedstavení jsme vidìli i vítìze z celostátní 
taneèní soutìže, která byla v prosinci 97 v Brnì. 
Byla jsem nesmírnì potìšena stoupající úrovní 
pražské Taneèní konzervatoøe - vlastnì všechny 
ceny patøily hlavnì pražské TK. Koneènì i sám 
øeditel Taneèní konzervatoøe Jaroslav Slavický je 
absolventem této školy, stejnì jako Jiøí Kylián, 
Vladimír Klos, Pavel Ždichynec a sólistka ND 
Hana Vláèilová, která má též zásluhu o vypra-
cování rolí v Plese kadetù.
A tak i dnes ráda sleduji práci Taneèní kon-
zervatoøe Praha - moji bývalí žáci se uplatòují 
ve škole, v divadlech a jak výteènì!

Vidìla a zaznamenala Emilie Urbanová

Pøišlo nám 
psaní



12 13

Sponzorem tohoto èísla
Taneèních rozhledù

jsou
Eva a Karel Štanclovi

Praha: termín dosud není znám
kontaktní adresa: DDM Praha 8, Jiøí 
Melichar, Pøemyšlenská 1102, 18200 
Praha 8

Ústí nad Orlicí: 16. kvìtna 1998
kontaktní adresa: Støedisko kulturních 
služeb, Dana Chládková, Dìlnická 
219, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 0465 - 521047, fax.: 0465 - 
523975

Žïár nad Sázavou: 5.- 7. èervna 
1998
kontaktní adresa: Taneèní sdružení 
Sagitta, Jiøí Lössl, Novostrašnická 
72, 100 00 Praha 10, tel.: 02 - 
7822323

Plzeò: 25. dubna Divadlo ALFA
kontaktní adresa: Jena Janovská, Kra-

Pøehled regionálních výbìrových kol pro 
Celostátní pøehlídku scénického tance
Tanec, tanec... 98’

lovická 45, 323 28 Plzeò - Bolevec, 
tel.: 019 - 521835
Èeské Budìjovice: 25. dubna 1998 
Spoleèenský dùm Líšov
kontaktní adresa: DDM Èeské Budìjo-
vice, Marie Oberfalcerová, U zimního 
stadionu 1, 370 01 Èeské Budìjovi-
ce, tel.: 038 - 57061 až 3

Ostrava: termín a poøadatel nejsou 
dosud známi

Aktuální informace podá Iva Švarcová, 
IPOS ARTAMA Praha, Køesomyslova 7, 
P.O.BOX 2, 140 16 Praha Nusle,
tel.: 02 - 61215684 až 7,
fax.: 02 - 61215688.

TANEÈNÍ ROZHLEDYTANEÈNÍ ROZHLEDY

F Exkluzivní reportáž Aleše Cigánka z ho-
landského taneèního festivalu Dancers 
Tale 98

F Úvahy o moderním tanci
F Pøedsoutìžní zamyšlení na téma „poro-

ty amatérských soutìží“
F Taneèní konzervatoø Praha, tentokrát ve 

Východoèeském divadle v Pardubicích
F Srdce a radosti Antares ..... atd.

V pøíštím èísle 
pøineseme
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• Jak vypadá skladba pøedmìtù u vás na škole?
„Vzhledem k tomu, že jsme normální osmiletá konzerva-
toø, jsou v prvním roèníku pøedmìty v pomìru 50% teorie 
a 50% praktických odborných pøedmìtù. Ve vyšších roèní-
cích se tento pomìr mìní zhruba na 60 ku 40, kdy odborné 
pøedmìty získávají pøevahu.“
• Za jak dlouho jsou vaši studenti zralí k prvním vystoupe-
ním? Jistì máte na škole nìjakou taneèní skupinu...
„Máme jednak Taneèní di-
vadlo Praha, to je skupina 
dìvèat, která s teoretic-
kou výukou zatím nejsou 
soustøedìná do jednoho 
místa, každá má své gym-
názium, nebo jinou støední 
školu, nìkteré už vysokou. 
To je skupina vzešlá ještì 
z dob, kdy jsme nebyli kon-
zervatoøí. Zaèaly ze zájmu 
a postupnì se svoji pílí 
a ctižádostí dopracovaly 
na vysokou úroveò. To je 
skupina, která nás repre-
zentuje.
Dìti z konzervatoøe vystupu-
jí od prvního roèníku. Po prv-
ním pùl roce jsou schopné 
dát dohromady krátký tøí, 
ètyø minutový tanec a uká-
zat, co se nauèily.“
• Máte dobrou spolupráci 
s rodièi?
„S rodièi musíme mít spo-
lupráci a to pokud možno 
co nejlepší. Snažíme se být 
s nimi v kontaktu. Je to dù-
ležité o to víc, že dnešní 
rodièe jsou dost zamìst-
naní a èasu na dìti nemají 
až tolik. Proto se snažíme 
s rodièi spolupracovat 
v tom smyslu, aby se dìti co nejzdárnìji vyvíjely.“
• Jak je vysoké školné u vás na konzervatoøi?
„Školné je závislé na výše dotace od státu. Dokud jsme byli 
bez této dotace, bylo školné ve výši 6000 Kè na pololetí. 
Od záøí jsme dostali 50 procent dotace od státu, od led-
na nám pøiznali 80 %, takže samozøejmì školné budeme 
snižovat k radosti rodièù.“

• Vy jako zástupce øeditele konzervatoøe chtìla byste ohled-
nì práce vaší školy nìco kladného zdùraznit?
„Kladem je to, že výuka probíhá, dá-li se to tak øíci, v ro-
dinném prostøedí. Mám na mysli to, že dìti k nám mají 
opravdu dùvìru a cítí se tady velmi pøíjemnì. Když jsem 
byla na HAMU a chodili jsme na hospitace, tak jsem zažila 
i školy, kde výuka probíhala spíše ve stresovém prostøedí. 
My se snažíme, aby dìti k nám získaly dùvìru.

Dalším kladem je to, 
že každoroènì organizuje-
me nìkolik soustøedìní. 
Zaleží na našem manažero-
vi, kolik sežene prostøedkù, 
zatím máme v optimálním 
pøípadì ètyøi soustøedìní 
za rok. Podzimní, zimní - 
lyžaøské, jarní MTT, a letní 
taneèní školu. Pøièemž 
starší roèníky se úèastní 
lekcí se zahranièními pe-
dagogy a mladší roèníky 
s èeskými pedagogy, tøe-
ba i s jinými, než je bìžnì 
vyuèují, aby mìli nìjakou 
zmìnu.“
• Chcete ještì nìco dodat, 
na co jsem se nezeptal?
„Je potøeba zdùraznit, 
že taneèní konzervatoøe 
jsou ze zákona osmileté, 
takže když si v deváté tøí-
dì rodièe vzpomenou co 
s dcerou, nebo se synem, 
bývá už pozdì. I když my 
se samozøejmì snažíme 
rodièùm vyhovìt a organi-
zujeme potom pro dítì indi-
viduální výuku, douèování. 
Bohužel ne všichni jsou 
schopní dohnat zameška-
né, i když tøeba mají jistý 

stupeò talentu i dispozicí.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Dnes odpovídá Mgr. Pavla Königsmarková
Protože taneèní konzervatoøe jsou mnohdy pro rodièe i jejich dìti pojmem ze „vzdáleného svìta“ a èasto 
dítko s výbornými dispozicemi na školu tohoto typu nejde z dùvodu, že média neustále obmílají (pochopitel-
nì) cosi o školách obchodních, prùmyslových, manažerských, eventuelnì o výhodnosti speciálních gymnázií, 
pokusím se v našem èasopise obmílat téma taneèních konzervatoøí.
Dùležité je, aby pøedevším uèitelky taneèního oboru upozoròovaly nadané žáky a jejich rodièe hned od mala 
na to, že by jednou mohli být taneèníky. Jde o to, aby se ti nadaní a disponovaní dostali tam, kam patøí.
Dnes jsem mluvil s Mgr. Pavlou Königsmarkovou, zástupkyní øeditele Taneèní konzervatoøe Taneèního centra 
Praha o.p.s.

NA FOTOGRAFII
Mgr. Pavla Königsmarková, zástupkynì øeditele Taneèní konzervatoøe Taneèního 
centra Praha o.p.s. Foto: BoD
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Protože vím, jak mnozí z vás marnì shání informace o tom, jak se jmenuje, kde se dá sehnat a jak se ošet-
øuje podlahová krytina pro taneèníky, navštívil jsem závod na její výrobu. Tam velmi ochotnì odpovìdìli nejen 
na tyto otázky, ale také svoji firmu pøedstavili.
Akciová spoleènost Fatra, jeden z nejvýznamnìjších podnikù v okrese Zlín,  je prvním a nejvìtším výrobcem podlaho-
vých krytin v Èeské republice. Roènì vyprodukuje témìø 5 mil. m2. Podlahové krytiny z Fatry se vyrovnají evropskému 
standardu a celková roèní produkce podstatnì pøevyšuje celkové množství podlahovin, které do republiky dovážejí za-
hranièní výrobci. Dvanáct procent produkce se exportuje na Slovensko, do pobaltských republik, Polska a Nìmecka.
Poèátek výroby podlahovin ve Fatøe se datuje od roku 1949. Za bezmála padesát let prošly rozsáhlým vývojem v oblasti 
technologie i sortimentu, ale stále mezi zákazníky pøežívá pùvodní název LINOLEUM, používaný ve zkrácené podobì 
LINO. Dnes se v Napajedlích vyrábìjí pod  názvem LINO FATRA v podstatì tøi druhy podlahovin - laminované, lisované 
a natírané.
Nejvíce - co do množství i vzorù - se vyrábí laminovaných podlahovin. Urèeny jsou do bytù i do obchodních domù, škol, 
hotelù apod. Do míst s vysokým stupnìm namáhání nebo do speciálních prostøedí jsou urèeny lisované podlahoviny. 
Nìkteré druhy jsou vybaveny schopností odvádìt elektrostatický náboj. Uplatnìní najdou v prostøedích jako jsou operaèní 
sály, laboratoøe, sály s poèítaèovou a telekomunikaèní  technikou. Nejžádanìjší jsou podlahoviny natírané. Vyrábìjí 
se v šíøce 2 m a atraktivních vzorech imitujících dlažbu, mramor, parkety èi korek. Technologii natírání zavedla Fatra jako 
novinku v ÈR v roce 1995 a jedná se prakticky o chemicky dezénovanou podlahovinu, v zahranièí známou pod anglickou 
zkratkou CV - Cushioned Vinyl. K natíraným podlahovinám patøí napø. Baletizol, urèený na jevištì a do baletních sálù,  
Vybaveno je jím i Národní divadlo v Brnì.
BALETIZOL je natíraná heterogenní podlahovina na podložce z polyesterového rouna, støední vrstva je probarvená, 
užitná transparentní vrstva je opatøená dezénem „mat“. Dodává se v šíøce 200 cm, navinutá do rolí o celkové délce 
20 m. Podlahovina se pokládá celoplošným lepením vhodnými disperzními lepidly na suchý, pevný, rovný a bezprašný 
betonový podklad. Jednotlivé pásy se spojují metodou „studeného svaøování“ pomocí speciální zálivkové hmoty. 
Èištìní podlahoviny je velmi snadné, provádí se vlažnou vodou s pøídavkem saponátu a udržuje se bìžnými leštícími 
prostøedky, urèenými pro podlahoviny PVC.
Výhodou podlahovin LINO FATRA je to, že výrobce je schopen je dodávat v uceleném systému. K podlahovinì dosta-
nete v pøíslušném barevném odstínu i  podlahové  a schodiš�ové lišty a vhodná lepidla. Užitné vlastnosti podlahoviny 
jsou zaruèeny pøi jejím správném položení a zcela zákonitì zde platí, èím kvalitnìjší podlahovina, tím více je tøeba dát 
si záležet na jejím položení a nejradìji je svìøit odborníkùm.  Podlahovina LINO FATRA se vám odvdìèí a léta vystaèíte 
s kbelíkem teplé vody a bìžnými èistícími prostøedky, aniž by se vzhled vaší podlahy zmìnil.   
Významným atributem, který fatrovské podlahoviny øadí na úroveò evropského standardu, je certifikace výroby a vývoje 
podlahovin podle normy ISO 9001.
Bližší informace o prodejních místech v ÈR podá prodejní oddìlení závodu fólií a podlahovin a. s. Fatra, tel.: 067 - 750 2238, 
fax: 067-750 2254. Fatra, akciová spoleènost, tø. T. Bati, 763 61 Napajedla.

-BoD-

Na slovíèko s výrobcem BALETIZOLu

Protože v dubnu, kvìtnu a èervnu vrcholí taneèní sezóna, taneèní 
soubory, taneèní školy, studia i ZUŠ se prezentují novým progra-
mem, nezapomínejte nám posílat vèas oznámení o chystaném 
taneèním koncertì. Neèekejte na plakátky z tiskárny - staèí když 
nám napíšete všechna fakta o chystaném pøedstavení (kdo, kdy, 
kde, za kolik, kde se dají zamluvit lístky, pøípadnì nìkolik vìt cha-
rakterizujících historii souboru, školy i chystané pøedstavení).
Nezapomínejte, že máme uzávìrku 19. v mìsíci a vycházíme okolo 
11. v následujícím mìsíci, takže nám pište vèas. V momentì, 
kdy máte zamluvené divadlo, nebo sál, dáváte do tiskárny zadání 
na pozvánky a do akce zbývají ještì skoro dva mìsíce, je nejlepší 
èas poslat nám avízo. Velice nás mrzí, když nám pøijde pozván-
ka na pøedstavení, ovšem v dobì, kdy už èasopis je v tiskárnì 
a pøedstavení za dveømi.
Nepochybujte o tom, že pozvánka v našem èasopise k vám pøi-
láká diváky. Neménì dùležitým faktorem je i to, že se o vašem 
koncertì ví „za humny“.
Pokud jste už díky výrobním termínùm èasopisu oznámení pro-

Co takhle se „zviditelnit“ ???
pásli, pošlete alespoò pár øádkù o akci, nebo jasnou kontrastní 
fotografii (s dovolením ji publikovat) s krátkou popiskou. I když 
tøeba nejste „psavci“, zjistíte, že z popisky se stane pìkný od-
staveèek, než všechno popíšete.
Nepodceòujte zveøejnìní Vaší vlastní práce - kromì toho, 
že se o Vaši práci dozví odborná veøejnost, pomùžete tanci všeo-
becnì. Kromì toho, že èasopis v poètu dvou kusù odebírá napø. 
Ministerstvo kultury, posíláme Taneèní rozhledy èas od èasu 
rùzným politikùm (napø. Josef Lux) a na další zajímavá místa 
- dramaturgùm èeské televize (napø. Bøetislav Rychlík, Brno) atd. 
Proè? Je to hezké, že si taneèníci libují, jakého rozmachu doci-
luje v posledních letech tanec u nás, ale je daleko dùležitìjší, 
aby o tomto stavu vìdìli lidi mimo tanec. Lidé vlivní a dùležití.

-mn-
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Nìkolik slov na úvod: Klasických recenzí se ode mne tìžko doèkáte. Osobnì dávám pøednost velmi krátkému a výstižnému hodnocení 
- líbilo-nelíbilo. Proè? Roky ètu recenze a kritiky na rùzná pøedstavení a každá kritika za a: prezentuje subjektivní názor pisatele (takže 
svým ano, nebo ne ušetøím váš èas), za b: dost èasto je kritika básnickým výtvorem svìdèícím pouze o kvalitní slovní výbavì autora 
(jako autor stohu básní, povídek i hrané divadelní hry vás ušetøím svých výlevù o „niterné potøebì choreografa vyjádøit adekvátnì 
prostými, leè symbolizujícími prostøedky námìt, sklouzávající místy k pøíliš lapidárnímu øešení freudistických èrtù hlavních postav, 
evokujících u diváka pøesto, nebo právì proto bezprostøední iniciaèní odezvu...“ - staèí, ne?), za c: kritika, nebo recenze pøedstavení 
bývá dost èasto pouhým popisem pøedvádìného od a do zet.
P.S.: Samozøejmì hodlám i nadále otiskovat kritiky a recenze na pøedstavení, pokud nám do redakce dojdou, tento úvod pouze 
vypovídá o mém vztahu k nim. Osobnì bych byl nejradši, kdyby na jedno pøedstavení se sešly i dvì, tøi a� už protichùdné, nebo 
souhlasné reakce a obrázek a� si udìlá nakonec ètenáø, eventuálnì divák sám.
1. února 1998 Východoèeské divadlo Pardubice
První soukromá taneèní škola s americkou technikou Modern Dance Martha Graham v Èeské republice a Taneèní divadlo Heleny Machové v pøed-
stavení „Zpátky a navždy“ a „Klobouk“.
Námìt, scénáø, choreografie a režie: Helena Machová, v choreografii „Klobouk“ autorem hudby Jan Matásek.
Pøedstavení se mi nelíbilo.
Dùvodù mám nìkolik, ty nejvážnìjší smìøují k režijnímu vyznìní veèera. Autorka by si pøedevším mìla vyjasnit, jaký typ pøedstavení chce uskuteènit. 
Nesmírnì dlouhé textové pasáže, chronologicky dokumentující umìlecký a pedagogický vývoj autorky, by patøily spíše do prùvodní brožury. Podané 
ovšem tak, jak jsem byl svìdkem, tzn. s dramatickým patosem, využívajícím mistrovsky øadu prostøedkù míøících k citovému atakování diváka, vše 
podložené klasickou hudbou - strhly pozornost zpùsobem, že tance na mì pùsobily potom spíše jako výplò mezi texty. V první polovinì vystoupili 
žáci ZUŠ Melodie z Hoøic v Podkrkonoší, kde Helena Machová v souèasnosti pùsobí (mimochodem v tanci „Princeznièky na bále, lupièi“ vystoupila 
velmi sympatická taneèní drobotina, podávající své role s šarmem úmìrným dìtskému princeznièkovému vìku). Dále tanèil v první polovinì Tane-
èní soubor Harmonie Hoøice v Podkrkonoší, Studio Jazz Dance - ZUŠ Melodie Hoøice v Podkrkonoší, studenti První taneèní školy a Taneèní divadlo 
Heleny Machové.
Druhou polovinou jsem byl pak „režijnì“ zcela zaskoèen. Po avizované choreografii „Klobouk“, následovala jako neohlášený pøídavek improvizace 
na Yesterday - Beatles, která byla pro mì nejtaneènìjším zážitkem veèera. Poté následoval neohlášený maratón dìkování sponzorùm s dalším im-
provizaèním pøídavkem, bohužel pøi poètu taneènic na jevišti si nikdo z divákù nemohl zapamatovat charaktery, které jednotlivé taneènice pøedvádìly 
a proto bylo celé pøedchozí zadání rolí taneènicím zcela zbyteèné a èasovì opìt neúmìrnì dlouhé. (Pokud druhá èást pøedstavení trvala cca 12-13 
minut a poté bylo pøidáno cca 25 minut neohlášených, mám jako divák právo být mírnì zmaten.)
Zbývá ještì dodat, že Helena Machová jako taneènice umí (sama v pøedstavení vystupovala), jako režisérka by se však mìla s nìkým pøíštì pora-
dit.

14. února 1998 Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí
BRALEN, Bratislava, Slovensko
Choreografie: Búrka (Bruce Taylor), Under Time (Cristina Petera), V mlhách (Libor Vaculík), Tres Canciones (Joe Alegado)
Byl jsem spokojený divák a myslím si, že BRALEN na samém prahu profesionální kariéry pøedvádí velmi dobrý nástup. Veèer byl dobøe vystavìný, 
choreografie kontrastní, vyzvednout lze práci se svìtly.
Vyjádøit bych se chtìl jen k jedné choreografii - V mlhách. Nevím, jestli Bralen vidìl choreografii Petra Zusky s týmž názvem pro sólistky Pražského 
komorního baletu, ale urèitì už si v našem èasopise pøeèetl nepøíliš lichotivé srovnání tìchto dvou choreografií. Osobnì si myslím, že pøestože je 
velmi svádivé stavìt tyto tance vedle sebe, není to správným východiskem pro hodnocení práce choreografa Libora Vaculíka. Bralenovské V mlhách 
se mi líbilo. Vše je jak má být - svìtelná atmosféra tance koresponduje jak s kostýmy, tak s barevným vyznìním hudby, která kromì klavírního cyklu 
V mlhách využívá i moravské lidové písnì. Na tomto pùdorysu se odvíjí polarizace vztahu ženského a mužského prvku, kde se dá vysledovat spousta 
drobných, citových detailù vypracovaných však se smyslem pro celek. Pohybovì se èerpá vzdálenì i z folklorního slovníku.
Kdo pøistoupí k této choreografii nezaujatì, zcela jistì zkonstatuje, že pøedstavuje ucelenou práci, kdy choreografický zámìr a jeho zpracování jde 
ruku v ruce jak s hudební pøedlohou, tak s celkovou pøipraveností Bralenu vložit do této práce interpretaèní obsah.

28. února 1998, Duncan Centrum, Praha
Déja Donné
Choreografie: Simone Sandroni a Lenka Flory
Super!!! Ve své hitparádì toto pøedstavení øadím na první místo. Každý, kdo se u nás jakýmkoliv zpùsobem zajímá o moderní tanec, by mìl toto 
pøedstavení vidìt.
V dobì, kdy se leckdy bezvýchodnì filozofuje nad tím, kam moderní tanec došel, je-li na zaèátku, nebo na konci, na rozcestí, èi nìkdy na scestí, 
pøichází skupina taneèníkù pod vedením Simone Sandroni a Lenky Flory s pøedstavením plným kvalitního „èitelného“ tancování, kde nechybí ani po-
ezie a lyrika, ani fantastický humor! Kdybych byl jednou choreografem, tak bych chtìl nìco takového taky vymyslet. Všechny tvùrce a taneèníky Déja 
Donné pozdravuji a tímto vzkazuji - vzpomeòte si na nás v Taneèních rozhledech a dejte mi vìdìt, až budete mít nìkdy nìkde opìt reprízu. Jestli 
nebudu pracovnì mimo, rozhodnì pøijedu znova!!!

-mn-

Recenze, recenze, recenze ...

Když jsem poprvé spatøil Valerii Preston-Dunlop, byla mi tato postarší elegantní dáma ponìkud nesympatická. Nelíbil se mi zpùsob, 
jakým tato anglická taneèní expertka vrtala do tancù souboru C-Dance v rámci jejího praktického rozborového semináøe. V holandském 
Utrechtu totiž už druhým rokem vedla semináø choreografické analýzy jako souèást tamního taneèního festivalu. A tak, když se tato 
sebevìdomá žena obklopená bandou holandských choreografek pùsobících znaènì feministickým dojmem snažila Evì Veverkové 
ukázat, jakým zpùsobem by se dalo s její choreografií Všechno má svùj èas dále pracovat, rozhodl jsem se s ní pobesedovat. Vý-
sledkem byl pro mne až pøekvapivì zajímavý rozhovor...
• Rád bych se vás na úvod zeptal, jaká je vaše zkušenost s moderním tancem ve východní èásti Evropy? Mám tím na mysli pøedevším zemì bývalého 
socialistického bloku...

Rozhovor s dámou, která ztratila svou nevinnost
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• Proè se vìnujete tanci?
Zuzana Herényiová: „Jednou jsem zaèala a nemùžu skonèit. Je 
to droga. Normální èlovìk, který nikdy nebyl na jevišti, neví jaký je 
to pocit, když tam stojíte a všichni vám tleskají, když se klaníte. 
To se prostì nedá nièím nahradit. Nièím na svìtì.“
Linda Konrádová: „Moje „kariéra“ zaèala zpìvem, chtìla jsem 
být operní zpìvaèkou už od mala. Navštìvovala jsem hodiny 
zpìvu, jezdila jsem na konzultace na konzervatoø do Bratislavy. 
K Bralenu jsem se dostala èirou náhodou, když otec èetl noviny 
a všiml si, že v TD Bralen bude konkurs. Jen tak prohodil, abych 
to se sestrou zkusila. Šly jsme ke konkursu a pøestože jsem zpìv 
dìlala 11 rokù, nakonec mì tanec úplnì pohltil.
Díky Bralenu jsem mìla možnost poznat práci rùzných zahraniè-
ních choreografù - je to silná motivace, která mì žene dopøedu. 
Je to jako stroj, který se nedá zastavit.“
Juraj Korec: „Všechno už asi bylo øeèené. Miluji tanec, hudbu, 
pohyb. Je to nìco jako droga, kolotoè, na který se nastoupí a který 
se toèí stále rychleji a rychleji, a vám se to líbí víc a víc. Nedá 
se z toho vystoupit.“
• Máte nìjaký taneèní vzor, nìjakou inspiraci?
Zuzana Herényiová: „Skupinu Alvina Aileyho. Ale spíš si chci být 
vzorem sama pro sebe, nehledám si vzor. Ale jinak mým vzorem 
byla a vždycky bude moje babièka Gusta Herényiová, protože ona 
byla primabalerína v bývalém Èeskoslovensku ve slovenském 
Národním divadle a ještì dneska se o ní øíká na Slovensku, 
že byla opravdu nejlepší.
Chtìla bych zùstat sama sebou, i kdybych se stala velkou taneè-
nicí, a lidi si na mne ukazovali: To je ta supertaneènice.“
Linda Konrádová: „Skupina Alvina Ayleyho. To je nìco! Je to až ne-

normální, takové fantastické výkony. Vidìla jsem je v Janáèkovì 
divadle v Brnì, tleskali jsme snad dvacet minut. To byl ohromný 
zážitek. Jsou nejlepší.“
Juraj Korec: „Inspirace? Všechno, co je dobré v tanci a hudbì.
Pøed tancováním jsem dìlal lyžování po otci, který byl velmi dobrý 
závodník lyžaø. Dìlal jsem plavání, protože matka byla pøebornice 
v plavání. Potom jsem se dostal ke spoleèenskému tanci a tam 
to nìjak zaèalo. Postupnì jsem pøešel k modernímu výrazovému 
tanci, protože jsem zjistil, že nabízí velkou míru svobody a mož-
nost vyjádøení vlastního nitra.“
• Jaké je být profesionálním taneèníkem, nemuset chodit do „nor-
mální“ práce?
Juraj Korec: „My jsme momentálnì ještì studenti. Já studuji 
VŠMU Bratislava, obor pedagogika moderního tance.
Linda Konrádová: „Taky studuji pedagogiku moderního tance, 
momentálnì jsem ve tøetím roèníku.“
Zuzana Herényiová: „Já se chystám v kvìtnu na maturitu 
a od ledna už jsem pøijatá také na VŠMU, ale na pedagogiku 
klasického tance.
Když chce èlovìk tancovat, musí tancem žít. Vy jste se ptal Juraje, 
jestli ho pøitahují k tanci krásné ženy - u mì je to takové: Najdu 
si chlapce, ale když mi øekne, že buï budu milovat jeho, nebo 
tanec, tak se èlovìk musí rozhodnout a já jsem se zatím vždycky 
rozhodla pro tanec. Protože letos mùžu být zamilovaná do Míši, 
pøíští rok tøeba do Benjamína, ale tanec budu milovat poøád. To 
je ve mnì. Tanec mì nikdy nemùže zklamat. Zklamat mùžu jen 
já v tanci, ale mì tanec nemùže zklamat nikdy.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

U kulatého stolu s taneèníky TD Bralen
Po pøedstavení TD Bralen 14. 2. v Ústí nad Orlicí jsem se vydal s malou taneèní spoleèností na veèeøi do hotelu UNO, 
kde byl soubor Bralen ubytovaný. Poté, co jsem zkonstatoval, že už si „Braleòáci“ trochu odpoèinuli, jsem si pøisedl 
k jednomu jejich stolu. Výsledkem je tento rozhovor:

„Mé zkušenosti nejsou zatím pøíliš bohaté. Letos jsem byla ve Volgogradu, takže jsem vidìla nìco z ruského moderního tance, a již døíve jsem mìla 
možnost vidìt nìco z polské a jugoslávské tvorby. A k tomu samozøejmì C-Dance, který pro mne znamenal první kontakt s èeskou tvorbou.“
• Troufnete si tedy nìjak porovnat moderní tanec v tìchto zemích?
„Øekla bych, že všechno se odvíjí od toho, jak mnoho kontaktu bylo v tìch zemích s tvorbou v západní Evropì a Americe. Zdá se mi, že tento vliv je 
vidìt pøedevším v zemích bývalé Jugoslávie. Tam, kde kulturní výmìna nebyla tak rozsáhlá, lze rozpoznat vliv pøedváleèného umìní.“
• Chcete tím øíct, že moderní tanec byl svým zpùsobem zakonzervován?
„ Ano, ty prvky jsou tam pøítomné - a proè také ne? Není možné si nevšimnout napøíklad odrazu nìmeckého taneèního expresionismu...“
• Takže si myslíte, že má znaèné zpoždìní?
„Ano.“
• Dobøe, zaznamenala jste tedy nìco, co by naopak mohlo být inspirativní pro Západ?
„Ano, velice se mi líbila smìs tance a divadla, to že tanec není izolován jako umìlecká forma. Jsou tam vždy pøítomny nìjaké divadelní prvky - velká 
pozornost je vìnována výpravì, kostýmùm, svìtlùm a dokonce i slovu. Lze rozpoznat urèité divadelní myšlení, což je vìc kterou v západní tvorbì 
èasto postrádám.“
• Já si myslím, že divadelní nádech dìlá tanec pro obyèejného diváka srozumitelnìjší - tak trochu ho u nás popularizuje...
„Máte pravdu. Je nutné øíci, že ani na Západì se moderní tanec netìší nijak obrovské popularitì, èasto se ocitá v urèité izolaci. Je sice v centru 
zájmu ostatních taneèníkù, ale má problémy se získáváním zájmu širší veøejnosti, a to proto, že se èasto definuje jako výluènì pohybové umìní. 
Tam, kde se tak stává, má øadový divák pochopitelné potíže s porozumìním a logicky ztrácí zájem.“
• Co je tedy podle vás lepší: spokojit se s omezeným, avšak tanci rozumìjícím publikem, nebo se snažit pøilákat obyèejné lidi i, øeknìme, za cenu 
umìleckých kompromisù?
„Myslím, že potøebujeme obojí. Potøebujeme jak inovátory, kteøí budou pøipraveni na malé publikum, tak i popularizátory, jako je napøíklad Mathew 
Bourne, který udìlal novou verzi Labutího jezera ve výluènì mužském provedení.“
• Co takhle použít agresivnìjší propagaci - nìco ve stylu reklamní kampanì na prací prášky?
„Co se týèe mne, já vnucuji moderní tanec každému na potkání (smích), ale vážnì, u nás je nejvìtším problémem televizní kultura. Televize dnes už 
nabízí lidem bezpoèet velmi kvalitních poøadù za vyloženì smìšnou cenu a tak je stále tìžší a tìžší dostat lidi do divadla a pøimìt je utratit peníze 
za nìco, o èem nevìdí, zda se jim to bude vùbec líbit.“
• Když už jsme u toho vkusu publika - nenapadá vás nìkdy pøi tìch praktických rozborových semináøích, které vedete, že se váš pohled nemusí sho-
dovat s pohledem ostatních divákù? Když napøíklad øíkáte, že jste nìèemu neporozumìla, myslíte si, že tomu automaticky neporozumìlo ani laické 
publikum?
„Ano... Víte, vždy se snažím mít na pamìti, že výklad taneèní choreografie je velmi subjektivní záležitost, že existují rùzné názory. Na druhou stranu 
se velmi intenzivnì snažím s tìmito  rozdíly popasovat, protože mé zkušenosti jsou dosti bohaté a mé oko už není takøíkajíc neposkvrnìné...Tudíž 
je dnes pro mne celkem snadné rozpoznat, zda ten konkrétní tanec cosi sdìluje èi nikoliv, a tøebaže nemusím pochopit jeho pøesný význam, jasnì 
vidím, zda je ta vìc založena na technice èi na myšlence nebo pocitu. U nìkterých choreografií bych naopak uvítala, kdyby nebyly tolik pøedvídatelné 
- autoøi se totiž pøíliš èasto nechávají vést hudbou, takže zkušenìjší divák už pøesnì ví, jaký pohyb bude následovat.“
Dìkuji vám za pøíjemný rozhovor.

Libor Tampier
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SOUKROMÁ INZERCE
Toto místo je vyhrazeno pro soukromou inzerci. Sháníte hudbu, 
látky na kostýmy, nìkde jste nìco ztratili? Nebo naopak nìco 
nabízíte, èi jste nìco našli?
Ceny soukromé inzerce jsou následující: 1. øádek 30,-Kè, každý 
další 10,-Kè. Inzerát bude otištìn po zaplacení zaslané složen-
ky.
Uveøejòujeme pouze inzeráty v souladu s platnými právními 
pøedpisy a s úplnou adresou inzerenta. Inzeráty pod znaèkou 
neotiskujeme.
Inzeráty zasílejte na adresu vydavatele uvedenou vlevo v tiráži.

!!! 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) ............ :   ______________________________  
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Už vás nebaví pøi pøedstavení mìnit jednu kazetu za druhou?
Hledají se vám špatnì zaèátky nahrávek?

Øešením je vlastní CD!

Zajistíme pro vás kusovou i malosériovou výrobu za velmi pøijatelné ceny!
Podklady pro výrobu CD mohou být na:

magnetofonových kazetách, magnetofonových páscích, originálních CD nebo na MD.
Mùžeme pro vaše choreografie zajistit i sestøih a mixáž nahrávek.

Provádíme také živé nahrávky.
To vše digitální technologií!

Kontaktujte:
Bohumír Džubej - BoD

Mírové námìstí 131, P.O.Box 47
562 01 Ústí nad Orlicí

Tel: 0465-524352, Mobil: 0602 416 913
E-mail: bod@uo.fairnet.cz

NOVÁ SLUŽBA

POZOR!
Pirátské kopie originálních nahrávek neděláme! Přísně dodržu-
jeme autorský zákon! Děkujeme, že takovéto kopírování po nás 
nepožadujete.
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