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Kvìten s pøidruženými dny okolních mìsícù by se dal oznaèit 
jako mìsíc taneèních pøehlídek (neprofesionálních). A co bývá 
na všech pøehlídkách rok co rok nejdiskutovanìjší téma? 
Z rùzných pohledù a z rùzných pohnutek, (vìtšinou jednot-
livými hlasy) se nakonec terèem kritiky a hodnocení stává 
samotná porota (mùžete zvolit i pojmenování lektorský sbor, 
jestli vám to vyhovuje).
Co jsem vyslechl za dobu, kdy jezdím jako fanda tance na dìt-
ské i „dospìlé“ pøehlídky scénického tance a soutìže ZUŠ, 
nejrùznìjších steskù na práci porot a kolikrát jsem i sám 
zvolal onu povìstnou vìtu: „To snad není možné!“
Pøipomínky vedoucích souborù a uèitelek ZUŠ k práci porot 
tvoøí tradièní vìèné téma tìchto dnù. Obèas se ke mnì nì-
které výhrady donesou a mì tedy nezbývá, než se pokusit 
toto ožehavé téma zpracovat a alespoò zapsat. Nakonec i to 
má cenu jako výchozí bod pro nápravu, nebo jako historický 
fakt pro ty, kteøí se za dvacet let budou tìšit z toho, že už 
nemají naše problémy.
Co je nejèastìji kritizováno na práci porot?
• nìkdy malý poèet porotcù (tøi je málo)
• malý odborný odstup poroty, uèitelky tance z jednoho okre-
su hodnotí nezøídka uèitelky tance z okresu sousedního, 
nebo témìø sousedního. Navíc se mùže stát, že uèitelka 
s menšími výsledky hodnotí kolegyni, která mùže mít výsled-
ky práce lepší
• v porotách nìkdy chybí zástupci mimotaneèních umìlec-
kých disciplin (divadelníci, scénografové), ale volá se i po zá-
stupcích oborù zcela odlišných - v lektorských sborech by 
mohli mít poradní hlas i herci, malíøi, sochaøi, atd.
• výhrada je k pomìrnì stálému složení porot, kde se neob-
jevují èasto nová jména
• málo se v porotách objevují pedagogové konzervatoøí (na to 
kolik jich u nás máme) a pedagogové HAMU
• obecná výhrada je k tomu, že „moderní tanec pøedbíhá 
myšlení klasikáøù“, takže se mùže stát, že avantgardnìjší 
dílko je pøeválcováno klasiètìjším

• sice obèas èlovìk slyší volání po „pøesahu“ žánrù, ale v pra-
xi opìt mùže „novátor“ narazit na konzervativní porotu
• poroty nìkdy pøedem nezdùrazní dostateènì kolik postupù 
a proè mùže být, zkrátka chybí komunikace smìrem k sou-
tìžícím, tøeba pøes moderátora, eventuálnì pøedtištìné 
letáèky rozdávané na místì, právì tak je dùležité po sou-
tìži provést kvalitní pohovor se zúèastnìnými a vysvìtlovat 
a vysvìtlovat
• jako pozorovatelé by mohli k práci porot být zváni studenti 
z nejvyšších roèníkù konzervatoøí, postupnì by se tak mohla 
objevit nová generace nejmladších porotcù
• protože hodnocení stejnì technicky kvalitních, ale stylovì 
odlišných prací (moderna versus klasika) spoèívá v subjek-
tivním názoru jednotlivých porotcù, je zapotøebí do porot zvát 
lidi vycházející z rùzných umìleckých prostøedí
• zaslechl jsem i volání po tzv. druhé porotì, zcela laické 
(ve složení napø. uèitel, úøedník, øidiè), která by za „obyèejné 
lidi“, neposkvrnìné pøedchozími umìleckými zážitky z oboru, 
vybrala to, co by se jí prostì líbilo.
Tolik výèet základních pøipomínek, které se v závislosti 
na kvalitách porot v nejrùznìjších kombinacích (nìkdo klade 
dùraz víc na to, druhý na ono) objevují témìø pravidelnì.
Co dìlat??? A zase jsme tam, kde ostatnì všichni. Nejsou 
peníze. Budou-li prostøedky, nic nebrání tomu sezvat kvalit-
ní mnohoèetnou porotu. Tøeba se toho jednou doèkáme. 
Organizátoøi a další zasvìcenci jsou zatím rádi, že taneèní 
akce vùbec pøežívají. Možná i vy èas od èasu zaslechne-
te, jak ve vašem okolí konèí nìjaká kulturní akce, protože 
se na ni prostì neseženou peníze.
Ale vra�me se k porotám. U kvalitních, dobøe provedených 
choreografií i u nejhorších tancù se urèitì verdikt poroty 
shodne i s názorem pléna. Potíž vznikne vždy kolem „stø-
edu“. Tam se potom ukáže kvalita i autorita poroty i její 
pedagogický takt.
Co øíci závìrem tìchto poznámek bez øešení k práci porot?
Doufám, že se na mì páni a paní porotkynì nenaštvali, proto-
že jsou samozøejmì poroty pracující bez výhrad, a na druhou 

stranu i na nejlepší porotu se nìkdo 
mùže zahledìt ukøivdìnì... Na druhou 
stranu si pøiznejme, že problém „poro-
ta“ existuje.
Jediným øešením je dìlat choreografie 
lepší a lepší, vychovávat zanícenìjší 
taneèníky, koneckoncù tance se nesta-
ví pro porotu ale pro diváckou obec. 
Potíž je v tom, že pro nìkteré soubory 
jsou pøehlídky jednou z mála možností 
prezentovat svou práci navenek. Potom 
vnímají jakékoliv hodnocení daleko cit-
livìji.

Mirek Nìmec

Fotografie na titulní stránce:
Šárka Vraš�áková na semináøi Jana Kodeta 

Foto: Bohumír Džubej - BoDFoto: Pavel Štoll
Jedna z hvìzdných porot:  (zprava)  P.Kozák, Jiøina Mlíkovská, P.Šmok, Ivana Kubicová
a Zdenìk Prokeš, zcela vpravo Iva Švarcová z ARTAMY Praha (TANEC, TANEC... 95‘)

Vìèné téma, aneb Úvodník bez øešení

TANEÈNÍ ROZHLEDY  vychází bez jakýchkoliv grantù a dotací z Ministerstva kultury i dalších institucí.
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V rámci mapování brnìnské taneèní scény jsme se domluvili se zástupci 
souboru MIMI FORTUNAE na setkání v Brnì, abychom si v klidu popovídali 
o èinnosti tohoto taneèního divadla. Setkání bylo romantické - protože 
jsme se vùbec neznali, poznávacím znamením mìla být žlutá bunda vedou-
cí souboru Michaely Blažkové. To jsme ještì netušili, že v krásném jarním 
dopoledni bude žlutá u brnìnských dívek preferovanou barvou v obleèení... 
Poté, co jsme cestou k místu schùzky minuli pìkné kvantum plakátù, 
zvoucí na pøedstavení Mimi Fortunae, náš respekt k tomuto souboru rostl 
s každým krokem. Po š�astném shledání (nakonec jsme pøece jen nemohli 
jeden druhého pøehlédnout - viz intuice) jsme si hodinku popovídali v jedné 
z brnìnských cukráren s Michaelou Blažkovou (výkonnou vedoucí Mimi 
Fortunae), Patrikem Doležalem a Petrem Florianem.
• Jak byste pøedstavili váš soubor nìkomu, kdo ho vùbec nezná?
„Taneèní divadlo MIMI FORTUNAE existuje už 13 let. Zaèínalo jako sou-
bor historických tancù. Prvním velkým celoveèerním pøedstavením bylo 
dílo „Teï na krk oprátku ti vìší“ ze života Fr.Villona. Pøedstavení bylo 
prokládáno stylizovanými renesanèními tanci. Urèitým pøedìlem se stala 
návštìva našich taneèníkù na semináøi moderního tance v rámci MTT 
Praha. Tam je moderna jak se øíká „chytila“. Od té doby dìláme jak his-
torii, tak modernu.
Novìjší pøedstavení jsou pøedstaveními moderního tance, v souèasné 
dobì máme dvì celoveèerní pøedstavení: „Malý princ“ a „Ptáci“.“
• Mohli byste pøiblížit tato pøedstavení?
„Ptáci“ jsou pøedstavením, kde vycházíme z techniky Erika Hawkinse, 
hudbu složil Thomas Clark, skladatel z USA, z Dallasu. Hudbu nám 
zaslal po diskusi s naší hlavní choreografkou, ale on vidìl to pøedstave-
ní až na premiéøe. Premiéru sám dirigoval, je to už pìt let. Vloni jsme 
mìli obnovenou premiéru tohoto pøedstavení, choreografie byla malinko 
pozmìnìná v rámci toho, že se pøece jen obmìnilo osazenstvo souboru. 
Pøedstavení hrajeme dodnes, plakáty, které jste vidìli ve mìstì jsou také 
na tento taneèní koncert.
Malý princ mìl premiéru v kvìtnu 1995, hudbu k nìmu složil brnìnský 
skladatel Petr Klán. Shodou okolností Malého prince vidìl poprvé až pøed 
týdnem v Divadle Bolka Polívky, protože hned poté, co hudbu složil a pøe-
dal nám ji odjel na dlouhodobou stáž do USA. Malý princ vychází z rùzných 
technik, je v nìm nìco z Limona, nìco z Hawkinse, nìco z „grahamky“ 
a nìco málo klasiky k tomu.“
• Kolik máte èlenù?
„Asi dvacet. Klukù máme devìt a zbytek je holek. Pøijdou k nám buïto 
z taneèních kursù, které poøádáme, nebo z konkursù. Letos jsme dìlali 
konkurs v záøí, protože jsme potøebovali obnovit stav holek. Naše kursy 
probíhají každoroènì a na závìr kursù poøádáme taneèní dílnu, kde je 
cvièení jak improvizace, nebo techniky a podle toho, jak se nám kdo zdá 
talentovaný, toho vybereme. Nìkteøí tanèí jen historické tance - postup 
je takový, že v historických tancích všichni zaèínají, potom se teprve 
pøechází na modernu. V historii se èlovìk nauèí hrát a není tak technicky 
nároèná jako moderna.
Vìkový prùmìr našeho souboru vypadá následovnì: Nejmladší naše 
èlenka má 21 let a nejstarší naše èlenka a zakladatelka Hana Smièko-
vá - Látalová, která je zároveò naše umìlecká vedoucí a hlavní choreo-
grafka, má 38 let.

Tuto sezónu se náš soubor podstatnou mírou obnovil, øada èlenù odešla 
a vlastnì i proto se dìlal nový konkurs. Možná snad i polovina èlenù 
je nových.“
• Co si mám pøedstavit pod pojmem konkurs? Kolik lidí se ho zúèast-
ní?
„K našemu pøekvapení pøišlo opravdu hodnì zájemcù, poèet se blížil 
pìtadvaceti. Nìkteøí to vzdali sami v prùbìhu konkursu, když zjistili, 
že se nejedná o žádné diskotance a nic podobného, ale postupujících 
do dalších kol bylo stále ještì 15. Bylo opravdu z èeho vybírat.“
• Máte kde zkoušet?
„Máme. My jsme byli dlouhou dobu taneèním divadlem Muzea mìsta 
Brna, které bylo tehdy naším zøizovatelem, ale v rámci zmìn, a� už 
ekonomických, nebo i jiných jsme se od ledna letošního roku odpojili 
a ztratili jsme dosavadní prostory ke zkoušení. Pùvodnì jsme zkoušeli 
na hradì Špilberku, potom na „muzejce“. O tyto možnosti jsme s naším 
odchodem pøišli.
Spojili jsme se s Taneèním centrem pedagogické fakulty Masarykovy 
univerzity, Ústav tìlesné kultury a trénujeme v jejich prostorách. Máme 
k dispozici 1x týdnì baletní sál a dvakrát týdnì uèebnu s dostateèným 
prostorem. Míváme soustøedìní v Módacentru Brno, to je další náš no-
vodobý partner. Poskytli nám i prostory nového divadla v bunkru, které 
budeme naším pøedstavením rozbíhat. Jsou to prostory pro zhruba 120 
lidí, které si upravíme pro naše potøeby.“
• Co budoucnost a perspektivy?
„Doufáme, že MIMI FORTUNAE bude existovat hodnì dlouho. Z nejbliž-
ších perspektiv chystáme pøedstavení, které bude založeno na èeských 
baladách, pøedstavením bude prolínat téma smrti a choreografkou bude 
opìt Hana Smièková - Látalová. Premiéra by mìla být ještì koncem tohoto 
roku. Chystáme spoustu pøedstavení nejen u nás, ale mìli bychom jet 
reprezentovat Brno i do Nìmecka, kam vezeme historické pøedstavení, 
nebo pojedeme do Holandska.“
• Zahranièní zájezdy jsou vždy atraktivním tématem. Vyprávìjte, co máte 
za sebou.
„Soubor byl v minulosti dvakrát v Indii, ve státu Pandžáb. Potom byl soubor 
na divadelním festivalu ve francouzském Avignonu, tam se hrálo už zmí-
nìné pøedstavení že života Fr.Villona. Nìkolik zájezdù bylo na Slovensko 
- tam jsme se mimo jiné zúèastnili v Bratislavì choreografické soutìže 
a Hana Smièková - Látalová zde získala cenu za choreografii Slova. Dva-
krát vyjel soubor do Litvy. Na zaèátku loòského øíjna jsme hráli Malého 
prince v Kaunasu, kde jsme byli na festivalu moderního tance.“
• Pøibližte nám atmosféru litevského festivalu moderního tance.
„Bylo to tedy opravdu moderní. Nìkteré choreografie už nemìly s tan-
cem až tolik spoleèného, zkrátka avantgarda... Rozkopávání plechovek 
na jevišti, bìhání po jevišti, válení se...
U našich choreografií se snažíme o nìjaký dìj, jsou o nìèem, kdežto 
„litevská“ moderna byla „chùze po ulici“ a nic. Je otázka, co pøedstavují 
díla avantgardy - nìkdy jen nápad, bez pøíbìhu, nìjaký tìžko zachytitelný 
pocit... Èasto je vidìt, že taneèníci prožívají svùj tanec opravdu hodnì, 
až nadoraz, ale divák se neorientuje.“
• Mohlo vás to v nìèem ovlivnit, inspirovat?
„Inspirace se objeví vždycky, ale spíše jde o to, že my se snažíme udržet 

MIMI FORTUNAE se pøedstavují

Foto: BoD
I taneèníci mají rádi zákusky,
nejvìtší porce však patøí našemu dvornímu fotografovi Foto: BoD

Petr Florian, Patrik Doležal a Michaela Blažková
z MIMI FORTUNAE u plakátu na své pøedstavení
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urèitý profil našeho souboru. Jsme tím urèitì povinováni i svým divá-
kùm, kterých je opravdu dost. Na návštìvnost si nemùžeme stìžovat. 
Zatím jsme mìli vždycky vyprodáno, až na jednu vyjímku, kdy jsme hráli 
v Mariánských lázních náhradou za vyhoøelé chebské divadlo. Ale tam 
chybìla reklama.“
• Už jste nìkolikrát zmínili techniku Erika Hawkinse, kde a jak jste 
se s ní seznámili?
„V podstatì jsme tuto techniku mìli „z první ruky“, protože nás jí uèila 
pøímo v Brnì asistentka Hawkinse Sandra Combest z Dallasu.“
• To si Sandra Combest jen tak pøijede za vámi?
„Je snad známo, že Brno má družbu s Dallasem a tak vzniklo spojení 
tamnìjší univerzity a naší školy. Thomas Clark se u nás objevil díky 
Sandøe.“

• Daøí se vám shánìt prostøedky na èinnost, zájezdy?
„Když vystupujeme na hradech a zámcích s historickými kusy daøí se nám 
vydìlávat, dokonce mùžeme øíci že historie u nás sponzoruje modernu. 
Napøíklad do Litvy jsme jeli za své peníze.“
• Kdo u vás uèí nyní techniku moderního tance?
„V souèasné dobì nemáme specializovaného pedagoga, jedním z našich 
pedagogù je v souèasné dobì naše èlenka Radka Kulková. Ta nás uèí kla-
siku. Sama studuje taneèní pedagogiku v Taneèním centru Praha u pana 
Antonína Schneidera. Na „grahamku“ jezdíme èasto na školení do Bralenu 
k paní Letenajové, nebo na letní školy s Bralenem do Luhaèovic. Jedno 
období u nás uèila Limona paní Kloubková, brnìnská pedagožka.“
• Kolikrát týdnì se scházíte na tréninky?
„Máme tréninky tøikrát týdnì tøi a pùl hodiny, k tomu ještì soustøedìní 
o víkendech, pøed pøedstavením navíc ještì sobotní „generálky“.
• V Brnì máte jistì hodnì pøíležitostí vidìt scénický tanec, co se vám 
líbilo z poslední doby?
„Pražský komorní balet v choreografiích Pavla Šmoka - Holoubek, nebo 
V mlhách Petra Zusky, nebo choreografie Seul. Byli jsme se nedávno 
podívat na pøedstavení Búrka od Bralenu ve Zlínì. Jana Kekeòáková je 
bájeèná, David Strnad taky, nìkteré choreografie se líbily víc jiné míò.
Z èeských souborù jsme vidìli v poslední dobì na podzim Antares, na fes-
tivalu v Praze, kde jsme i my tanèili. Co k tomu øíci - jejich pøedstavení 
vyjadøuje spíše jen radost z tance, než cokoliv jiného.
V brnìnském baletu je zážitek, když pøijede nìkdo na hostování - výborný 
je Petr Zuska, když tanèí ve Zvoníkovi od Matky Boží.
Ale všechny tyto koncerty a zážitky byly ponìkud ve stínu toho, že po le-
tech, kdy se v Brnì nic moc nedìlo, se tu najednou v krátkém èasovém 
období objevily dvì velké hvìzdy - Merce Cunningham Company a skupina 
Alvina Aileyho.“
• Úèastníte se celostátních pøehlídek scénického tance?
„Ne. Ale v minulosti se soubor Mimi Fortunae úèastnil choreografických 
soutìží.“
• Vra�me se ještì k hudbì, u vás je to zajímavá tématika, protože velmi 
èasto dìláte na autorskou hudbu, psanou pøímo pro váš soubor. Kdo 
s vámi spolupracoval ze známých brnìnských autorù?
„K jedné z prvních moderních choreografií Modlitba kamene dìlal hudbu 
Miloš Štìdroò, brnìnský muzikolog. Spolupráce s ním zprvu zaèala na bázi 
historické hudby, až pro nás napsal i vìc úplnì moderní.“
• Za jakých podmínek si vás mùže nìjaký poøadatel, nebo soubor ob-
jednat?
„Zaleží na dohodì. Samozøejmì u souborù se jedná o to, jestli by dál 
navazovala další spolupráce nebo ne. Rozdíl je i v tom, jestli by se jednalo 
o historické pøedstavení, nebo pøedstavení moderního tance. Na moderní 
pøedstavení potøebujeme dostateènì velké jevištì, aspoò základní svì-
telné vybavení, aby byla k dispozici zvuková aparatura... Vedle zaplacení 
cestovného se potom mùžeme dohodnout jak by vypadal honoráø, nebo 
jestli by se jednalo o výmìnné pøedstavení.“
• Chtìli byste øíci nìco na závìr?
Michaela Blažková: „Doufám, že o moderní tanec bude poøád mezi mla-
dými lidmi zájem jako je teï, aby bylo odkud doplòovat èleny souboru.“
Patrik Doležal: „Já jsem pùvodnì dìlal pantomimu a odtud jsem pøešel 
k tanèení a tak bych si pøál, aby se víc spojovaly žánry, pantomima, diva-
dlo, tanec, aby se tøeba i víc používal na jevišti lidský hlas.“
Petr Florian: „Zatím máme štìstí, že naše pøedstavení jsou vyprodaná. 
Ale co se Brna týká, nedaøí se nám zjistit, kolik z toho jsou naši rodinní 
pøíbuzní a pøátelé. Doufám, že poèet pøátel Mimi Fortunae do budoucna 
nebude klesat a tìch ostatních že bude víc a víc.“
Dìkuji za rozhovor. Povídalo by se dál a dál, ale protože èinnost tohoto 
souboru je natolik pestrá, že by bylo škoda uzavøít povídání jedním en-
cyklopediálním èlánkem, už pøímo na místì jsme se dohodli, že se v bu-
doucnu ještì sejdeme pøi nìjaké zajímavé pøíležitosti. Takže se tìším 
s Bròáky na shledanou!!!

-mn-

TANEÈNÍ ROZHLEDYTANEÈNÍ ROZHLEDY

Foto: Dan SmítalChoreografie: Modlitba kamene

Foto: Patrik DoležalFotografie z pøedstavení Malý princ

Foto: Michaela BlažkováZ gotických tancù - scéna Rvaèka
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Festival èeské a slovenské taneèní tvorby Entrée k Tanci má již tøíletou 
tradici. Bìhem minulých let vystoupila na prknech hradeckých divadel 
pìkná øada taneèních skupin a umìlcù. Letos jich bylo opìt požehnanì 
a ve ètyøech dnech tak mohl poctivý divák shlédnou opravdu „nabitý“ 
program. Zamotala-li z toho nìkomu hlava, nic se nedìje. Já mám totiž 
v hlavì taky guláš a to jsem na podobné maratóny zvyklý. Takže rychle 
k vìci, než budu mít všechno úplnì promíchané. 
Dálnice mezi Prahou a Hradcem Králové je dokonalé místo pro nejrùznìj-
ší myšlenky. Silnice vám ubíhá pod koly a vy máte chvíli èasu pøemýšlet 
až do chvíle, než vjedete na okresku za dálnicí a zaènete se potýkat 
se sváteèními øidièi, rychlostním omezením v obcích a touhou už „tam“ 
koneènì být. Do toho si sem tam zanadáváte na toho vola pøed vámi 
a idyla opojení z rychlosti i plynulosti jízdy je ta tam. 
Na dálnici mì napadlo, co vše mì v Hradci èeká. Práce pro Tanec Pra-
ha, výpomoc v odvozu zahranièních hostù buï do Prahy nebo z Prahy. 
Pomocná mobilní ruka, když je nìco potøeba. A koneènì má poslední 
role – role kritika. Dan poøád mìnil kazety v pøehrávaèi a Claudie mu 
ze zadního sedadla dávala opakovanì najevo, že jedna jako druhá jsou 
k neposlouchání. Úvahy se nakonec stoèí zcela jiným smìrem v momentì, 
kdy padne návrh na zakoupení piva. Poprvé v životì jsem byl nucen jako 
øidiè pít nealkoholické pivo. Jak odporné!
K divadlu jsme dorazili v hodinì dvanácté, tedy pøesnì v 1900 hod., kdy 
zaèínalo zahajovací pøedstavení festivalu. První produkci veèera „Nový 
cirkus“ AS Project Company bohužel nevidíme, jelikož se celá odehrá-
vá ve foajé divadla a my jsme pochopitelnì pøijeli pozdì. Pøed divadlem 
se v radostném objímání setkáváme se všemi známými, kteøí shodou okol-
ností také pøišli až v sedm hodin. Je tak akorát èas na cigaretu a známé 
klábosení, jemuž vévodí otázka: „Jak se poøád máš?!“

Po vystoupení AS Project Company se dostávám do divadla, vše se dál 
bude dít na jevišti. Od dùvìrných zdrojù se dovídám, že „Nový cirkus“ 
byla docela dobrá sranda.

 Opona se otvírá a zaèíná èást z „Posledního retra“ Moniky Rebcové. 
Ale znáte to. Výstøižek z èehokoli zùstane pouze výstøižkem. To platí 
i o této èásti. I když byla v celku kompaktní, poøád mnoha vìcem chybìla 
návaznost a kontinuita se vším ostatním z celkové podoby celoveèerního 
pøedstavení, kterým právì retro je. Ovšem i tak jste mohli obdivovat výkony 
hlavních protagonistù a hlavnì pak Jana Kodeta v roli osudu (smrti), jehož 
pohybový slovník je skuteènou pastvou pro oèi. A o èem celé retro je jsem 
psal v nìkterém z minulých èísel Rozhledù. Staèí pouze nalistovat.

Igor Vejsada avízovaný v programu byl bohužel nemocen, takže pøišla 
na øadu Barbora Krýslová, kterou mnozí mohou znát z minulých roèníkù 
Entrée k Tanci, kde nijak výraznì nezazáøila. Ostatnì stejným dojmem 
pùsobila i letos. Její choreografie „Pìt minut“ má jediný klad. Je pøibližnì 
stejnì dlouhá. Až po pøedstavení jsem si pøeèetl program a zjistil, že díl-
ko bylo vytvoøeno jako pohybová studie urèená k pøijímacím zkouškám 
na obor choreografie na berlínské Hochschule für SchauspielKunst. To 
je snad jediná omluva této pìtiminutové nudy.

Šárka Vraš�áková je moje spolužaèka na AMU a tudíž znám velmi dobøe 
její choreografické práce. „Prší déš�“ je nejlepší ukázkou jejího køehkého 
dívèího myšlení. Šárka je prostì poetická duše. Nostalgie nad zašlým 
mládím, dívèí hry, lásky, pøátelství. Vzpomínky staré babièky na radosti 
mládí. Ale Šárko, ty pøeci nejsi babièka!
Citlivouèká choreografie dotvoøená použitím videoprojekce, která je v po-
slední dobì pro mnoho umìlcù moderní. Inu proè ne? Když to prospìje sa-
motnému dílu, jedinì dobøe. Ovšem napø. Jan Kodet všem v sále dokázal, 
že umìní a kvalita nestojí na používání rekvizit a podpùrných prostøedkù, 
jakým mùže být napø. již zmiòovaná videoprojekce. Proto byl také o tøídu 
lepší a všem pøedvedl, o èem to tancování a choreografie vlastnì je.

Jan Kodet je absolventem pražské AMU a úspìšnì se prosadil a stále 
prosazuje v zahranièí. Je pøíkladem taneèníka „s darem od boha“. Jeho 
pohyb je jako vánek a zároveò silná bouøe. Nìžná lyrika i nesmlouvavá 
realita.
 Dvì èásti z jeho choreografie Jade vytvoøenou pro pìt taneèníkù Ballet 
Gulbenkian byly vrcholem veèera a jedním z mála okamžikù na letošním 
Entrée, kdy lidé tleskali nadšením.

Mé dojmy z Entrée k Tanci

Foto: BoDAS Project pøi pøedstavení ve foyeru Klicperova divadla

Foto: BoDAS Project

Foto: BoDChoreografie Moniky Rebcové: Poslední retro
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Jade 1 – duet tanèený Lindou Schneiderovou a Terezou Indrákovou. Pøes-
nì vystihnuté možnosti i fyzické dispozice každé taneènice. Robustní Tere-
za a subtilní Linda. Soupeøení dvou postav, v nìmž jasnì vítìzí silnìjší. 
Jade 2 – pohybový koncert Jana Kodeta. Charakterizovat toto sólo lze 
jedinì oslavnými slovy typu výborné, skvìlé, jedineèné. 

Nevím, co se odehrává v duši tohoto taneèníka a choreografa, ale urèitì 
to musí stát za to, když je schopen tvoøit taková díla, jaká jsem mohl 
vidìt na Entrée. Hudba Christophera Secheta ve mnì evokovala pøedstavu 
pùdy starého domu, v níž se zabydlují holubi. I osvìtlení tomu nasvìdèo-
valo (paprsek svìtla z pravého horního rohu do opaèného kouta jevištì). 
Jakoby svìtlo procházelo malým okénkem tìsnì pod krovem. A v tom 
svìtle je holub. Tøepetá køídly. Chce vzlétnout, nebo se jen tak procházet 
po øímse. V jeho tìle se støídají pocity touhy, osamìlosti i radosti. Tanec 
je neskuteèný. Takový, který se rodí v hlavì jen pár jedincùm, nìkolika 
výjimeèným lidem…….
Nakonec vše skonèí. Na pódiu stojí Honza Kodet a vy zapomínáte 
na všechny, co byli pøed ním a z celého veèera si odnášíte jen jeho 
výstup. Myslím, že právem. 
Ke konci veèera tak bohužel jen zaregistrujete vystoupení Kristýny Lho-
tákové z pražského Duncan Center se svým sólem „Number 9“, jenž 
bylo dobøe choreograficky založené na pohybových reakcích vyvolaných 
poslechem doprovodné hudby. 

Sobota
Ráno jsem se probral po prohýøené noci a zaøizoval, co bylo potøeba. 
Odpoledne jsem pak vyrazil na pøedstavení slovenské tvorby, v nìmž 
vystoupily celkem tøi soubory: TS Allegro, Bralen a AS Project.

Skupina TS Allegro vznikla v roce 1984 a od roku 1993 ji vede Janet 
Buèková. Autorem choreografie pro Hradec byl Danko Beran, který se dle 
dostupných informací vìnuje choreografii moderního tance již od šest-
nácti let. Podle mého názoru však mìl možná radìji zùstat jako sólista 
v Bralenu, jak uvádìjí materiály, protože jeho dílo s neobvyklým názvem 
„Možno že nie je na lásku èas, v polievke pláva vlas“ je stejnì zvláštní 
jako jeho název. Nic. Nevím vùbec nic. Možná je zde nenávist. Možná 
soupeøení. Trocha špatnì uchopené erotiky nebo nìco málo z mnohaèet-
ných otázek, týkajících se lidské spoleènosti. Kdo ví?! Faktem je, že mì 
po této choreografii zùstala v hlavì jen èerná díra.

Bralen „Tres canciones“. Sázka na kvalitu. Výborní taneèníci, neménì 
dobrá choreografie Joa Alegada, kterou jsem mìl možnost vidìt i v Praze 
na lednovém MTT. Tenkrát jsem tuto choreografii naprosto neprofesionál-
nì strhal. Omlouvat se nechci, protože mùj názor na toto dílo se z hlediska 
choreografie i jen malièko poupravil do polohy dobøe odvedeného díla. 
Ovšem to neznamená, že nemùže být ještì lepší. A Bralen má na to, být 
lepší. Zvláštì, když je tento soubor v souèasné dobì øazen mezi soubory 
profesionální. Takže s chutí do toho.

Pozor Bombáááá……. 
„ProFile“ Petera Grolla a Danko Raèeka jako spoluautorù choreografie 
bylo prostì nìco. Paráda! Paráda! Dva kluci natrhli zadky ostøíleným 
borcùm divadelních prken. „ProFile“ je o tom, co se odehrává v naší spo-
leènosti. Je o základní myšlence vzájemných vztahù, které mohou vést 
od porozumìní pøes konkurenci až k násilné, vzájemné sebedestrukci 
jedincù. Choreografie je nabitá pohybovými nápady, svìžími metaforami, 
akrobatickými výkony. Vše dokonale ušito na fyzickém kontrastu obou 
protagonistù – malý s brýlemi – velký a atletický. Kluci to jednoduše vzali 
za správný konec a vytvoøili nìco, co jsem ještì nevidìl.
V tom je i koneckoncù tajemství úspìchu. Mít dobrý nápad, šikovnì 
postavenou choreografii a každému pohybu dát pocit samozøejmosti 
a obsahové plnosti. Pak už si jen mùžete poèkat na aplaus, který je 
zasloužený. Kluci, super.

Poslední dílo slovenského odpoledne AS Project „That Night“ choreograf-
ky Marty Renzi bylo………. Moment – problém s pamìtí. Musím pøiznat, 
že nevím jaké bylo, protože mi vinou jeho nevýraznosti nezùstalo v hlavì 
opìt absolutnì nic. Jediné, na co si vzpomínám, jsou bílá prostìradla. 
Takže mùj dojem z této choreografie jsou, a� chci èi ne, pouze prostìra-
dla. A to jsme si celý festival procházeli hned v úterý na semináøi kritiky. 
Pro zajímavost - stejné pøedstavení jsme vidìli tøi. Ani jeden z nás nemìl 
ucelenou vzpomínku.

Foto: BoDDomino

Foto: BoDChoreografie Moniky Rebcové: Poslední retro



8 9

Teï se dostávám k èásti celého Entrée, o které nelze psát jako o taneèním 
pøedstavení. „Pohyby a nehybnosti“ jsou dle mého názoru „pokusným 
králíkem“, na nìmž autoøi zkouší trpìlivost diváka. Jeho odolnost vùèi 
nezajímavosti a monotónnosti pohybù, vùli vydržet neplodnost veèera 
až do jeho konce a finálnì schopnost uvolnit se pøi závìreèném èísle, 
které se snad jako jediné dá pøežít. Jiným zpùsobem nedokážu vyjádøit 
to, co jsem prožíval na tomto veèeru. Název navíc pøesnì popisuje, co 
se bude celý veèer dít. Náznaky maratónu i sprintu na atletickém stadió-
nu. Rychlý dech pøi finiši i plynulé vydechování v cíli. Opatrné našlapování 
na lidská tìla. Léèebna pro duševnì nemocné, z nichž si všechny dívky 
myslí, že jsou andìly. Choreografie s nulovým poètem bodù a nakonec 
minimalizace v pohybování hlavami a ………. konec. No pane jo!!!

Více než o tomto veèeru, složeném z dìl Victorie Marks a Petra Tyce, 
bych mohl spíše psát o diskusích v baru, kdy jsme se s týmem všech ka-
marádù a fandù tance snažili rozluštit ideu èi sdìlení díla. Padaly i takové 
myšlenky, v nichž se zmiòovalo i oplodnìní mimozemš�anem a podobnì. 
Nakonec za námi pøišly s ubreèenýma oèima všechny taneènice z právì 
analyzovaných dìl a já si uvìdomil, že celý tento veèer byl pro obì strany 
o nièem. Stejný zmatek mìli v hlavì jak diváci, tak i interpreti. Není to 
všechno pouhé plýtvání tvùrèím potenciálem a tvoøivou chutí taneèníkù? 
Co vy na to, pane choreografe a paní choreografko?!

Nedìle
Samozøejmì, že jsme sobotní veèer strávili v baru. Takže až pojedete 
do Hradce mohu vám doporuèit vynikající, ale opravdu vynikající Irskou 
hospodu hned pod námìstím. Pakliže zabloudíte, staèí zavolat. 

Nedìlní odpoledne je pro mì malým oøíškem. Dost možná i velkým 
oøechem, na který by mi nestaèil louskáèek, psal-li bych o každém díle 
studentù taneèních škol èi amatérských souborù zvláš�. Tudíž se omezím 
pouze na to nejlepší.
Na programu bylo celkem jedenáct dílek, z nichž naprosto jednoznaènì 
obstálo pouze jedno jediné a to Prouzova choreografie pro taneèní usku-
pení Stodola s názvem „Slzy tvé jsou slzami mými“ na hudbu Johna 
Whelana. Kruci to bylo nìco. Prouza mì vytrhl z letargie. Z obrovské touhy 
odejít na èerstvý vzduch, pryè z dusné atmosféry divadélka Besedy. Najed-
nou jsem na všechno zapomnìl a pouze zíral na taneèní vazby. Nádheru 
vedení pohybu zkušenou rukou choreografa. V té záplavì nevýrazných, 
šedých dílek amatérských souborù mì z nièeho nic osvítilo svìtlo doko-
nalosti a života. Duet tanèený temperamentními interpretkami Hanou 
Barochovou a Evou Chrobákovou získal svým obsazením jen na kvalitì. 
Keltské motivy, živý rytmus. Na druhé stranì smutek, melancholie, trápe-
ní. Krátké dílo o spoluprožívání bolesti a vzájemné pomoci bylo nejlepší 
z celého nedìlního odpoledne. Ostatní dílka byla slabá. Nechci je sha-
zovat ani vychvalovat. Nìkomu bych nechtìnì ublížil a naopak nìkoho 
pøíliš vychválil. Proto tou nejlepší kritikou bude skuteènost, že mi opravdu 
v hlavì zùstala do podrobností pouze Prouzova choreografie. A to je i mé 
hodnocení pro všechny ostatní.

Veèer patøila scéna Klicperova divadla Evì Èerné a Karlu Vaòkovi, kte-
ré jsme mohli vidìt již na loòském roèníku Entrée k Tanci. Letos pøed-
stavili festivalovým divákùm své dílo „No Entry“ inspirované románem 
japonského spisovatele Kóbo Abe „Píseèná žena“. Je to pøíbìh muže, 
který byl nucen shodou okolností pøenocovat v tajemném obydlí osamìlé 
ženy a ráno zjistí, že dostat se ven z tohoto prostoru není jednoduché. 
Choreografie o bezvýchodných situacích, o hledání identity, o lidském 
bytí a mezilidských vztazích. Pohyb každé akce je založen na kontaktním 
tanci, v nìmž jsou oba autoøi a zároveò interpreti tohoto díla bezchybní. 
Jediné, co bych jim vytkl, je do nekoneèna protahovaný konec. Postupnì 
se tak ocitnete v situaci, kdy si øíkáte: Je to konec nebo není? A snad už 
teï?! Ve všem ale musíte obdivovat fyzièku Karla Vaòka, jak vše dokáže 
utahat, uzvedat, unosit a odcvièit. Dokonalý atlet. Klobouk dolù. 
Byl veèer a já se vracel do Prahy. Musel jsem, jelikož mì èekalo perné 
pondìlí. Festival však ještì neskonèil a já tak pøišel o vystoupení fran-
couzské skupiny Ballet Actuel.

Sedìl jsem za volantem a hodnotil jsem, co jsem vidìl. O pøedstaveních 
jsem napsal, co jsem napsal. Organizace mìla své slabé i silné stránky. 
My, co jsme festival pøipravovali, jsme se pouèili a pevnì vìøíme, že pøíští 
rok bude všechno lepší. 
Díval jsem se na svodidla ozáøená svìtly Sierry a vzpomnìl jsem si na Li-
bora Grose, který odvedl fantastickou práci, k níž se shodou okolností 
dostal až tøi týdny pøed festivalem a i tak dokázal zvládnout celou produkci 
v neuvìøitelnì šibenièním èase. Napadla mì Claudie, jejíž nervy dostaly 
poøádnì zabrat, Kateøina, která zajistila servis pro všechny zahranièní 
hosty festivalu, Anièka, Klára a mnoho dalších lidí, kteøí dìlali, co mohli, 
aby vše alespoò klaplo. A nakonec i Daniel Syrový, bez nìhož by neby-
la spousta dùležitých marketingových zázrakù a Marta Lajnerová, která 
zaplnila prázdné stránky brožury informaèním textem. 

Blížil jsem se k Praze a hlavou se mi honily dojmy, nápady, kritiky. Pøed 
domem, když jsem vylézal z auta, se vše spojilo v celek a otázky dostaly 
své odpovìdi. A� už byl ten letošní hradecký festival jakýkoli, byl každo-
pádnì nejlepší pøíležitostí k setkání taneèních fandù. Stejnì nám nako-
nec zùstanou v pamìti jen ty okamžiky, kdy se paøilo, pøíjemnì sedìlo 
v kavárnì nebo kecalo pøed recepcí v hotelu. A to je i nejlepší na celém 
Entrée. Pro mì tedy urèitì jo. Najednou mi bylo líto, že jsem ještì pøed 
odjezdem z Hradce nemohl zajít do té Irské hospody na jedno, protože 
„to“ bylo skuteènì výteèné. 

Aleš Cigánek

Foto: BoDChoreografie Moniky Rebcové: Poslední retro

Foto: BoDJan Kodet (uprostøed) zaujal i v Posledním retru (zábìr z dìkovaèky)
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Na 3. roèníku festivalu èeské a slovenské soudobé taneèní tvorby v Hradci 
Králové jsem pochopitelnì nechybìl pøi každém pøedstavení se svým 
„dotìrným“ diktafonem a otázkou na bezprostøední dojmy. Odpovìdi 
tìch, kteøí mì neodmítli, nebo pøede mnou neutekli, jsou bezprostøední, 
neuèesané, ale urèitì nìkdy zajímavé.
Veèer è. 1: pátek 17. dubna Klicperovo divadlo v 1900

Veèer èeské tvorby
V první polovinì pøedstavení diváci shlédli zkrácenou verzi „Poslední 
retro“ chor. Monika Rebcová.
Radim Svoboda, divadelník, Praha: „Já tomu moc nerozumím, ale pøipa-
dalo mi to „bardzo mysticzne i bardzo eroticzne“.“
Naïa Gregarová, pracovnice Impuls Hradec Králové: „Já vùbec nejsem 
schopná to komentovat, jak jsem rozèílená. V pøedstavení jsem se ne-
potkala s tancem. Na promítání chodím radìji do kina.“
Radka Melichnová: „...nevím, v každém pøípadì je to zajímavé.“
Jana Vávrová: „Já jsem zatím tancování nevidìla tolik, abych mohla cosi 
hodnotit. Líbilo se mi to, promítání bylo zajímavé.“
Pavla Láznièková: „Kombinace filmu, tance a hudby je zajímavá. Hez-
ké.“
Julia Špalková: „Ohromná radost, velký zážitek. Líbilo se.“
Hana Kratochvílová: „Líbilo se mi to. Už jsem tuto choreografii jednou 
vidìla, takže jsem si teï víc všímala nìkterých vìcí, víc jsem prožívala. 
Tanec a plátno trošku souvisí s Laternou Magikou. Moc se mi líbil sólista 
Honza Kodet, taneènì i výrazovì.“
Vladimír Koronthály, námìstek ministra kultury: „Já tomu nerozumím, 
jenom mì to fascinuje a líbí se mi to. Možná ani není èemu rozumìt - jde 
o to dívat se a vnímat, prožívat. O tom to asi je a dobøe, že to je.“
Veèer èeské tvorby II. polovina - Prší déš� chor. Šárka Vraš�áková, Pìt 
minut chor. Barbora Krýslová, Number 9 chor. Krystýna Lhotáková, Jade 
I, Jade II chor. Jan Kodet.
PhDr. Vlasta Schneiderová, øeditelka Taneèní konzervatoøe Taneèního 
centra Praha o.p.s.: „Musím si to rozmyslet... nepøevažovaly kladné 
dojmy. Rozpaèitost.“
Lenka Døímalová, choreografka, Ostrava: „Kristýna Lhotáková byla 
nejlepší.“
Petr Tyc, taneèník, choreograf, Praha: „Bylo tu nìkolik zajímavých vìcí, 
z nìèeho jsem byl zklamaný, nìco bylo takové, jak jsem oèekával. Kaž-
dopádnì zajímavé to dnes bylo.“
Yvona Kreuzmannová-Daòková, øeditelka Tanec Praha: „Jsem ráda, 
že to „klaplo“ technicky, celou dobu jsem èekala, kde co „bouchne“, 
ale nic se nestalo. Veèer byl vygradovaný a program byl natolik rùznorodý, 
že jsem spokojená s naším pøedvýbìrem na tento veèer.“
Lenka Flory, Praha: „Nic se mi nelíbilo. Kromì Kristýny Lhotákové.“

Entrée k Tanci v Hradci Králové, sobota 18.4. 2000 divadélko Beseda: 
Petr Tyc - Pohyby a nehybnosti (chor. Petr Tyc ÈR a Victoria Marks 
USA), 2. pøestávka po choreografii Andìlé
Šárka Vraš�áková, choreografka, Praha: „Zajímavé momenty, ale pro mì 
strašnì dlouhé. Asi by o tom chtìlo promluvit s choreografem.“
Monika Rebcová, choreografka, Praha: „Pøedstavení znám z Prahy a 
pøemýšlela jsem, jestli pùjdu znova, nebo ne, jestli objevím nìco nové-
ho. Teï jsem ráda, že jsem šla, protože se mi pøedstavení líbí ještì víc 
než v Praze. Jsou tam vìci, kterých jsem si v Praze nevšimla, které mì 
inspirovaly, nebo snad ohromily. Mám toto pøedstavení ráda, protože 
to je jedno z abstraktních pøedstavení, které otevírají fantazii. Sedìla 
jsem, nechala se unášet hudbou, pùsobilo to na mì nádhernì až skoro 
jako nìjaká ozdravná kùra. Štvalo mì, že vedle sedìly nìjaké Maïarky 
a otravovaly zíváním a koukáním na hodinky...“
Jindra Tomas, Praha: „Bezprostøední dojem z pøedstavení? Strašnì mì 
vadí shodnì používané taneèní prvky...
Jana Øezníèková: „Chtìla bych být andílkem...“
Linda Konrádová, Bralen: „Podle mì nevyužili všechny možnosti v práci 
s rekvizitami, èekala jsem, že se to rozvine a v tom nejlepším se skon-
èilo.“
Po skonèení pøedstavení:
Anna Sedlaèková, AS Project Company: „ Díky poslednímu èíslu èlovìk 
odchází plný optimismu.“
Jindra Tomas: „Vidìl jsem jednou ještì vìtší „náøez“, než tuhle poslední 
choreografii. Scéna, kde byl veliký foukající vìtrák, pøed ním stála dívka, 
která na sobì mìla šaty z fáèoviny a stála asi sedm a pùl minuty a nedì-
lala vùbec nic. Nádhera!!! Tohleto mì oslovilo velmi podobnì.“

-mn-

Entrée k Tanci ’98 - Øekli po pøedstavení (1)

Foto: BoDLinda Schneiderová na semináøi

Petr Tyc Foto: BoD
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• Kromì rùzných reakcí na vaše pøedstavení jsem v Klicperovì divadle 
zaslechl i vìtu: „nepøišla jsem na film“. Øeknìte prostøednictvím našeho 
èasopisu dotyèné paní (která mimochodem náš èasopis ète) nìco o vý-
znamu filmu ve vašem díle.
„Film jsem zámìrnì tvoøila jako doplnìk, to znamená, že u nìkterých 
pasáží, kde je film a tanec dohromady, tanec je upøednostnìn a film 
je zámìrnì jednodušeji natoèen. Zábìry jsou nekomplikované, dlouhé, 
støihy jsou také nekomplikované. Vìnovala jsem pozornost tomu, aby když 
se sejde tanec a film, divák mohl vnímat pøedevším tanec.
Když bìží v nìkterých chvílích pouze film, není to proto, že nemám chore-
ografické nápady a chci „zabít“ èas, aby probìhlo co nejdelší pøedstavení 
a já se nemusela namáhat jako choreograf.
Moje myšlenka je taková, že bych se chtìla stát ne režisérem filmu, 
ale choreografem filmu. Film nebyl klasickým filmem hraným, klasicky 
støíhaný. Je to film o pocitu. Pocit se dá sdìlit jak tancem, tak filmem 
a já mám film právì tak ráda jako tanec. Pro mì je to stejnì dùležitá 
umìlecká disciplína jako tanec, samozøejmì se nechci stát filmovým 
režisérem. Mimochodem film je strašivì drahá záležitost. Film hodlám 
nadále používat jako pomoc tanci. Film mùže pomoci pøedat zkušenost, 
pocit z osobního zážitku.
Moje choreografie vychází spíše z osobního zážitku, než že by se jednalo 
o nìjakou transformaci zážitkù z èetby, nebo z historie...
Pøesto myslím, že se nijak neexhibuju, protože pocity jako láska, komu-
nikace mezi mužem a ženou jsou lidské a platí pro každého èlovìka. 
Každý má podobné zážitky.
Zdùrazòuji, že filmem nezabíjím èas, je pro mì dùležitým èlánkem v mé 
choreografii. Film sdílí mùj pocit, pocit z filmu by mìl pøecházet z plátna 
do dìje na jevištì a dìj z jevištì pøechází do filmového dìje. I když dìj 
nenavazuje, jako bychom byli v èinohøe, ale je nìkdy retrospektivou, nì-
kdy souèasností, pøesto kdo má srdce a chce, pochopí.
Film v Posledním retru je hodnì abstraktní a tanec je také hodnì abs-
traktní, každý si mùže najít své. Nemusím být popisná, každý si najde, 
co potøebuje.“
• Dìkuji za odpovìï a nyní bych se rád zeptal na mé další zvìdavùstky: 
V nedìli zde budou žáci Konzervatoøe Jaroslava Ježka prezentovat vaše 
drobnìjší práce. Hrají ve vašem životì tyto „školní“ práce zásadní úlohu, 
nebo preferujete vlastní umìleckou tvorbu „mimoškolní“?
„Ano, je otázka, kterou jsem si kladla i já sama. Pøednost u mì má mùj 
vlastní soubor. Ráda pracuji s profesionály. Ne z dùvodu, že bych si ne-
umìla vychovat svoje vlastní lidi, ale proto, že potøebuji rychle pracovat. 
Když pøedstavení jako Poslední retro, které je dosti dlouhé, budu dìlat 
s profesionály, bude jeho realizace o mnoho rychlejší.
Pøiznejme si, studenti jsou studenti, se všemi významy tohoto slova 
- je jasné, jak jsou na tom s technikou. Uèí se. Pøedstavení se studen-
ty je specifická záležitost a mìlo by spíše pomáhat studentùm dostat 
se na scénu, i když nejsou technicky ještì vyzrálí. Je to v jejich pøípadì 
i výchovná záležitost, dostat se na scénu, prožít pocit, který nemùžou 
zažít pøi práci na taneèním sále. Proto se studenty dìlám, i když jsem 
velmi pøísná, protože mi opravdu vadí nedostateèná technická vybavenost. 
U mì je technika na prvním místì, protože dokonalou technikou mùžete 
sdìlit cokoliv. Když máte dobrý nápad a máte špatného taneèníka, je to 
vždycky „mimo“. Studentùm chci pomoci, proto jim choreografii musím 
stavìt „na tìlo“ a dìlám spoustu ústupkù, aby nevypadali nakonec špat-
nì. Nemùžu tvoøit co já chci, ale to, co jim „sluší“. Podle toho potom 
vypadá choreografie. Je taková, jakou jsou studenti schopní zatanèit. 
Jsou to tedy choreografie školní, vlastnì jakési svého druhu etudy. I když 
i etudu chci dovést do jevištního tvaru, aby se neobjevovaly základní 
kiksy. Nìkdy se i tak objeví.“
• Co se vám líbí z èeské taneèní scény?
„Líbí se mi Èeši, kteøí pøijíždí ze zahranièí, kde pracovali dva, tøi roky 
i déle u souborù a� už známìjších, nebo ménì. Tyto soubory i studia rùz-
ných technik jim otevøou hlavu a oni si tak nakonec najdou vlastní cestu. 
Pochopí, že tanec se dá dìlat mnoha zpùsoby a že je mnoho možností. 

Abych nìkoho jmenovala - mám na mysli tøeba Honzu Kodeta, nebo Báru 
Krýslovou. Nechci nijak hanìt èeský tanec, my za to nemùžeme, ale je 
fakt, že Rusové nám na dvacet let pøetrhli vývoj moderního tance. Nezbý-
vá než to dohánìt v zahranièí a já bych každému doporuèila a dopøála jít 
ven aspoò na letní kursy, nebo na roèní stáž.“
• Máte z nìèeho radost, chtìla byste nìco pochválit, nìco dodat... even-
tuelnì si postìžovat?
„Mám radost z dnešního veèerního pøedstavení, protože si myslím, 
že se povedlo, bylo vyvážené.
Potom mám radost z toho, že existuje taková škola jako Duncan Centrum, 
kde studenti velmi individuelnì rozvíjejí osobnost. Každý student když vy-
jde z této školy tvoøí velmi zajímavé vìci a každý úplnì jinak. Je to zázraèná 
škola, kde se daøí vychovávat studenty velmi abstraktního myšlení.
Sama za sebe bych si pøála, abych mohla jít u svých prací víc do hloubky. 
Protože nemám ideální podmínky z dùvodù finanèních, èasových, nebo 
i osobních. Nìkdy se musím vìnovat své rodinì, nebo tøeba moji taneèníci 
nemají èas, nemáme zkušebnu, dostatek financí... Jako ideální si pøedsta-
vuji zkoušet tøi mìsíce každý den, hluboce pøemýšlet o každém pohybu, 
hledat jestli je to ten pravý, který chci, nebo ne, vytvoøit variaci a zahodit 
ji. K takovému zpùsobu práce nemám bohužel možnost.“
Dìkuji za rozhovor, který probìhl v pátek 17.4. 1998 po Veèeru èeské 
tvorby na Entrée k Tanci v Hradci Králové. Moniku Rebcovou tímto sr-
deènì pozdravuji a tìším se na vidìnou pøi dalších interwiev pro náš 
èasopis.“

-mn-

S Monikou Rebcovou o tanci a Posledním retru

TANEÈNÍ ROZHLEDYTANEÈNÍ ROZHLEDY

Monika Rebcová Foto: BoD
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Na Entrée k Tanci v Hradci Králové jsem pùvodnì chtìl udìlat pro náš 
èasopis rozhovor s Yvonou Kreuzmannovou-Daòkovou, øeditelkou festiva-
lu Tanec Praha. Ta ale byla natolik zamìstnaná organizací, komunikací 
se zahranièními hosty a péèí o svoji malou Barborku, že by bylo témìø 
až nevhodné za tìchto podmínek se snažit získat rozhovor. Protože ale 
na Entrée byl (tak jako pøi jiných taneèních akcích) pøítomen i její man-
žel Jaroslav Danìk, využil jsem pøíležitost a požádal ho o odpovìï na 
nìkolik otázek.
• Znamenal pro vás pøed pìti, deseti lety nìco pojem scénický tanec?
„Ne, o scénickém tanci jsem prakticky nic nevìdìl.“
• K dnešnímu dni jste po boku vaší ženy, která se tanci vìnuje naplno, 
shlédl nejedno pøedstavení. Našel jste k tanci vztah?
„Našel jsem vztah k tomuto žánru, našel jsem v jeho rámci i „svùj šálek 
èaje“, protože jsem s Yvonou skuteènì shlédl kdeco. V té spoustì jsem 
si vybral - zaujalo mì pohybové divadlo v podání souborù jako je DV 8 
a podobných.“
• Co byste pøál èeské taneèní scénì ve smyslu jejího dalšího zviditel-
nìní?
„Po té dobì, co jsem se svojí ženou a sleduji její práci, bych pøál èeské 
taneèní scénì ještì aspoò dva takové „blázny“ jako je ona.“
• Vaše žena je dost zamìstnaná tancem, vy sám máte zase jinou práci. 
Najdete v odpoèinku spoleènou parketu - jak relaxujete?
„Naše spoleèná øeè je ve sportu. Aèkoliv je moje žena dost zamìstnaná 
tancem, najde si èas a hraje závodnì volejbal. V souèasné dobì hraje 
tøetí tøídu pražského pøeboru.“
• Máte èas jít spolu tøeba do kina?
„Na kino moc èasu nenacházíme, když tak sáhneme po knize. Vzhledem 
k tomu, že jsem zamìstnán u jedné telekomunikaèní spoleènosti, oprav-
du moc èasu na kulturu nemám. Obèas jsem i vdìèný, že mì má žena 
vytáhne nìkam za tancem.“
• Chtìli byste, aby vaše dcera byla jednou taneènice?
„Myslím, že se rozhodne sama. Ale pro nás jako pro rodièe to bude tìžký 
boj mezi sportem a tancováním.“
• Jak se prezentuje vaše žena jako kuchaøka?
„Vaøí ohromnì dobøe, ale ne moc èasto. Nìkdy z èasových dùvodù musí-
me dát pøednost stravování v restauracích. Ale když už se do vaøení dá, 
udìlá od vepøo-knedlo-zela pøes králíka, až po peèený perník cokoliv a 
skvìle! V souèasné pøipravuje pro naši malou Barborku taková ta dìtská 
jídla, ale nìkdy uvaøí nìco i pro mne.“
• Budou další dìti?
„Ano jsme rozhodnuti ještì pro jedno.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Jaroslav Danìk pro Taneèní rozhledy

Yvona Kreuzmannová-Daòková se svojí dcerou Barborkou zahajují semináø
Foto: BoD

Foto: BoDJaroslav Danìk

Entrée k Tanci v Hradci Králové, sobota 18. dubna 17.00 „Slovenská 
tvorba“ - TS Allegro, Bralen, Peter Groll, AS Project Company
Yvona Kreuzmannová-Daòková, øeditelka festivalu Tanec Praha: „Do-
pøedu èlovìk nikdy nemá tu správnou pøedstavu, i když tuší, co se asi 
bude dít. Proto jsem velmi spokojena s tím, co jsem vidìla. Zvláštì Bralen 
a duet AS Project Company Petera Grolla mì velmi potìšil. Fascinuje 
mì, jak se dnes v divadle zlepšila atmosféra, jak jsou diváci schopní 
ocenit kvalitu.“
Libor Tampier, stálý dopisovatel Taneèních rozhledù: „První soubor - 
nuda, druhý soubor - moc krásné holky, tøetí èíslo - fantastické a ètvrté 
èíslo jsem strávil na záchodì, protože mám prùjem.“
Andrea Vaòousová, bývalá taneènice C-Dance: „Krásné.“
Lenka Flory, choreografka, vedoucí souboru Déja Donné Production: 
„Lepší než vèera“.
Júlia Špalková: „Pìkné, a potìšilo mì dvojnásob, že to byla slovenská 
tvorba.“
Ondøej Pometlo: „Krásné, krásné, skvìlé, dokonalé!“
Dana Paseková: „Výborná choreografie Joe Alegada v podání Bralenu 
a právì tak dobøe pøijímám obì èísla AS Project Company, skvìlý byl 
Peter Groll.“
Eva Vídeòská, Hradec Králové: „Bylo to vynikající, taneèníci byli velmi 
dokonalí a mám z toho dobrý pocit.“
Janet Buèková, vedoucí souboru Allegro: „Byla jsem velmi mile pøekvape-
ná prací mých kolegù na scénì, hlavnì výborná Anka Sedlaèková a Peter 
Groll. Dalo by se øíci, že jsem z jejich pøedstavení byla úplnì hotová.“

Øekli po pøedstavení (2)
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Jan Kodet, taneèník, pedagog, choreograf Lisabon/Praha: „Jsem nadšený pánským duetem AS 
Project Company v choreografii Petera Grolla. Vynikající vìc. Bralen opìt prokázal, že je skvìlá 
skupina, skvìlí taneèníci, prezentace na scénì svìdèí o velmi profesionálním pøístupu. V prvním 
tanci Allegra mì zaujal jeden kratièký duet uprostøed tance, bohužel ostatní èásti k nìmu nepaso-
valy, pøipadalo mi, jako kdyby èíslo choreografovalo víc lidí a ne jenom jeden èlovìk. Každopádnì 
skupina to je zajímavá, budu sledovat, co bude dìlat dál.
Ze slovenské tvorby celkovì moc neznám, Bralen samozøejmì, ale i Allegro - kdysi dávno jsem 
pro nì dìlal dvì, nebo tøi choreografie. Ale se slovenskými taneèníky mám jenom nejlepší zkuše-
nosti, protože se dvìmi nyní intenzivnì pracuji v S.O.A.P., pochází z bývalého Torza, baletu Jána 
Ïurovèíka.
Nyní se snažím vážnì sledovat èeskou tvorbu, absolvoval jsem napøíklad úplnì celý festival MTT 
Praha letos v lednu. Pražský komorní balet znám asi nejlépe, zítra je zaèínám uèit. Už podruhé.“
• Mimochodem, když jsme v rozhovoru, mohl byste øíci, co vám chybí v rámci èeského scénické-
ho tance?
Jan Kodet: „Postrádám velmi aspoò jednu opravdu modernì orientovanou profesionální skupinu 
se sídlem v Praze. Základem pro existenci jsou ovšem prostory a finance. Taková skupina by mohla 
být i repertoárového charakteru, protože abych øekl pravdu v souèasnosti nevidím v Èeské repub-
lice jedinou osobnost v èeské choreografii - mluvím stále o modernì. Nepovažuji Libora Vaculíka 
za ryzího modernistu. Není tu choreograf, který by mohl utáhnout kvalitní moderní skupinu sám. 
Možná se mýlím... Ale vìtšinou jsou u nás jenom krátkodobé projekty, nebo projekt ve spolupráci 
s nìkým. Ve skrytu fandím Petrovi Tycovi, to je mùj favorit...“
• A máte nìjakou radost vyplývající z tance?
Jan Kodet: „Asi je to úroveò taneèníkù, která jde nahoru. Bohužel ti úplnì nejlepší stále odchází 
ven. A to navazuje na mùj postesk, že zde není skupina, která by tyto lidi absorbovala. Pražský 
komorní balet nepovažuji za soubor ryzího moderního tance, je to soudobý balet, nebo moderní 
balet... a� už to nazýváme jakkoliv. Myslím, že víme, o èem mluvím.“

Entrée k Tanci - Hradec Králové 19.4. 1700 divadélko Beseda, èeská neprofesionální tvorba, 
taneèní školy (Domino Praha 2 chor., Akordy Èervený Kostelec, BT Studio Pardubice, C-Dance 
Ústí nad Orlicí 2 chor., Konzervatoø Jaroslava Ježka Praha 2 chor., STODOLA Praha, Duncan 
Centre Konzervatoø Praha)
Po první polovinì pøedstavení:
Petra Šustová, uèitelka TO ZUŠ Hradec Králové: „Musím øíci, že se mi nìkteøí amatéøi líbí víc, 
než øada pøedstavení profesionálù na Entrée. Tady se snaží o nìjaké nápady, zmapovat kumšt 
odjinud... Ti profesionálové nakonec vyzní všichni plus mínus stejnì. Mùžu dopøedu èekat, jak ta-
kové profi choreografie budou vypadat: Ticho, pak nìjaké složité pohyby, strkání do sebe, svlékání 
trièka a zase pobíhání odnikud nikam...“
Vladimír Vašut, kritik, Praha: „Bezprostøední dojem? Zatím slušné.“
Jan Rolník, bývalý amatérský taneèník: „Vzhledem k místu, kde sedím, vidím pouze dvì tøetiny 
jevištì. Mám takový neblahý pocit, že na té jedné tøetinì, na kterou nevidím, se odehrává vìtšina 
dìje zde prezentovaných tancù. Ale jinak jsem rád, že je tady tak nacpáno.“
Jindra Tomas, Praha: „Vystoupení taneèníkù z Konzervatoøe Jaroslava Ježka mì velmi rozèarovalo. 
To je pro tuto chvíli asi všechno.“
Vìra Ondrašíková, Praha: „Líbilo se technické provedení první choreografie Lenky Ottové Složité 
a prosté. Konzervatoø Jaroslava Ježka má dobrou úroveò, ale pøipadalo mi, že dnešní pøedstavení 
bylo ponìkud nepøipravené. Jsou tam šikovní lidé, mìlo by se s nimi asi víc dìlat. Jinak se mi 
v Hradci Králové moc líbí a z této akce mám ohromnou radost.“
Naïa Gregorová, uèitelka TO ZUŠ Pardubice: „Vidìla jsem pouze hlavy svrchu.“
Yvona Kreuzmannová-Daòková: „Bezvadné, akorát mì mrzí, že nemáme k dispozici vìtší sál.“
Lenka Tampierová, pracovnice kulturního støediska Jablonec nad Nisou: „Mì se nejvíc líbil 
C-Dance.“
Po pøedstavení:
Antonín Schneider, manager Taneèního centra Praha o.p.s.: „Dnes se zde prezentovaly dvì 
úplnì odlišné skupiny lidí - to je potøeba øíci naplno. Jedna skupina, u které obdivuji jejich odvahu 
a nadšení, s kterými pracují. U druhé skupiny lidí obdivuji jejich odvahu a drzost, že utrácí miliony 
ze státních dotací a troufnou si takhle interpretovat umìlecká díla taneèního oboru. Dnes zde byly 
dvì konzervatoøe a asi ètyøi takzvanì amatérské soubory. Mìla by mezi nimi být úžasná propast 
- interpretaèní, umìlecká, profesionální chování na jevišti atd. Nebyla, øekl bych, že to bylo témìø 
naopak - ve prospìch amatérských souborù. Teï je ovšem potøeba nìkolik hodin diskutovat o tom, 
jak je to možné.“
P.S. Myslím, že to je velmi zajímavé téma. Rozhodnì se k nìmu ještì v èasopise vrátím.

Entrée k Tanci, Hradec Králové, 19.4. Klicperovo divadlo 2000

Eva Èerná, Karel Vanìk (Bonn/Praha) No Entry
Romana Bažantová: „Moc se mi to líbilo!!!“
Pavla Petrláková: „Opravdu moc se mi to líbilo, staèí?“
Yvona Kreuzmannová-Daòková: „Intimní, jemné, líbí se mi, co ti dva lidé dìlají. Pohybovì jsou 
dobøí, svícení bylo velmi zajímavé, takže bylo poøád na co koukat. Možná, kdyby mìlo být po mém, 
bych choreografii malinko krátila, pro mì tam bylo nìkolik koncù. Pravdou je, že na tento typ pøed-
stavení musí být èlovìk ve správném rozpoložení a mít prostì náladu.“
Iveta Zahradníková, uèitelka TO ZUŠ: „Líbilo se mi to, ale bylo to dlouhé“.
Kvìta Hrubešová, uèitelka TO ZUŠ: „Líbilo, ale nìkteré scény se zbyteènì opakovaly.“
- Musím ještì dodat, že osobnì jsem byl z pøedstavení pøímo u vytržení, protože jsem mìl ten 
veèer chu� na nìco právì takového.

-mn-

Kresba: Jan Steklík

F Reportáž z Kutné Hory, kde probìhne 12.-
14.6. celostátní kolo dìtské pøehlídky scé-
nického tance

F Navštívíme Studio Popbalet Praha pøi vystou-
pení v Kongresovém centru Praha

F Podíváme se do Ostravy na regionální kolo 
Celostátní pøehlídky scénického tance „Ta-
nec, tanec... 98“

F Seznámíme vás s postupujícími soubory na 
ústøední kolo Celostátní pøehlídky „Tanec, 
tanec... 98“

F Rozhovor s Peterem Grollem a Annou Sed-
laèkovou (AS Project Company Bratislava)

F Isadora Duncan (recenze Aleše Cigánka)

V pøíštím èísle 
pøineseme

Upozornìní
Organizátoøi pøehlídky taneèních kolektivù a jed-
notlivcù „O Mistrovickou taneènici“ se na nás 
obrátili s žádostí o zveøejnìní nové kontaktní 
adresy pro pøihlášky a informace. Zde tedy je:

Pankallová Jindra
Mistrovice 14

p. Jablonné nad Orlicí
561 64

tel.: 0446-942411 linka 311 (od 800-1400)

Soutìž se koná 17. øíjna 1998, uzávìrka pøihlá-
šek je 31. srpna 1998.
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F ZUŠ Králíky a klub Na Støelnici v Králíkách srdeènì zve všechny pøíznivce tance na 7. premié-
ru taneèního poøadu Ivy Musilové „Tanèíme pro radost 98“. Ve dnech 25. a 26. èervna vždy 
od 18.30 ve velkém sále na Støelnici se Vám pøedstaví všechny roèníky taneèního oboru a 
nebudou chybìt ani hosté z taneèní skupiny gymnázia v Králíkách pana uèitele Pavla Jantaèe. 
V pestrém poøadu mùžete shlédnout tance rùzných žánrù: lidové, výrazové, moderní, disco, 
jazzové a spoleèenské.

F Taneèní škola STARLET Brno pøipravuje Letní školu tance 1998. Ze široké nabídky vybíráme: 
2. bìh - Free Dance s Leonou Kvasnicovou 4.7. - 11.7., 4. bìh - Jazz Dance s Jurajem Korecem 
a Lindou Konrádovou z Bralenu 18.7. - 25.7. atd. Bìhù je celkem osm, vyuèuje se všechno 
možné - Break Dance, Old Time Discko, Show Dance Formation, Rap, Step, Latina, Rock’n’roll, 
Country tanec, Mažoretky ... Bližší informace obdržíte na adrese: Taneèní škola Starlet, Lipská 
3, 616 00 Brno, tel.: 05-41122154, fax.: 05-411221154.

F Pøipomínáme Mezinárodní dílnu soudobého tance v Ústí nad Orlicí od 1.-7. èervence 1998, 
bìhem které jako doprovodný program probìhne pro úèastníky festival 3x Modern Dance (tøi 
celoveèerní pøedstavení v Roškotovì divadle). Lektory dílny jsou Jiøí Lössl, Jaroslav Langmaier, 
Anna Cygan (Polsko), Zuzana Bacová (Slovensko), Grietine Molenbuur (Holandsko). Ubytování 
a stravování zajištìno v Domovì mládeže SPŠT. Cena 1800,-Kè. Pøihlášky, dotazy na adresu 
Støedisko kulturních služeb, Dìlnická 219, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: 0465-521047, fax.: 
0465-523975.

F V kvìtnu pokraèoval Festival základních umìleckých škol mìsta Brna. V jeho rámci probìhlo 
nìkolik koncertù taneèního oboru: 2.5. v Mahenovì divadle vystoupili žáci taneèního a drama-
tického oboru (poøádala ZUŠ Brno - Veveøí), 3.5. Mahenovo divadlo - Taneèní koncert (poøádala 
ZUŠ Brno - Palackého). 4.5. v Divadle Bolka Polívky vystoupili žáci ZUŠ Brno - Smetanova, 5.5. 
v Divadle Bolka Polívky probìhl další taneèní koncert, tentokrát žákù ZUŠ Brno - Trnkova, 8.5. 
se konalo v Mahenovì divadle vystoupení žákù taneèního oboru ZUŠ Jaroslava Kvapila a 9.5. 
se konal v Mahenovì divadle taneèní koncert, poøádaný ZUŠ Františka Jílka Brno, na kterém 
jako hosté vystoupili žáci ZUŠ Sklenárova, Bratislava.

F V úterý 19. kvìtna probìhl v kulturním domì v Týništi nad Orlicí poøad Tanec a mládí 1998, 
režírovaný Janou Horskou. Vystoupili žáci taneèního oboru ZUŠ Týništì nad Orlicí. Dopoledne 
se konaly dvì pøedstavení pro školy.

F Chcete vidìt obèas nìco zajímavého z moderního tance? Informujte se o programech divadelního 
sálu Duncan Centre konzervatoøe Praha. Informace a rezervace na tel. èíslech 02-44461810, 
nebo 02-44461342. V dobì, kdy náš èasopis nabývá v tiskárnì svùj tvar, zde vystupuje Tran-
sitions Dance Company z londýnské taneèní školy Laban Centre (27.5.1998) a konají se zde 
absolventská pøedstavení studentù 6. roèníku DC konzervatoøe (29. a 30.5.1998)

F Máte pocit, že jste málo „zviditelnìni“??? Pozvìte nás, napište nám, informujte nás, telefonuj-
te. Cenzura u nás neexistuje, takže si pøípadnì nebojte ani postìžovat (viz na základì vašich 
steskù vzniklý úvodník).

F Letní taneèní školu 1998 poøádá také Taneèní centrum Praha o.p.s. Probìhnou dva turnusy 
16. - 22. srpna a 23. - 29. srpna. Je urèena studentùm interního, nebo dálkového studia TCP 
a pro stálé úèastníky semináøù a workshopù TCP. Ve zvláštních pøípadech je možné zaøadit 
nové taneèní talenty po dohodì s organizátory.

Víte o tom?
„Applegame je úvaha o tom, jak se partnerské 
vztahy mohou nìkdy hráèùm vymknout z ruky 
a jak je tìžké najít nová pravidla starých her.“ 
(1996). Tak charakterizuje Karel Vanìk svùj 
koncept dueta, které s Evou Èernou uvedl 20. 
a 21. dubna v Duncan Centru Praha.
Vidìla jsem tuto dvojici kdysi v krásném „Ma-
lém modrém nic“ (s živou hudbou Ireny a Voj-
tìcha Havlových), které vycházelo z kontaktní 
improvizace, avšak tematizované a pøevedené 
do vpravdì umìlecké výpovìdi o vztahu mile-
necké dvojice. Toto téma je ve vyzrálejší podobì 
také základem nové kompozice, tentokrát roz-
šíøené o „civilní“ úvod a mezihry, kde jsou rea-
listicky pojednané i rùzné pøedmìty (židle, stùl, 
jablka, kusy odìvu). Hudbu sestavenou z tvorby 
nìkolika moderních skladatelù støídají pùsobivé 
tiché pasáže naplnìné zvukem pohybu, dýchání, 
smíchu nebo vzdechù, èi reprodukovaného zvu-
ku chroupání jablka. Projev tohoto dua bychom 
mohli nazvat výrazovým tancem a to s velmi 
bohatým pohybovým rejstøíkem, s dokonalým 
využitím švihu, polopádù i vzmachu v kontaktní 
partnerské práci i mimo ni.
Vše podøízeno výrazové výpovìdi. Je zazname-
náníhodné, že se jedna sekvence z první tøetiny 
objeví na konci v doslovném pohybovém textu, 
ale v jiné, „zmoudøelé“ výrazové interpretaci.
Rádi bychom uvidìli tuto sympatickou dvojici 
i v jejich nejnovìjší tvorbì.

Eva Kröschlová
(Applegames - koncept a režie Karel Vanìk, 
choreografie a tanec Eva Èerná, Karel Vanìk, 
premiéra 12. dubna 1996 ve Freiburgu im 
Breisgau)

Hra o jablko

Ústøední kolo celostátní pøehlídky dìtských 
skupin scénického tance poøádají z povìøení 
a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury 
ÈR IPOS-ARTAMA Praha a Sdružení pro dìtskou 
taneèní tvoøivost.
Na celostátní pøehlídce v Kutné Hoøe samo-
zøejmì budeme pøítomni, materiály pøineseme 
v èervencovém èísle.
V Kutné Hoøe vystoupí tyto soubory: Dance 
Perfect Praha, Primavera Praha, ZUŠ Èernoši-
ce, Dreamdance Èeské Budìjovice, Mateøská 
škola Papírenská ul. È. Budìjovice, ZUŠ Ta-
chov, 15. ZŠ Plzeò, z okresu Ústí nad Labem 
taneèní soubor Zory Kutálkové a Taneèní stu-
dio Martiny Hezké, ZUŠ Náchod, ZUŠ Èervený 
Kostelec, ZUŠ Ústí nad Orlicí, ZUŠ Pardubice 
- Polabiny, ZUŠ J.Praveèka Lanškroun, soubor 
Poprask ZUŠ Zábøeh, ZUŠ Šumperk, soubor DK 
Šumperk, ZUŠ Tøinec, soubor Stonožka Brun-
tál, Horizonty Havíøov, ZUŠ Uherské Hradištì, 
ZUŠ Zlín Okružní ul., ZUŠ Uherský Brod, ZUŠ 
Charbulova Brno.

-mn-

Kutná Hora
12. - 14. èervna 1998

Foto: BoDYvona Kreuzmannová-Daòková (uprostøed) u „kulatého stolu“ pøi Entrée k tanci 1998
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Radek Fiala patøí již nìkolik let k øadì èeských taneèníkù, pùsobících v zahranièí. Tanèil v „Kibbutz 
Contemporary Dance Company“ v Izraeli, v souèasnosti pùsobí v „Nationaltheater Mannheim“ 
v Nìmecku. V zahranièí je letos šestou sezónu.
• Jak ses dostal do Nationaltheateru v Mannheimu?
„Když jsem se vrátil z Izraele v roce 94, byl jsem pùl roku bez práce. Do Nationaltheateru jsem 
byl vybrán z konkursu.“
• Vyhovuje ti Mannheim?
„Vyhovuje, proto jsem se tam také vrátil, loòskou sezónu jsem totiž byl v Stadttheateru v Haagenu. 
V Haagenu jsem byl jako sólista, poprvé v životì.“
• Kolik národností najdeme mezi taneèníky souboru, kde jsi v souèasnosti angažován?
„Národnostní složení vypadá dost zajímavì. Jako Èech jsem tam jediný, momentálnì jsou tam dvì 
Japonky, jeden Japonec, tøi, nebo ètyøi Francouzi, tøi z Anglie, dvì z Holandska, jeden Ital, Kanaïan, 
Amerièan, Turek a jeden Nìmec... Nevím jestli jsem na nìkoho nezapomnìl.“
• Proè je v souboru tak málo Nìmcù, vlastnì skoro žádný? To nemají Nìmci vlastní taneèníky, 
nebo jsou cizinci prostì lepší?
„Nìmeckých taneèníkù ke konkursu pøijde hodnì, ale záleží na choreografovi, koho si vybere, kdo 
se mu líbí a hodí do tvùrèího zámìru. Záleží i na velkém štìstí. Napøíklad když jsem šel do Haagenu, 
bylo u konkursu 200 lidí a volných míst bylo osm. Podaøilo se mi získat smlouvu.“
• Máš èas sledovat, alespoò z povzdálí, co se dìje v tanci u nás?
„Abych øekl pravdu nemám, akorát nìco, když se bavím s kamarády, ale víc toho nevím.“
• Nechystáš se vrátit domù?
„Mám øíct pravdu nebo mám zalhat? ... Chu� vrátit se domù nemám, proè si nepøiznat, že v tom 
jsou kromì umìleckých i existenèní dùvody. Slyšel jsem jaké platy èeští taneèníci mají a jak žijí... 
Jiná otázka je umìlecká stránka vìci, v tom se doma asi dost zmìnilo k lepšímu. Ale já jsem 
i po stránce umìleckého a kulturního vyžití radìji v Mannheimu.“
• Jaký má soubor, ve kterém pracuješ, repertoár?
„Jenom moderní, i když samozøejmì tréninky máme každý den klasické. Repertoár je moderní, 
i když také s klasickými prvky. Záleží na konkrétní choreografii, jakou ideu choreograf má, co chce 
udìlat. V Haagenu bylo víc klasiky, tady je víc moderny.“
• Máš pøíležitost se obèas jít podívat na pøedstavení nìkam jinam?
„V Ludwigshaafenu, kde nemají stálý balet, ale mají hosty, jsem vidìl pøedstavení Johna Neume-
iera, právì jsem tam vidìl tanèit Jiøího Bubeníèka... To jsem koukal! Ale bratøi Bubeníèkové byli 
výborní, už když tanèili ve škole. Pamatuju je z absolventského pøedstavení. Vidìl jsem je párkrát, 
když jsem studoval na HAMU.
Jinak jsem vidìl vìci Mats Eka a další.“
• Jazyková bariéra už padla?
„Co se týká nìmèiny, už se domluvím, sice špatnì, ale už si mùžu s Nìmci i povídat. Problém 
ohlednì nìmèiny je v tom, že v práci se samozøejmì bavíme anglicky. V soukromí musím ale mluvit 
nìmecky.“
• Kde bydlíš?
„Pronajímám si byt. Na víc nemám. Díky dokonalé nìmecké administrativì mùžu být zamìstnán 
pouze v divadle, se kterým mám smlouvu, možnost nìjakého pøivýdìlku pro mnì neexistuje, to je 
zakázáno. Pokaždé dostávám povolení k pobytu a k práci jenom podle smlouvy. A smlouvu dostá-
vám vždycky na rok. Každý rok èekám co bude, co nebude... Taková je realita.“
• Co se týká odezvy scénického tance u nìmecké veøejnosti, dá se øíci všeobecnì jaká je situa-
ce?
„Taky se najdou lidi, kteøí prohlašují, že modernímu tanci nerozumí, ale je fakt, že návštìvnost 
tam je lepší než tady v ÈR. I když i náš soubor má nìkdy menší návštìvu než opera nebo opereta. 
Naše divadlo má tøi rùzné jevištì, nejvìtší hledištì pojme 1200 divákù, menší 600 a nejmenší je 
pro 120 lidí, to je taková komorní scéna pro herce.“
• Jsi taneèník. Bavilo by tì nìkdy být taneèním pedagogem?
„Pøemýšlel jsem, že bych nìkdy v budoucnu mohl tøeba i pracovat jako asistent choreografa a uèitel. 
Ale taky to nemusí být snadné, vidím to tøeba u nás - máme asistentku, která je bývalá sólistka. Uèí 
od deseti do pùl dvanácté, potom je pøestávka na obìd a potom musí být v pohotovosti až do pìti 
odpoledne a musí všechno vìdìt, všechno umìt. Není to jednoduché.“
• S odstupem nìkolika let, co bys øekl ke svému pùsobení v Kibbutz Contemporary Dance Com-
pany?
„Byl to výborný soubor, rád bych se do nìho i vrátil, ale v téhle politické situaci - bohužel. Být v Izraeli 
v nìkterých èástech znamená být odøíznut od svìta, navíc je to jiná kultura, cítili jsme se tam pøece 
jen osamìlí. Byli jsme tam ve stejné dobì s Igorem Vejsadou, který dnes pracuje v Ostravì.
Pro mùj zaèátek byl pobyt v Izraeli výborný start, protože jsem se tam hodnì nauèil. Byl tam výborný 
choreograf Rami Be‘er, s kterým bych si pøál ještì nìkdy pracovat.“
• Neplánuje soubor Nationaltheatru vystoupení nìkdy v Èeské republice?
„Pokud to vyjde zaèátkem èervna bychom mìli mít dvì, nebo tøi pøedstavení v Ostravì, jisté je 12. 
èervna jedno pøedstavení v Brnì. V èervenci bychom mìli potom odejet na tøi nedìle do Èíny, kde 
už jsem mimochodem tanèil s Izraelci.
• Do Èíny se tìšíš?
„Dìkuji, myslím, že víc hubnout už nepotøebuji. Po dvou týdnech v Èínì jsem jedl už jenom polévku 
a èistou rýži. Dost drastická dieta. Radši jsme se tam ani neptali, co vlastnì jíme.“

• Co si má ètenáø pøedstavit pod pojmem -zú-
èastnit se konkursu- do nìjakého souboru?
„Jako všude - sejdou se taneèníci dobøí a ménì 
dobøí, ale mùže se stát, že i ti dobøí neprojdou. 
V první øadì konkurs zaèíná klasickým tré-
ninkem, kde už dojde k prvnímu vyøazování. 
Po cvièení u tyèe, na volnosti, všude odpadávají 
ti ménì pøipravení. Nakonec choreograf pracuje 
sám s lidmi, kteøí prošli, na svém stylu. Z tìch 
si potom vybere ty, co se mu nejvíc hodí. Trvá to 
dlouho, den je zabitý. Když jsem dìlal konkurs 
do Haagenu, zaèal jsem v deset a skonèil v pìt 
hodin. Ale to bylo i s èekáním, museli udìlat víc 
skupin, protože se sešlo 200 lidí. Taneèníkù je 
hodnì, boj o místa není tak snadný.
Ale musím øíci, že jsem pro klasickou skupinu 
ještì konkurs nedìlal, vždy to bylo do moderny. 
Ale všude je základ klasická technika.“
• Co øíci na závìr nìco filozofického?
„Nikdy není èlovìk úplnì spokojený. Když má 
moc práce, stìžuje si, když má málo práce, 
nebo žádnou, stìžuje si také. Já jsem radši, 
když mám práce víc.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Radek Fiala - èeský taneèník v Nìmecku

Foto: -mn-Radek Fiala

Foto: BoD

Z regionální pøehlídky dìtských skupin scénického 
tance v Èerveném Kostelci
chor.: Depregnatio - FLASH Jaromìø
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• Mohla byste pøedstavit váš soubor pro ty, kteøí ho tøeba ještì nezna-
jí?
„Flek Chrudim existuje 11 let. Zamìøuje se pøedevším na scénický tanec. 
Dalo by se øíci, že jsme samouci, obèas absolvujeme nìjaké semináøe. 
Je nás v souèasné dobì 15, z toho 2 kluci. S klukama je to stálá potíž, 
i když jich tøeba zaène tanèit víc, vìtšinou se nedostanou na úroveò 
nutnou pro jevištní vystoupení. U holek je to jednodušší, pro kluky jsou 
technické požadavky nároènìjší.
Soubor vedu od zaèátku. Vìtšinou každý rok smìøuje k pøípravì celo-
veèerního poøadu, kde první pùlka bývá retrospektivní a druhá polovina 
bývá premiérová. Dost èasto vystupujeme na festivalech alternativních 
hudebních scén, na lipnickém festivalu „Pro malou planetu“. Vystoupení 
bývá v areálu hradu, kde probíhají celý víkend rùzné happeningy, bývají 
tam rùzné kapely, divadelníci... Tanèili jsme na festivalu v Košumberku, 
v Chrudimi pøi „loutkárnì“, kde jsme tanèili venku v parku.
• Jak vnímáte pøehlídky scénického tance „Tanec, tanec...“, kterých 
se pravidelnì úèastníte?
„Je to další šance k vystoupení a konfrontaci s ostatními, nejezdíme sou-
tìžit, jedeme skuteènì jako na pøehlídku. Myslím, že se ve scénickém 
tanci nedá soutìžit. Nìkdy postoupíme dál, nìkdy ne.“
• Co byste øekla k práci porot?
„Porotci bývají stabilní, prakticky stále stejní, a vychází z toho, co sami 
dìlají. Ten styl se jim pak víc líbí. Víc se podle mého názoru preferují 
ZUŠky, nežli nìco, co existuje mimo nì. Nevím èím to je.
Problém je i to, že když se nìkdy poškorpíme s porotci pøi rozborovém 
semináøi, dávají nám lidi z jiných souborù za pravdu i když sami pøi semi-
náøi nereagují a svùj názor nevyjádøí. Odkývají porotcùm kde co, výhrady 
mají až v zákulisí mezi sebou.“
• Co by se mìlo zlepšit v práci porot?
„Urèitì by to nemìli být poøád ti samí lidé, protože když si èlovìk u nich 
udìlá urèitou povìst, tìžko ji pak nìkdy zmìní. Sice si tìch lidí vážím, 
ale to neznamená, že když jsou v porotì, že automaticky musím pøijmout 
jejich posudky. Myslím si, že mnohdy nejsou úplnì objektivní.
Ale skuteènì se mi zdá, že jádro porot je složeno stále ze stejných lidí 
a že jejich myšlení se nijak neposunuje dopøedu. Upøímnì øeèeno, nìkdy 
se mi zdá, že je ta práce ani nebaví.
Náš soubor býval døíve na tìchto pøehlídkách tìžce zkritizován, ale brali 
jsme to, protože jsme mìli pocit, že porota chce pomoci nám i tanci. 
V poslední dobì mám pocit a nemusí se to týkat jen hodnocení našeho 
souboru, že porotci už jsou v jiné poloze. Jsou zkušení, mají jméno, hodnì 

umí a k souborùm se staví ve smyslu - co si dovolujete vzít tohle téma 
a na tohle nemáte... Øekla bych, že nìkdy pùsobí až dojmem, že jsou 
otrávení, že na pøehlídky jedou posuzovat. Když se tak nìkdy na porotu 
podívám, zdá se mi, že je ta práce nebaví. Vím, že je to nároèné. Když 
sedím v sále a nemusím si ani nic poznamenávat, je problémem udržet 
pozornost. Na druhou stranu, jestli je porota placená, i když jasnì, že je 
to neživí, mìli by se porotci víc snažit o komunikaci.
Mám zkrátka takový všeobecný pocit, že porotci se v soutìžích nìkdy 
exhibují a do urèité míry jsou i otrávení.
Myslím, že by pøehlídky potøebovali nìco nového, protože nìkdy už 
ani lidi ze souborù moc nezajímá, co øeknou porotci, odkývají to a jdou 
zase po svých.
Lidi mimo obor, jako výtvarníci a další, jsou do porot rozhodnì nutní. 
Považuji je za objektivnìjší, mám pocit, že si až tolik nehøejí svoji „polív-
èièku“, než lidi z taneèního oboru.“
• Vra�me se k èinnosti vašeho souboru. Jak vypadá souèasnost a blízká 
budoucnost?
„V Chrudimi se rekonstruuje divadlo, takže letošní sezóna byla dost krutá 
- náš profilový poøad jsme museli pøemístit do malého sálu muzea.
Vloni jsme se pokoušeli udìlat v Chrudimi i taneèní festival, kde jsme oslo-
vili všechny taneèní aktivity u nás vèetnì folklóru. Soubory byly vstøícné, 
snad kromì diskoskupin. Vystoupení bylo docela zajímavé.
Snažíme se dìlat i poøady pro školy. Snažíme se podchytit mládež od úpl-
nì mladých dìtí až po støední školy.“
• Mimochodem letos vás porota v regionálním pøedkole Celostátní pøehlíd-
ky „Tanec, tanec...“ navrhla na postup do ústøedního kola. Po kritických 
slovech na adresu poroty, jak pøijímáte tento verdikt?
„Jsme rádi, ale i kdyby nás nenavrhli, všechno zùstane tak jak je. Pracuje-
me dál. Ale já jsem nekritizovala poroty za to, že nás nìkam nenavrhují, 
ale za to, jaký mám pocit z jejich projevù i vùèi jiným souborùm, nejenom 
vùèi nám. To ne, že bychom byli tak vyjímeèní a vadila by nám pouze kriti-
ka našeho souboru. Chybí mi dobrý pocit z toho, že porota není otrávená 
sledováním tancování a hodnocením.“
Dìkuji za rozhovor. A mimochodem víte, že už jsem mìl tu èest také 
pracovat v porotì dvou taneèních soutìží a do dalších se chystám? Neza-
škodí si pøed porotováním pøeèíst takovýto èlánek, pøípadnì poslechnout 
jiné výhrady...

-mn-

Flek Chrudim a Ivana Hrochová pro Taneèní 

Jednoho krásného dne jsem se doèetl v MF Dnes o Praga Festivalu. Zaèal 
v Mladé Boleslavi, pokraèoval v Kolínì, v týdnu od 27. do 30. dubna. 
Úèastnili se ho mladí taneèníci z Itálie, Švýcarska i od nás, rekrutující 
se z rùzných taneèních škol.
Co mì na tomto festivalu zaujalo, byla jeho dokonalá utajenost: Kde jinde 
by o akci tohoto typu mìli vìdìt, než na mìstském kulturním støedisku 
v Mladé Boleslavi (jsem si øekl) a už jsem telefonoval. Témìø jednotná 
odpovìï dotázaných byla - „o tom vùbec nic nevíme, zavolejte si do 
divadla“. Vzhledem k tomu, že se jednalo o mezinárodní akci, zajímavá 
informace, že?
Zavolal jsem do pokladny divadla, kde jsem nepøedpokládal, že bych se 
nìco dozvìdìl, ale zkoušet je potøeba všude. Co kdyby byla v pokladnì 
fanynka tance. Nebyla. Poté jsem volal na øeditelství divadla, s dotazem 
po organizátorech akce. Patrnì jsem narazil zrovna na „záskok“, protože 
paní u sluchátka mì se zøetelnou úlevu odkázala na tlumoènici festivalu, 
která právì pøišla. Ovšem kontakt na organizátory jsem se stejnì nedo-
zvìdìl. Pouze jsem byl pozván do Kolína, kde festival ve ètvrtek konèil. 
Bohužel jsem mìl už sjednaný jiný program.
Pozdravuji tímto organizátory Praga festivalu (nepochybuji, že se k nim 
vzkaz dostane), a chtìl bych je upozornit, že nejvìtší chybou je myslet 
si, že dobrá akce se propaguje sama. Na pøíští tøetí roèník festivalu se 
tìším a doufám, že se o nìm dozvíme dopøedu. Pokud podáme vèas 
informaci, urèitì by se øada uèitelù TO jela podívat, jak vypadá zahraniè-
ní taneèní mládí.

-mn-

TANEÈNÍ ROZHLEDY

TANEÈNÍ ROZHLEDY
Dobøe utajený festival

Foto: BoD

Z regionální pøehlídky dìtských skupin scénického
tance v Èerveném Kostelci
chor.: Hodina Duchù - ZUŠ Nové Mìsto nad Metují
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Jako èlenové studijní skupiny pražské HAMU a „hosté“ Kylianovy nadace jsme mìli v prùbìhu Holland Dance Festival možnost sledovat vybrané 
umìlecké práce na tøech festivalových jevištích v Haagu, ale také úèastnit se tréninkù a zkoušek souborù, hovoøit s umìleckými šéfy, baletními 
mistry, taneèníky a manažery. Ve tøech špièkových nizozemských taneèních školách v Haagu, Rotterdamu a Amsterodamu jsme si ovìøili, jak vypadá 
péèe státu, regionù a mìst o rozvoj taneèního školství a jaká je jeho pozice mezi dalšími umìleckými studijními obory.
Je zøejmé, že výše uvedená tøi mìsta tvoøí témìø splývající pobøežní aglomeraci o nìkolika milionech obyvatel a velikosti pøibližnì støedoèeského kraje. 
Toto území zároveò pøedstavuje obrovský hospodáøský, obchodní, spoleèenský a kulturní potenciál, který de facto reprezentuje Nizozemské království 
po všech stránkách. Ostatní regionální centra se vìtšinou zamìøují na péèi o nádherná - vìtšinou nová a dokonale vybavená - kulturní zaøízení, která 
slouží jako variabilní a multifunkèní zázemí. Tam je pak znaèný poèet umìleckých akcí importován „z pobøeží“ a èasto také ze zahranièí.
Velká „kamenná“ taneèní centra - balet Národního divadla v Amsterodamu, „Kyliánovy“ soubory v Haagu a Scapino Ballet v Rotterdamu doplòuje 
nìkolik desítek dalších stálých komorních tìles a pøíležitostných umìleckých „projektù“ (nyní údajnì pøes 60!).
Toto je tedy zázemí, o které se mohou opøít organizátoøi Holland Dance Festival, který je zøejmì nejvìtší taneèní akcí bohatého kulturního kalendáøe 
v Nizozemí. Letos je navíc veškeré spoleèenské dìní zarámováno do peèlivì chystaných oslav 750 let založení mìsta Haagu.
Tato „capitol village“, jak sami Holanïané své hlavní mìsto posmìšnì nazývají, je sevøena mezi dvìma slavnými evropskými pøístavy a skuteènì 
v minulosti pùsobila spíš jako typické pobøežní malomìsto s jediným královským palácem, nìkolika ministerstvy a malým kotvištìm jachet. Nové 
„Kyliánovo“ divadlo na Spuiplein ještì na zaèátku 90. let vypadalo jako osamocený architektonický výkøik mezi blátivým staveništìm a areálem 
hlavního nádraží.
V posledních letech ale právì v okolí divadla vyrostlo nové impozantní mìstské centrum - jakási samostatná ètvr� výškových budov - které prezen-
tují smìlé futurologické vize s odvážnými kombinacemi tradièních a moderních tvarù a materiálù. Vìtšina tìchto budov je veøejnì pøístupná - jsou 
zde knihovny, školy, kina a další „obèanské“ zázemí. Nederlands Dans Theater a další aktivity Jiøího Kyliána tak získaly strategické umístìní plnì 
odpovídající jejich významu v nizozemské, resp. evropské kultuøe.
Osmý roèník „Holland Dance Festival“ tedy letos zahajuje seriál velkých spoleèenských a kulturních událostí na oslavu mìsta Den Haag. Vìtšina akcí 
je umístìna právì do areálu NDT - novì pøejmenovaného na „Lucent Danstheater“ (1001 míst), dále do blízkého „Theater ann het Spui“ se dvìmi 
variabilními komorními sály (420 a 280) a do tradièního undergroundového „Korzo Theater“ (300) v historickém centru Haagu. Propagace festivalu 
je vzhledem k jeho rozmìrùm a významu pomìrnì skromná a mùže si to dovolit, protože oslovuje zkušenou a dobøe zorientovanou kulturní veøejnost. 
Vztahy mezi organizátory akce a diváckou komunitou jsou konsolidovány mnohaletou oboustrannou dùvìrou a poctivým pøístupem, nikde nenajdeme 
bombastickou reklamu, drahé billboardy, samochvalné reportáže a nadpisy plné navonìných superlativù. Každá akce je jasnì a konkrétnì avizována, 
realizována a vždy splní to, co slibovala. Organizátoøi se chovají velmi efektivnì, sponzoøi decentnì a tak si všichni zúèastnìní mohou nerušenì 
vychutnávat hlavní smysl festivalu. Chybnì oznámený zaèátek jednoho pøedstavení v Korzu byl jen tou pøísloveènou vyjímkou, potvrzující pravidlo.

Holland Dance Festival - The Hague 1998
résume

Druhého kvìtna jsme navštívili s naší redakèní výpravou regionální kolo Celostát-
ní pøehlídky dìtských skupin scénického tance v Èerveném Kostelci. Zúèastnily 
se ho tyto soubory: ZUŠ Èervený Kostelec (choreografie Blanka Šourková, nebo 
Jiøina Poznarová), Flash Jaromìø (Lenka a Pavla Halašovy), ZUŠ Nové Mìsto 
nad Metují (Romana Vanèáková, nebo L.Kurková a Jana Michelová, nebo Jana 
Mrovcová), ZUŠ Semily (Kristýna Èerná), ZUŠ Trutnov (Blanka Faltová, nebo Jana 
Francová), Taneèní studio Oliver Vrchlabí (Vìra Jirešová), ZUŠ Náchod (Jana Val-
tarová) a ZUŠ Dobruška (Petra Felcmanová).
Celkem bylo uvedeno 22 choreografií, nejvíce bylo zastoupeno ZUŠ Nové Mìsto 
nad Metují (7x), ZUŠ Èervený Kostelec (5x), Flash Jaromìø (3x), ZUŠ Semily (3x), 
ZUŠ Trutnov (2x), ostatní soubory pøedvedly jednu choreografii.
Pøímý postup na ústøední kolo do Kutné Hory patøí ZUŠ Náchod s tancem „Poe-
tické nálady“, chor.: Jana Valtarová a ZUŠ Èervený Kostelec v choreografii „Prší 
déš�“ Blanky Šourkové.
Po skonèení regionálního kola jsem si popovídal s Janou Valtarovou, autorkou 
tance Poetické nálady (hudba Miroslav Hlaváè):
• Jak jste objevila tyto krásné klavírní skladby Miroslava Hlaváèe?
„Skladby Miroslava Hlaváèe jsem objevila díky spolupráci s kolegyní uèitelkou, 
která Miroslava Hlaváèe zná osobnì a má od nìho nìkteré jeho nahrávky, které 
mi poskytla, když jsem hledala vhodnou muziku. Ještì takovou malou poznámku 
k té hudbì: Pan Hlaváè má letos 75. narozeniny, takže jsme se rozhodly u nás 
v Náchodì udìlat pásmo z jeho Poetických nálad. Tìch skladeb je celkem 20 
a nìkolik z nich dìláme na závìreèný koncert naší základní umìlecké školy. Je 
to pøíležitost uctít životní jubileum skladatele.“
• Když se vám takto opravdu dobøe podaøilo zpracovat skladby z oblasti hudby 
vážné, budete dál pokraèovat tímto smìrem?
„Nemám vyhranìný styl, že bych se zabývala pouze vážnou hudbou, snažím 
se zpracovat to, co mì zaujme.“
• Bìží taneèní obor u vás na škole k vaší spokojenosti?
„Samozøejmì, že by to vždycky mohlo být lepší, ale vcelku taneèní obor funguje 
dobøe, máme plnì pokrytou i korepetici... Máme málo klukù.“
• Chcete nìco sama dodat?
„Snad jenom to, že tamhle kousek za vámi stojí sám pan hudební skladatel Mi-
roslav Hlaváè, který se pøijel osobnì podívat na naši práci!“
Dìkuji za rozhovor.

Také skladateli Miroslavu Hlaváèovi jsem byl pøedstaven na regionálním pøedkole 
dìtské pøehlídky scénického tance v Èerveném Kostelci. Klavírní skladby Poetic-

ké nálady Miroslava Hlaváèe se staly hudební pøedlohou pro taneèní zpracování 
jedné z postupujících choreografií (autorka chor.: Jana Valtarová).
• Právì jste byl svìdkem taneèního zpracování Poetických nálad. Mohl byste 
nìco k tomu øíci, i o vašem vztahu k tanci všeobecnì?
„Líbilo se mi to. Ale není to pro mnì nic nového, že se tanèí na moji hudbu - 
na moji hudbu se tanèí už pøes tøicet let. Asi nejznámìjší z mých vìtších prací je 
balet Èarodìjùv uèeò podle Goetha, ten bych øekl je svým významem asi nejvìtší. 
Èarodìjùv uèeò jako symfonická suita prošel Nìmeckem, u nás se hrál v Plzni, 
nebo v Opavì... Další vìtší moje práce je elektronický balet Nokturno u fontány, 
ten mìl velmi kladnou odezvu v Nìmecku, v Halle se hrál asi patnáctkrát, øada 
repríz byla v Görlitz i jinde. Nokturno u fontány se dìlalo i v Plzni, kde se realizovalo 
i za pomoci filmových dotáèek se zapùjèenými pøístroji z Laterny Magiky.
Dá se tedy øíci, že mùj vztah ke scénickému tanci je více než dobrý.“
• Co komponujete právì teï?
„Právì jsem dokonèil velký písòový cyklus pro australské krajany. Co se týèe 
komponování - prostì každý rok nìco pøibude...“
• Vy bydlíte v Praze?
„Bydlím v Praze, ale bývám èasto v Nového Mìstì nad Metují, manželka pochází 
z tohoto kraje.“
• Zajdete si obèas na scénický tanec, na balet?
„V Praze každou chvíli, naposledy jsem byl na dalším zpracování Prokofjevova 
Romea a Julie, vidìl jsem sice tento balet už za život celkem aspoò 20x, ale bylo 
to pìkné. Hlavnì se snažím sledovat novinky, ale bohužel teï je docela málo 
baletních novinek. Co mì napadá z poslední doby, že snad jen kolegovi Jarmilovi 
Burghauserovi se podaøilo, že mu realizovali balet Tristram a Izalda.
Když jsme u legendárních dvojic, nemohu nevzpomenout na úspìšné koncertní 
provedení mého baletu Héro a Leandros, to je legenda o lásce dvou øeckých 
milencù.“
• Vy jste se vìnoval i elektroakustické hudbì, že?
„Ano, jsem vlastnì jeden ze zakladatelù této hudby u nás. Elektroakustickou 
hudbu jsem využíval i ve svých baletech. Pokud pamatujete, spoluzakládal jsem 
i studio elektroakustické hudby v Plzni, bohužel dnes je již zrušené. Za minulého 
režimu v sedmdesátých letech bylo rušeno z dùvodù politických, po roce 1989 
bylo studio sice otevøeno, ale z finanèních dùvodù byla pozdìji jeho èinnost 
skonèena.“
Dìkuji za rozhovor.
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Èervený Kostelec 2.5.1998 - regionální kolo „dìtské“ pøehlídky
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Program sedmnáctidenního festivalu umožnil úèast více než 200 taneè-
níkùm ze 17 souborù ve 44 pøedstaveních. Široké spektrum nabízeného 
repertoáru zaèíná od premiérových prací všech tøí souborù NDT pøes 
Batsheva Ensemble, Tanztheater der Komischen Oper Berlin, Compaòía 
Nacional de Danza (Španìlsko) a Richard Alston Dance Company až po só-
lové výstupy Silvie Guillem a dalších osobností z Belgie, Francie, Izraele, 
Japonska, Nìmecka, Nizozemí, Portugalska a USA. Souèástí festivalu je 
tradiènì také komponované pøedstavení taneèních škol - letos z Amste-
rodamu, Haagu, Londýna a Rotterdamu.
Na úvod festivalu poøadatelé zorganizovali mezinárodní sympozium, 
kterého se zúèastnilo mimo jiné pøes 20 pozvaných vedoucích umìlec-
kých a pedagogických osobností a kulturních pracovníkù z významných 
evropských taneèních center. Ústøedními otázkami byly: „Taneèník a jeho 
nové postavení v profesionálním tanci“, a pøedevším nyní velmi závažná, 
sociálnì ladìná otázka: „Jak se taneèník bìhem svého studia a krátké 
kariéry mùže pøipravit na svùj další civilní život“.
Motto letošního Holland Dance Festivalu bylo vyjádøeno poeticky: „A Dan-
cer‘s Tale“ neboli „Taneèníkùv pøíbìh“. Je zøejmé, že ústøedním tématem 
všech diskusí o tanci „na západ od Rýna“ je taneèník a jeho nové posta-
vení na pøelomu století. Vzhledem k obrovské akceleraci vývoje, kterým 
tanec prošel ve 20. století již taneèník není vnímán jen jako dokonalý, 
nicménì pasivní interpret a nástroj v rukách choreografa a dalších di-
vadelních umìlcù, u kterého se oèekává pøedevším vysoký technický 
standart, jevištní zjev a projev. V konfrontaci s požadavky souèasného 
vývoje scénického umìní se stále zøetelnìji jeví jako aktivní úèastník 
a spolutvùrce taneèního pøedstavení, dokonce se oèekává, že bude 
emancipovaným iniciátorem umìleckých dìl. Tento zdánlivì elementár-
ní požadavek ale pøedstavuje rozsáhlé zmìny v pohledu na strukturu 
vzdìlávání a celkovou profesionální pøípravu nového taneèního umìlce, 
na proporce umìleckých tìles, dramaturgii a zpùsoby veøejné prezentace 
taneèních dìl. Diskuse na tato témata mùže v budoucnu do znaèné míry 
zodpovìdìt i otázky, týkající se spoleèenského a sociálního postavení 
taneèníka v obèanském životì.
Èeského diváka na Holland Dance Festivalu asi nejvíce pøekvapí jedno-
znaènì eklektické taneèní vzdìlání vìtšiny interpretù - suverénní a jako-
by samozøejmé ovládnutí tìla a pøirozené vstøebání rùzných taneèních 
technik - jejich fyzikální podstaty, pohybového slovníku a estetických 
mìøítek. Pøesnì dávkovaná klasická preciznost, grahamovská dynami-
ka, limónovská plasticita a jazzová rytmiènost jsou okoøenìny nìkdy 
výraznou expresivní mimikou, jindy zarputile repetitivním akademickým 
tvarem nebo naopak živoèišným pohybovým primitivismem. A to vše 
v jediném pøedstavení, mnohdy i v jediném díle. Taneèník „nového typu“ 
musí být schopen jak disciplinovaného kolektivního výkonu tak i osobité 
individuální prezentace.
V tomto prostøedí se již dávno nediskutuje o potøebì kombinovaného 
vzdìlání v klasickém, souèasném a jazzovém tanci, o nutnosti rozvíjet 
tvoøivost a osobní pøínos taneèníka již v prùbìhu jeho vzdìlávání a o pro-
myšleném rozvoji emocionální a intelektuální složky jeho osobnosti. Tito 
lidé prošli školami, kde se nebojí tvrdì trénovat, aniž by se strachovali, 
že ztratí pøirozenou tvoøivost a nebojí se ani svobodnì experimentovat 
ze strachu, že si poškodí vybroušené øemeslné dovednosti. V programech 
tìchto umìleckých tìles nenajdeme žádné konkrétní popisy a návody k po-
chopení, autoøi si neberou na pomoc hlubokomyslné filozofické úvahy, 
svìt transcendentna, psychologické analýzy postav ani jiné pseudointe-
lektuálské konstrukce, kterými je obvykle zakrývána umìlecká impotence, 
tvùrèí povrchnost a elementární neznalost øemesla.
Vše je jasnì a èitelnì øeèeno na jevišti, divák mùže být konsternován, 
šokován, dokonce rozèílen, popuzen a vyèerpán tvrdým konfliktem mezi 
svou dosavadní „zažitou“ scénickou zkušeností a aktuálnì prezentova-
ným dílem. Ale nikdy se necítí rafinovanì oklamán a ponížen tou dobøe 
známou „falešnou hrou na umìní“. Umìlec, který ho zde oslovuje, je 
dokonale pøipraven a koncentrován na upøímný a intenzivní dialog s publi-
kem, jeho projev je vìtšinou syrovì pøirozený a pøitom vždy profesionálnì 
zvládnutý. I zdánlivì konkrétní a jednoznaènì prezentované dílo nechává 
divákovi dostatek prostoru pro vlastní pøístup a výklad, nièeho není pøíliš 
a pointa pøichází vždy døíve, než na ni divák staèí pomyslet. Fiktivní dialog 
s tvùrcem - mnohdy velmi kritický a kontroverzní - èasto pokraèuje ještì 
dávno potom, kdy jde opona dolù.
Tady právì zaèíná nový vìk, zatímco doma jakoby nìkteøí kolegové, vinou 
vnìjších historických okolností, teprve oèekávali velké umìlecké skutky 
20. století, jakoby teprve balili kufry, jedni Isadoøe Duncan do Londýna 
a druzí Michailu Fokinovi do Paøíže.
Na obranu naší domácí taneèní komunity dlužno dodat, že výše uvedené 
postøehy se týkají naprosté špièky svìtového taneèního ledovce, protože 
úèastníci Holland Dance Festivalu jsou zcela výjimeèné osobnosti a tìle-
sa, která vìtšinou nereprezentují konkrétní národní kulturu (s výjimkou 

Batshevy) nebo dokonce školu (s výjimkou studentského pøedstavení). 
Jsou to typicky mezinárodní umìlecké spoleènosti, složené ze svìtobìžní-
kù, jejichž curriculum vitae se již na zaèátku kariéry hemží známými jmény 
pedagogù, tvùrcù, projektù, škol a souborù v rùzných zemích - dokonce 
na rùzných kontinentech.
Na každé místo v tìchto špièkových souborech èekají doslova stovky 
dalších nadšených a kvalitních uchazeèù. V nìkolika málo svìtových tìle-
sech tak dochází k mimoøádné koncentraci umìleckého, spoleèenského, 
ale i lidského potenciálu - vnitøní režim, pracovní morálka a celková tvùrèí 
atmosféra zde proto mohou splòovat také zcela mimoøádná kritéria. Proto 
by nebylo fair, kdybychom mechanicky porovnávali práci tìchto souborù 
s národními nebo dokonce regionálními umìleckými institucemi ve støední 
nebo východní Evropì.
Mimochodem, domácí - nizozemské taneèní podhoubí, které má z našeho 
pohledu naprosto výjimeènou podporu státu a mìst a mùže být ve stálém 
kontaktu se souèasným taneèním dìním ve svìtì, vykazuje pøesto v mno-
ha ohledech podobné choroby jako náš taneèní svìt. Klasicky orientova-
ní tvùrci stále ještì naivnì doufají, že samotným porušováním pravidel 
klasiky vznikne automaticky moderní choreografie, bašty moderního tance 
ostentativnì pøehlížejí klasiku v bláhové pøedstavì, že právì ta „jejich“ 
moderna je samospasitelná  ... a koneènì sebevìdomí pohrobci Isadory 
Duncan zarputile trápí své kuriózní pseudotaneèní postavy nekoneènými 
amatérskými improvizacemi.
A to všechno se odehrává jen nìkolik desítek metrù od bohatých školních 
videoték a nìkolik kilometrù od divadel, kde tradiènì probíhá Holland 
Dance Festival a další špièkové akce svìtového taneèního umìní. Pøesto 
i tady v Nizozemí - stejnì jako v mnoha jiných zemích - nìkteøí „profesio-
nálové“ pernamentnì „zaspávají dobu“.
Pravda ovšem také je, že mezi 200 úèinkujícími Holland Dance Festival 
najdeme jen zlomek domácích taneèníkù. Napøíklad Nederland Dans 
Theater, kde jsou mezi 42 taneèníky jeho 3 souborù jen 4 „domácí“, 
má permanentní problém vysvìtlit tuto choulostivou personální otázku 
nizozemským státním institucím.
Nizozemí èerpá taneèní talenty pouze z nìkolikamilionové populace, prù-
mìrný Holanïan je vyslovenì tržnì orientován a umìlecké školství pova-
žuje za rizikový a neefektivní obor pro svého potomka. Vyhledat talent, 
pøesvìdèit ho a vychovat - zvláštì u chlapcù - je podobný problém jako 
v Èechách, studenti jsou pøijímáni a drženi ve školách také èásteènì 
z pragmatických, hlavnì ekonomických dùvodù - musí „uživit“ své kmenové 
pedagogické sbory bez ohledu na talent a tedy i výsledky.
Osvícení nizozemští kolegové si zaèínají klást kardinální existenèní otázky, 
které nás teprve èekají: kolik konzervatoøí je efektivní podporovat, jak øe-
šit rozpor mezi optimální délkou studia a vìkem studentù a požadavky 
veøejnosti, jaké vstupy a výstupy umìleckého vzdìlání má stát právo 
oèekávat nebo dokonce vyžadovat, jaká je skuteèná kapacita taneèního 
školství - kolik pedagogù, tvùrcù a manažerù je skuteènì schopno zde 
pracovat, jak koncentrovat síly a prostøedky, aby se pronikavì zlepšila 
kvalita a efektivita taneèního školství a jak optimálnì reagovat na sou-
èasné požadavky trhu?
Jsou to otázky pro domácí èeské prostøedí zatím provokativní a kacíø-
ské, ale vyhnout se jim nemùžeme - pokud ovšem nechceme skonèit 
jako jedna z bezvýznamných regionálních taneèních komunit, která si 
- na rozdíl od Nizozemí - ještì dlouho nebude moci dovolit ani kvalitní 
svìtový imprort.
Kdykoliv mám možnost živì se dotknout svìtové taneèní špièky, zachvátí 
mne dva zcela protichùdné pocity: samozøejmì nadšení, obdiv a bez-
mezná euforie - zvláštì, když zde potkávám kromì geniálního èeského 
choreografa již i vynikající èeské taneèníky, ale souèasnì také zklamání, 
beznadìj a deprese pøi pomyšlení na to, co všechno bychom ještì mu-
seli doma vykonat, kdybychom chtìli aspirovat na jeden z významných 
regionù taneèního umìní 21 století.
Mám naléhavý pocit, že musím celou tuto atmosféru okamžitì pøenést 
domù, že i u nás si taneèníci zaslouží pracovat v prostøedí nabitém energií, 
citem, intelektem, totálním nasazením, vnitøní kázní a nezkrotným talen-
tem, ale také tolerancí, pøátelstvím a pozitivním, korektním klimatem. 
Jak doma rychle vytvoøit optimální podmínky, podporu státu a mìst, ote-
vøenost a osvícenost celé umìlecké komunity, jak pøirozenì shromáždit 
potøebný umìlecký potenciál a vyprovokovat intuitivní spolupráci všech 
nezbytných tvùrèích sil.
Teoreticky to není tak nepøedstavitelné - tam, kde se to v minulosti po-
daøilo, došlo k výjimeèným umìleckým poèinùm a obrovské akceleraci 
vývoje - Petrohrad minulého století, pøedváleèná Paøíž, pováleèný New 
York ... Proè by to jednou nemohla být tøeba Praha?

Den Haag, 17. února 1998
Antonín Schneider
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!!! VÝHODY PØEDPLATNÉHO !!!
Nabízíme Vám velmi výhodné pøedplatitelské slevy.

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

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

Cena jednoho pøedplaceného výtisku je pouze 20,-Kè!

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

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

       Pøíjmení a jméno pøedplatitele .... :   ______________________________  

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

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

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

                                                        ¨ fakturou
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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

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



Mezinárodní dílna
soudobého scénického tance

1. - 7. července 1998 v Ústí nad Orlicí
Nabízíme:
ü praktické taneční semináře - technika soudobého tance, kontakt, improvizace,
   3-4 dvouhodinové lekce denně
ü dvě speciální pohybové dílny určené pro tanečníky a choreografy s dostatečnou 

pohybovou zkušeností, jejichž cílem je tvořivý přístup ke zpracování tématu
ü teoretické přednášky
ü tři celovečerní koncerty v Roškotově divadle, v jejichž programu vystoupí soubory:
   Dansgroep Duende (Holandsko),
   Skupina Anny Cygan (Krakov - Polsko),
   c-DANCE (Ústí nad Orlicí - ČR), Prozatím (Choceň - ČR)
   (v jednání jsou další skupiny - možnost vystoupení nabízíme i Vám. V případě zájmu 

pošlete videozáznam představení, na podmínkách se lze dohodnout)
ü Lektoři: Jiří Lössl - ČR, Jaroslav Langmaier - ČR, Grietine Molenbuur - Holandsko, 

Anna Cygan - Polsko, lektoři ze Slovenska v jednání
ü Dílna je určena hlavně neprofesionálním umělcům
ü Ubytování a stravování bude zajištěno v Domově mládeže SPŠT - čtyřlůžkové 

pokoje se sprchou a WC
ü Účastnický poplatek: 1800,- Kč bude využit na částečné krytí nákladů na dílnu: 

ubytování, stravování, volný vstup na všechny semináře, koncerty a přidružené akce
ü Můžete se přihlašovat již dnes na adresu: Středisko kulturních služeb, Dělnická 219, 

562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: 0465-521047, fax.: 0465-523975
ü Případné dotazy zodpoví i Iva Švarcová, IPOS-ARTAMA, Křesomyslova 7, 140 16 

Praha 4 - Nusle, tel.: 02-61215684 až 7, fax.: 02-61215688
ü Pořádají: IPOS ARTAMA Praha, Taneční sdružení EVA Ústí nad Orlicí, Středisko 

kulturních služeb Ústí nad Orlicí, za finančního přispění MK ČR a Nadace Open 
Society Fund Praha
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