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Fotografie na titulní stránce:
Z vystoupení STUDIA POP BALET v Praze

Foto: BoD

TANEÈNÍ ROZHLEDY  vychází bez jakýchkoliv grantù a dotací z Ministerstva kultury i dalších institucí.

Foto: -mn-V rámci  festivalu „Tanec Praha 98‘“ vystoupilo na Staromìstském námìstí i DOMINO Praha

Jak se neprofesionální tanec za posledních deset let vyvíjel? 
Nejprve malá rekapitulace pro naše milé teoretiky tance, kteøí 
se nìkdy za 50 let budou hrabat v archivech (nazdar!).
V první fázi se soudobý výrazový tanec oèistil od diskotékových 
skupin a naivních amatérských pokusù netaneèníkù nacvièit 
scénický tanec na školní akademii a následnì vystoupit na pøe-
hlídce. Podle toho mých zkušeností z pøehlídek a rùzných akcí 
tato fáze skonèila cca v roce 1992.
Následovala fáze druhá (cca od roku 1992 - 1993), kdy naše 
neprofesionální choreografy i taneèníky zasáhl naplno vliv zá-
padního taneèního svìta. V mém okolí jsem tento vliv mohl 
pozorovat naprosto zøetelnì a myslím, že podobné zkušenosti 
bude mít i øada z vás. Soubory zaèaly dle svých možností vyjíždìt 
za hranice (namátkovì mì napadají první delší a soustavnìjší 
cesty do Francie souborù Impuls Praha, C-Dance Ústí nad Or-
licí, Domino Praha, Mimi Fortunae Brno, Banda Praha, Studio 
moderního tance VŠB-TU Ostrava ad.), kde soubory vystupo-
valy, nebo se úèastnily taneèních semináøù. Mimo akcí jako 
MTT Praha, kde byla úèast zahranièních lektorù samozøejmá, 
se zahranièní lektoøi zaèínají objevovat na øadì dalších seminá-
øù a dílen i jinde (napø. Letní mezinárodní taneèní dílna v Ústí 
nad Orlicí slaví letos 5 let výroèí). Mimoto se znaènì rozšíøila 
možnost vidìt témìø cokoliv na videokazetách... Nepopiratelný 
je vliv hostujících souborù i pedagogù, a� už na akcích jako je 
Tanec Praha, MTT Praha, nebo v školním okruhu konzervatoøe 
Duncan Centrum Praha ad.
Další zcela logickou tøetí fází byl pøímo raketový vzestup taneè-
ních dovedností jednotlivých èlenù souborù. Dokonce v poslední 
dobì zjiš�uji, že v øadì neprofesionálních souborù tanèí i velmi 
kvalitní taneèníci, nejen taneènice, takže i v tomto nejbolavìj-
ším místì minulých let nastala doslova revoluce. Díky rychlé-
mu vývoji, kdy pro urèité taneèníky není dostatek pøíležitostí 
v profesionální sféøe, tanèí v øadì neprofesionálních souborù 
uèitelky tance ZUŠ, studenti a studentky taneèních konzerva-
toøí, obèas i studenti nebo absolventi HAMU. Ti všichni táhnou 
nahoru kolegy ze „svých“ souborù, takže taneèní úroveò øady 

neprofesionálních skupin, úèastnících se pøehlídek a festivalù, 
zaèíná být mnohdy zcela neamatérská. Tuto fázi bych oznaèil 
poèáteèním letopoètem cca 1995 (a trvá až dodnes). Možná by 
se mnou nìkdo chtìl diskutovat o tomto èasovém vymezení, 
faktem zùstává, že po jednotlivcích z let pøedchozích došlo v po-
sledních letech k masové invazi frekventantù rùzných taneèních 
škol do neprofesionálních souborù (mimochodem i naopak - ta-
neèníci ze souborù odchází studovat tanec do škol jako napø. 
Duncan centre, navštìvují Další vzdìlávání pedagogických pra-
covníkù Taneèního centra Praha aj.).
Co nás èeká? Má-li se tanec pohnout ve své kvalitì, musí vyrùst 
další generace kvalitních choreografù. Zatím až na vyjímky stále 
narážím na tatáž jména, která excelují na pøehlídkách. To bude 
oøíšek, protože umìlecké nadání musí choreograf jednak dostat 
do vínku, jednak by mìl být maximálnì obeznámený s kdeèím 
z umìní (od divadla pøes film, výtvarné umìní, mít za sebou 
tunu pøeètených knih atd., mimo jiné nezaškodí mít i urèitou 
lidskou moudrost a nadhled nad životem...). Zde jsem trochu 
skeptik. Nemyslím si, že se objeví v nejbližších letech mnoho 
kvalitních choreografù, i když úspìchem bude i to, pokud tuto 
èinnost budou nìkteøí alespoò vážnì zkoušet.
Další vývojová fáze, kterou vidím mimo hlavní centra jako ab-
solutnì nutnou, je další vybavení technického parku divadel 
a kulturních domù. Jistì mi dáte za pravdu, protože kvalitní 
svícení dotvoøí pøedstavení soudobého tance z X procent (do-
saïte si každý sám).
Øeknete asi, že vybavit kulturní stánky je požadavek nìkoho, 
kdo asi právì spadl z višnì, protože až bude spoleènost boha-
tá bude i na nové reflektory do divadel. Samozøejmì, že to je 
pravda, ale nemùžeme na jakési budoucí zlaté èasy pasivnì 
èekat. Uvìdomte si, kdo napøíklad je dnes ledaskde správcem 
kulturního domu, nebo divadla. U „kulturáku“ mùže být majite-
lem, nebo správcem úspìšný zelináø, v lepším pøípadì ekonom, 
divadla sice v malých mìstech spadají pod mìsta, ale kdo sedí 
na odborech kultury? Úøedníci, bývalí uèitelé apod. Vìdí nìco 
o potøebách inovace svìtel, nebo zvukové aparatury? Kdo jiný 

je má upozoròovat na nutnost nákupu re-
flektorù, stojanù, MiniDiskù a já nevím 
èeho. A proto ledva dozkoušíte svá pøed-
stavení, nezapomeòte jim taktnì sdìlit, 
co by mìli... Stokrát nic umoøilo chrousta. 
Pokud nebudete poøád otravovat, mùže 
se stát, že milý zelináø místo èeho by 
ke tøem dvojicím reflektorù pøikoupil dal-
ších dvacet svìtel, nechá do kulturáku 
namontovat krásná plyšová sedadla v do-
mnìní, že pro kulturu udìlal maximum! 
Nemyslete si, že kdokoliv jiný ve vašem 
mìstì tuší, jak by vùbec mìlo vybavené 
divadlo, èi kulturák vypadat.
Vzhùru k další fázi ve vývoji tance!

Mirek Nìmec

Pokus zmapovat deset let tance s apelem na konci
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O pøehlídce si povídáme s èlenkou „kutnohorského“ lektorského sboru 
Jenou Janovskou z Plznì, pracující v ústøední umìlecké radì ZUŠ.
• Mohla byste zhodnotit letošní pøehlídku?
„Úroveò pøehlídky byla po stránce technické pøipravenosti souborù dob-
rá, po stránce umìlecké byla úroveò o nìco slabší. Všeobecným rysem, 
který se dá pøiøknout øadì pøedvedených choreografií je, že jejich autoøi 
netvoøí ze sebe, ale mnohdy tvoøí pod vlivem rùzných výukových seminá-
øù, kterých se úèastní. Nauèené variace tito lidé pøenáší do svých prací 
a témìø je jim lhostejné na jakou hudbu. Ale v každém pøípadì souhrnem 
byla úroveò pøehlídky dobrá.
Snad by se mìlo zmínit, že pøehlídka byla neúnosnì dlouhá (pozn. re-
dakce: tøi a pùl hodiny èistého èasu), tím se pøehlídka stávala únavnou 
jak pro dìti, tak pro porotce.“
• Co se konkrétnì vám líbilo z pøedvedených choreografií?
„Mì osobnì se líbil tanec Evy Veverkové a ZUŠ Ústí nad Orlicí „Doku-
lata“. Vtipný, chytrý tanec, kde si dìti vyhrály s míèi, kde nebylo cílem 
pøedvést žádnou velkou techniku, ale radost z pohybu. Další tentokrát 
umìlecky „hranièní“ èíslo, které se líbilo, ale má své pro i proti, je práce 
Marcely Látalové a ZUŠ Èernošice „Lidská obydlí - doteky prostorù“. Po-
lovina divákù tanci rozumí a druhá polovina neví o co jde. Je to dìlané 
pro vybrané a pøipravené publikum, neumím si pøedstavit, že tuto vìc 
by tanèili kupøíkladu v Sokolovì a že by diváci tomu rozumìli. Nechci 
snižovat úroveò Sokolova, je to jen pøíklad malého mìsta s „nevybra-
ným“ obecenstvem.
Z prací s úplnì malými dìtmi mì nic vyloženì nezaujalo, vše bylo v jedné 
rovinì.
Zmínila bych ještì veselou „Vrabèí besedu“ - ZUŠ Okružní Zlín, „Klauni“ 
v provedení Poprasku Zábøeh byli zatanèení dobøe, i když se mi zdáli 
poplatní kostýmùm a lacinému humoru. „Klauni“ mi pøipomínají bohužel 
to, co se dìje v èesko-nìmeckém pohranièí, tzn. za každou cenu udìlat 
pro turisty legraci podepøenou výrazným kostýmem... Jsem na to alergická, 
i když nemusím mít pravdu v hodnocení tohoto tance.“
• Mohla byste nìco oznaèit, co se vám nelíbilo?
„Nelíbila se mi choreografie Jiøího Kreisla pro soubor ze Šumperka, dis-
kutovala bych s choreografií Vítr ve vlasech Horizonty Havíøov, pøiléhavìjší 
název by byl Vítr v sukních.“
• A co aktuální tanec o drogách V zajetí bílého pavouka v provedení 
souboru Legarmm Klášterec nad Ohøí?
„Jako nápad to nebylo špatné, tanec byl vygradovaný, ale postrádal 
režii. Byl prostì dlouhý. Navíc dìti tìžko mohou vyjádøit tragédii v pøípa-
dì, že se nìkdo skuteènì zdroguje. Vynikající výkon podala na jevišti 
postava Pavouka, ale kolem nìho se nic výrazného nedìlo. Nápad mìla 
Zora Kutálková dobrý, ale je to téma nelehké, nároèné i pro dospìlou 
skupinu.“
• Vy sledujete tyto pøehlídky dlouhou øadu let. Myslíte si, že dospìly 
k jisté úrovni, na které nyní dlouho setrvají, nebo lze ještì oèekávat 
další vývoj?
„Myslím, že vývoj pùjde dál. Je dobrá technika, teï musí pøijít myšlen-
ka, duše, ztvárnìní po stránce opravdu profesionální choreografické 
práce. Musí to jít dál, protože stagnace, kdy technika jde stále nahoru, 
ale ostatní zaostává, je zde už nìkolik let. Myslím, že nìkteré práce zde 
ukazují, že nìkteøí už si uvìdomují, že mohou zajít nìkam dál a jinam. 
Budu optimista a øeknu, že oèekávám v tomto smìru pozitivní vývoj 
v horizontu dvou, tøí let.“
• Nìkteøí choreografové postaví choreografii tak, aby pøedevším ukázali, 
jak mají procvièený soubor, ale „dìtskost“ a dìtská tvoøivost je potlaèe-
ná. Souhlasíte se mnou?
„Myslím, že tomu tak u nejménì poloviny souborù je. Nemíním tím uèi-
tele základních umìleckých škol, kteøí vyuèují tak, jak mají, ale na druhé 
stranì jsou ti, kteøí uèí jenom „suchou“ techniku. Dùvodù mùže být øada 
- napøíklad, že jsou odkázáni pøi výuce jenom na magnetofon, že jim 
chybí možnost spolupráce s klavírním korepetitorem. Když má nìkdo 
dobrého korepetitora, celá práce je potom „o nìèem jiném“ a je to 
poznat i na dìtech.
Jak už jsem zmínila, paradoxním problémem mùže být i to, že nìkdo 
neustále navštìvuje nìjaké semináøe (fajn!), ale neodnáší si ucelenou 
metodiku, pouze výseè urèitého typu práce, tøeba jen variaci, vazbu, která 
zaujala, a tu potom nìkam roubuje. A to je zpùsob práce, kdy se dùm 
staví od støechy.“

Foto: BoD

ZUŠ Okružní - Zlín
chor.: Vláèek

Foto: BoD
STONOŽKA - Bruntál
chor.: Rosou se tøpytí

P.S. Jenì Janovské dìkuji za rozhovor, na dálku pozdravuji z Ustí nad Orlicí 
a pøedevším gratuluji ke krásným kulatým narozeninám. Pøál bych tanci 
víc takto svìžích šedesátnic!!! (Sice negalantnì prozrazuji vìk, ale stejnì 
ta èíslovka zní neuvìøitelnì a právì u vitální Jeny Janovské je skuteènì 
pouze údajem v dokumentech.)

-mn-

Kutná Hora - Celostátní pøehlídka dìtských 
skupin scénického tance 12. - 14. èervna 1998
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Foto: BoD
LEGARMM - Klášterec nad Ohøí
chor.: V zajetí bílého pavouka

Foto: BoD
ZUŠ - Èernošice
chor.: Lidská obydlí - doteky prostorù
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Každý z nás je nìjaký...
Woman - Žena!... zpívá John Lennon ve svém 
hitu ze sedmdesátých let. Jedno z èísel poøa-
du taneèního souboru MJ studio Každý z nás 
je nìjaký, pøi nìmž se na Lennonovu hudbu 
na „pøehlídkovém molu“ pøedvádìjí rùznì 
zbarvené „manekýnky“, by mohlo být taneènì 
ztvárnìno i lascivnìjšími prostøedky. Jenže pre-
zentace krásy mladé dívky by nemìla spoèívat 
v lascivnosti, nýbrž v prezentaci ducha, vnitøní 
krásy ženy, vlastnì mladé sleèny na prahu živo-
ta... Té krásy, jakou právì poøad Každý z nás 
je nìjaký nabízí.
Co vlastnì ví taková mladá pìkná holka o živo-
tì? O èem pøemýšlejí tyto bytosti, co je jejich 
snem a ideálem? Jsou to vztahy mezi lidmi za-
ložené na zásadì urvi, co mùžeš, nebo naopak 
ty lepší stránky èlovìèí? Pøemýšlí o tom, co èlo-
vìka spojuje, co rozdìluje, kdy, kde, za jakých 
okolností a jakým zpùsobem dokáže komuniko-
vat s ostatními lidmi? Nebo o tom, jaké místo 
mají v jejím životì tolerance, nebo naopak, jaké 
místo má v jejím životì ještì pohádka, jaké 
støízlivý pragmatismus nebo, nedej Bože, cyniz-
mus, jaké místo má v jejich životì láska, a co 
o ní vìdí? Jaké místo mají v životì ony samy, 
co o nìm vìdí? Jak všechny tyto pocity taneènì 
a výtvarnì ztvárnit? A kdo nám napoví, kudy by-
chom se mìly v životì ubírat? Všechno to jsou 
témata poøadù MJ studia, z nichž právì ten po-
slední se jmenuje Každý z nás je nìjaký. Poøad, 
pøi nìmž publikum nakonec zabouøí nadšením 
nad taneèním a výtvarným zážitkem.
V podstatì po deset let, tøi dny v týdnu, tráví 
spolu holky z MJ studia èást svého volného 
èasu. Deset let uplynulo od doby, kdy Milana 
pletla na soustøedìní sedmiletým holèièkám 
všem stejné culíky vìtšinou v blonïatých vlás-
kách. Jakoby jim prostøednictvím tìch culíkù 
vplétala do jejich duší svou vlastní duši. Duši 
ženské krásné navenek i uvnitø. „Není dùležité 
nièit mladá tìla klasickými baletními prvky, 
je zapotøebí vést je k celkovému tìlesnému 
i duševnímu rozvoji.“ Znám spoustu mladých 
holek, které své tìlo dokáží nést ještì vzneše-
nìjším zpùsobem, než sleèny z MJ studia. Avšak 
to je také na nich to jediné vznešené. „Naše 
èísla vznikají na spoleèných soustøedìních, 
kde se bavíme o všem možném.“ vysvìtluje 
Milana Ježková, proè její holky pùsobí na jeviš-
ti ne jako natažené dokonale krásné robotky, 
ale jako ženské, které vìdí o èem hrají, o èem 
a proè tanèí.
Amatérky z MJ studia si svou figuru drží doko-
nale, baletky z „konzervy“ nebo z HAMU by 
se za ni nemusely stydìt. Jenže kromì toho si 
Milaniny holky dokáží udržet vnitøní figuru, zva-
nou jevištní kázeò. A� v úvodní sekci, pøi níž jim 
prùhledná stìna brání v setkávání, pøi nároèné 
scénì na koleèkových bruslích, nebo v desetime-
trové fólii, znázoròující moøský pøíboj a vrhající 
moøskou vílu proti skalnatým útesùm, anebo 
v chùzi proti vichøici, proti nástrahám života. Drží 
si krásnou figuru ve snové scénì s deštníkem, 
støíkajícím do tmy reflexními barvami nebo v èís-
le, nazvaném titulním sloganem: Každý z nás je 
nìjaký. V tu chvíli se rozhovoøí jedenáct holek, 

MJ STUDIO v Žižkovském divadle Járy 
Cimrmana 3.4. a 15.5. 1998

každá jiným jazykem, každá se snahou po uplatnìní vlastní osobnosti, každá se snahou najít mar-
nì spoleènou øeè prostøednictvím antagonistických vìt. A pøesto nacházející. Protože, každý jsme 
nìjaký, ale pojïme se dohodnout na tom, že nám to nebude pøekážet ve vzájemné komunikaci. 
Á propos, málokdy se v èistì pohybovém divadle mluví. A pøitom krásnì, s patøiènou výslovností 
a dikcí. Holky jsou schopny si udržet figuru v každém okamžiku. A to jenom proto, že vìdí o èem 
se hraje. Ne o jejich možná pohádkové budoucnosti, ale o jejich støízlivé pøítomnosti.
Souèasná je hudba, doprovázející taneèní a pohybové kreace. „Nechci, aby se tam psalo, že jde 
pouze o rockovou hudbu. Je to prostì muzika souèasná,“ tvrdí Milana, nìkdejší absolventka Filozo-
fické fakulty UK, která se tanci vìnuje od ètrnácti let. Pøesto, aby si pøípadný zájemce o pøedstavení 
mohl udìlat pøibližný obrázek, jedná se o muziku víceménì rockovou, vlastnì artrockovou, nìkdy 
o „popinu“. Každopádnì o hudbu, jíž Milana a její holky dodávají nový rozmìr. A hudba ve zpìtné 
vazbì dodává nový rozmìr jejím kreacím.
„Ty holky jsou výborný, ale ta choreografka musí být dáma, který to pálí.“ - Zhodnotila kvìtnové 
pøedstavení MJ studia v Žižkovském divadle s urèitým uznáním, ale zároveò s lehkou závistí v hlase 
jedna z divaèek støedního vìku. Malinko se mýlila ta pouèená kritièka. Nepálí to pouze choreogra-
fce, pálí to všem jedenácti holkám, pardón, sleènám z MJ studia.

Miroslav Kantek

Foto: archivMJ STUDIO
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O zhodnocení Celostátní pøehlídky dìtských skupin scénického tance jsem požádal i jediného 
muže v lektorském sboru Jaroslava Langmaiera z Prahy:
Jaroslav Langmaier: „Mám pocit, že se vyskytuje stále øada souborù, které dìlají lidovì øeèeno 
„na jedno brdo“. Poøád jedno a to samé. Jsou to „liduškovské vìci“, které se dìlaly pøed dvaceti 
lety a dnes se dìlají zase. Jsou to tance, které bych rozhodnì musel odmítnout, kdybych je mìl 
tanèit coby dìcko.
Problémem je, že nìkteré choreografie mají bombastický vstup, výborný nápad, úvod, ale potom 
to celé spadne nìkam dolù a choreograf neví jak tanec dál naplnit, jak využít pohyb.“
• Mohl byste sdìlit, co se vám osobnì líbilo, nebo nelíbilo z pøedvádìných prací?
„Klauni v provedení Poprasku Zábøeh byli zajímaví, ale popisovali hudbu až moc. Líbil se mi tanec 
Dokulata Evy Veverkové, je to její typická práce, dobrý nápad, který pøedevším mùže dìti bavit. 
Proto tento tanec viditelnì dìtem sedìl. Potom se mi líbilo Mládí od ZUŠ Uherské Hradištì (chor.: 
Laïka Košíková). Zajímavý tanec byl Lidská obydlí - doteky prostorù, ZUŠ Èernošice v choreografii 
Marcely Látalové. Tanec Ivety Zahradníkové ze ZUŠ Lanškroun Nekoneèná cesta, který mezi do-
spìlými soubory nevynikne, zde pùsobil velmi dobøe.
Za nepodaøenou práci považuji Vítr ve vlasech Horizontù Havíøov. To byl takový mix všeho možné-
ho, nemluvì o tom, že když to mìl být vítr ve vlasech, proè mìly taneènice stažené vlasy. Zkrátka 
opìt název o nìèem úplnì jiném.
V zajetí bílého pavouka v provedení Klášterce nad Ohøí - vynikající sólistka, ale bylo to zbyteènì 
dlouhé a otázkou je, jestli vùbec tanec vyjádøil, co vyjádøit mìl.

Zklamal mì soubor Stonožka Bruntál, který byl uvádìný, že má spoustu medailí ze soutìží a projetou Evropu. V tanci Rosou se tøpytí, kdyby nemìli 
našité flitry na rukávech, tak nevím, kde rosu hledat... Nìkolik gymnastických prvkù a dost.“
• Zaujala vás práce v porotì dìtské soutìže natolik, že byste znovu šel pracovat do podobných pøehlídek? Mnozí si vás spojují pøedevším s lektor-
skými sbory „dospìlých“ pøehlídek Tanec, tanec...
„Urèitì ano. Ale mìl bych pøipomínku ke složení lektorských sborù všeobecnì. Mìlo by v nich sedìt daleko víc mladých lidí.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Další materiály, kterých je spousta a pro brzkou uzávìrku èasopisu se je nepodaøilo vèas zpracovat, pøineseme v pøíštím t.j. záøijovém èísle Taneèních 
rozhledù. Pøipomínáme, že v srpnu nevycházíme, máme pøestávku, a� žije dovolená a prázdniny!

Kutná Hora èerven 1998 - Rozhovory, názory

Foto: BoD
Porota Celostátní pøehlídky dìtských skupin scénického tance 1998 v Kutné Hoøe (zleva doprava): E.Malátová, 
J.Tláskalová, N.Gregorová, D.Ždímalová, J.Langmaier, J.Janovská, B.Cveklová, E.Zetová

Foto: BoD
PRIMAVERA - Praha
chor.: Slavnostní tanec

Foto: BoD
POPRASK - Zábøeh
chor.: Klauni
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Isadora Duncan (1877 – 1927) bezpochyby patøí k nejvýraznìjším osob-
nostem taneèního umìní dvacátého století. Její život byl plný neohranièené 
inspirace, osobitých taneèních kreací, životních, umìleckých a milostných 
dobrodružství.  Isadora byla výjimeèná osobnost s  výjimeèným osudem,  
tolik se odlišujícím od našich všedních dnù. Plnými doušky pila z èíše 
života. Støídala milence, tanèila pøed plnými hledišti nejslavnìjších divadel 
zaplnìných spoleèenskou elitou ve fracích a dlouhých róbách, stejnì jako 
v  továrních halách pro rudoarmìjce a sovìtské proletáøe. Pila perlivé 
šampaòské i kalnou vodu. Tanèila na vznešenou hudbu klasikù stejnì 
jako na burcující melodii Internacionály. Život jí nabídl štìstí i nejhlubší 
žal.  A nakonec jí pøipravil i  tragickou smrt. Uškrtil ji  vlastní šál zapletený 
do kola bugatky.

Baletní zpracování pøíbìhu Isadoøina života mìlo 9. dubna premiéru 
ve Stavovském divadle. Otìží tohoto díla se chopili ostøílení borci naší 
první divadelní scény -  režisér Josef Bednárik a choreograf Libor Va-
culík. Oba zkušení kumštýøi. Bednárik výborný režisér, Vaculík stejnì 
dobrý choreograf. Dohromady tvoøící plodnou dvojici autorù, kterou lze 
v souèasné dobì  považovat za jednu z  nejlepších ve svém oboru (ne-li 
nejlepší) . Pøipomeòme si jen balety Psyché  a Malý pan Friedeman (Cena 
èeského literárního fondu za rok 1993) nebo balet Èajkovskij z roku 
1994. Hudební koláže se opìt zhostil Petr Malásek. Autorem scény je 
tentokrát Milan Ferenèík, který v SND s Josefem Bednárikem již nìkolikrát 
spolupracoval. Kostýmy navrhl Peter Èanecký známý jak na Slovensku, 
tak i v zahranièí. 

Výsledkem je dílo, pùsobící dojmem rozmìrného barevného plátna, 
na nìmž se prolíná øada vždy plnì divadelních taneèních a hereckých 
výjevù. Ocitnete se v kabaretu, osvíceném petrolejovými lampami, na-
vštívíte taneèní školu, podíváte se do Ruska zmítaného revoluèní bouøí, 
okusíte vášeò i bolest. 
Osou baletu jsou osudové lásky i milostné avantýry. Setkáte se tu tedy 
s obìma otci jejích dvou  dìtí – svérázným výtvarníkem Gordonem Crei-
gem, multimiliardáøem Parisem Singerem, jakož i s Isadoøiným jediným 
manželem, bouølivým poetou Sergejem Jeseninem. Nemohou zde ovšem 
chybìt ani osudové okamžiky, jako je porod  i tragická smrt obou dìtí, 
Jesenina a nakonec i  hrdinky samotné. Uvidíte Isadoru na vrcholu její 
kariéry i na samotném konci, kdy se topí v alkoholu a ve  vzpomínkách 
na svou zašlou slávu. Nejsilnìjším bodem celého pøedstavení je však ta 
pasáž, kdy ji vidíme na revoluèní Rusi.

Bednárik je  režijnì jistý v kranflecích. Dovede si diváka pøitáhnout jak vel-
kým obrazem, tak i subtilním hereckým detailem. Bednárik je ovšem 
Bednárik! I v Isadoøe je vidìt jeho záliba v pøehnané erotice, mnohdy 
balancující na hranici vkusu a vulgarity. Podobné je to i s jeho touhou být 
pompézní a strhující, která ho mnohdy vede k pøemíøe efektù i  barvotis-
ku. Místy se proto stává, že zaènete ztrácet orientaci nejen v postavách, 
ale i v samotném dìní na jevišti, což lze dokumentovat na pøíkladu nad-
poèetného rozmnožení postavy „smrti”,  øidièem automobilu poèínaje, 
pøes lokaje, jakéhosi pomocníka, až k smrti v podobì prodejné dìvky, 
která si to rozdává s každým vèetnì cara a carevny.  Podobnì se dìje  i v  
závìru díla, kdy je najednou na scénì pøehršel pneumatik, polopatisticky 
upozoròujících na blížící se smrt Isadory.

Libor Vaculík  odvedl výkon hodný jeho kvalit  a umu. Choreografie je 
kompaktní, èistá ve svých liniích, nápaditá v tvarech, živá a nespoutaná 
stejnì tak jako lyricky jemná. Jednotlivé odstínìné charaktery taneèních 

projevù od klasické techniky až k urèitému pøiblížení se duncanovskému 
stylu je skoro bezchybné. Dùslednìjší pokus oživit Isadoøino umìní zde 
však bohužel zcela chybí.
Celý balet pak choreograficky vrcholí ve scénách s Jeseninem.  Stejnì 
kvalitní jsou i výkony hlavních protagonistù.  V rozdvojené roli Isadory 
N.Danko a T.Podaøilové v druhém obsazení,  po mém soudu zdaøilejším,  
M.Hybešové a Z.Susové. V roli Jesenina pak záøí jak Petr Zuska tak Jiøí 
Pokorný. Každý po svém, každý osobitì. Bezchybný byl i Jiøí Jelínek v roli 
Creiga, Roberta Meschiari v charakterní a obsahovì plné  roli Mary a konec 
koncù  i všichni èlenové souboru Národního divadla, pro které je tento 
balet jednou z nejlepších pøíležitostí tanèit role, tolik odlišné od kostnatých 
klasických baletù, které jsou baletnímu publiku notoricky známé.

O životì Isadory Duncanové mluví nespoèet ménì èi více vìrohodných 
pramenù, vèetnì jejího vlastního životopisu. Její život je pomìrnì pøesnì 
zmapován a dokumentován. Nutno øíci, že Bednárikovo libreto se však 
bohužel v mnoha místech známým  faktùm nejen vzdaluje, ale navíc 
Isadoru líèí laickému oku diváka naprosto odlišnì od historické i filoso-
fické pravdy. 
Isadora nenávidìla klasický balet. Pøesto ji hned  po otevøení opony vidí-
me v zrcadlovém sálu s tyèemi, stejnì tak jako na konci v epilogu - jejím 
vysnìném nebi, které je dle Bednárika tvoøeno bílým baletním sálem.  
Isadora mìl k tanci hluboký filosofický vztah, který vycházel z obdivu 
k antice a byl  pozdìji tvarován  životními okolnostmi a jejím duševním 
vývojem, což však v inscenaci vùbec není a i skuteènost proè je Isadoøin 
odkaz tolik významný také ne. Divák jí vidí jen jako revolucionáøku, kterou 
byla pouze v tanci  a alkoholièku, kterou se stala až v závìru života.  Polo-
vièku celé inscenace zabírá Isadoøin život v Rusku, ale že tanèila po celém 
svìtì se už nikdo nedozví. Isadora hned v úvodu baletu porodí dceru ( 
skuteènì monumentálnì ), ovšem nikdo neví, s kým tu dceru má. Uèí 
ve své taneèní škole, ale že tuto školu mìla jen díky  vztahu s milionáøem 
Parisem Singerem, jenž jí tuto školu koupil  a byl i otcem jejího druhého 
dítìte opìt nikdo neví  a navíc se tato postava celým baletem pouze 
mihne, pøièemž by si dle mého názoru zasloužila daleko vìtší prostor. 
To samé se dìje v pøípadì líèení milostného vztahu s G.Creigem, který 
byl ve skuteènosti vášnivý, nespoutaný a nevázaný. Milovali se kdekoli, 
kdykoli. On mìl rodinu, ona s ním první dítì. V baletu však Creig pùsobí 
jako choreograf místo jako malíø  a koneènì Isadora spíš jako poslušná 
sekretáøka než jako milenka. A tak by se dalo pokraèovat skrz celý balet. 
Na každém obrazu bych našel kousek nepravdy. 

Autoøi  historickou pravdu buï opominuli anebo alespoò nemilosrdnì 
pozmìnili. Pro celou inscenaci použili vždycky jen to, co se jim hodilo 
takøíkajíc do krámu. Ostatnì proè ne?!  Zaleží na divákovi, co se mu 
bude líbit  a co pøijme. 
Chcete-li vidìt scénu zahlcenou rudou barvou revoluèního Ruska, pøipome-
nout si Internacionálu a podívat se do rozkroku smrti v podvazkách, tak 
bìžte na Isadoru. Chcete-li si vychutnat výborné taneèní výkony v rolích 
Isadory a Jesenina a shlédnout, dle mého soudu jednu z nejzdaøilejších 
choreografií Libora Vaculíka, bìžte také. Tak i tak najdete v tomto baletu 
úplnì všechno, co se dá v souèasné dobì v taneèním pøedstavení pøed-
vést. Jste-li však zapøísáhlí stoupenci duncanovské filosofie, zùstaòte 
doma, protože z té v celém tomto „mega baletu“ nezùstal ani kousek.

Aleš Cigánek

Isadora

Od 16. do 18. øíjna se koná v Ústí nad Orlicí další roèník Celostátní pø-
ehlídky scénického tance Tanec, tanec... 98. V regionálních pøedkolech 
byly vybrány do Ústí nad Orlicí tyto soubory a choreografie:
Dance Perfect Praha - Edith
ZUŠ Malenovice - Spolu
Akcent Dance - Nikdo není ostrov
Filigrán Brno - Nadívané køepelky
Malé taneèní seskupení Brno - Neklidem jsme obklopeni, klid je nám 
darován
Victims - Libido

Co uvidíme v øíjnu?
C-Dance Ústí nad Orlicí- Pozdní veèeøe
C-Dance Ústí nad Orlicí - Aqua, aqua
Banda Praha - Sarajevo
Akordy ZUŠ Èervený Kostelec - Místo
Flek Chrudim - Sephardské Ladino
BT Studio Pardubice - Tekoucí èas
Nota Plzeò - Mysli si co chceš
TS Impuls Praha - Vrtìèi a toèièky
Dance Puella Praha - Èo mám s tebou robi�
USK Antares Praha - Mezi dívkami
Studio moderního tance VŠB - TU Ostrava - Místo
TS Návraty - Moon Machine

-mn-
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Foto: BoD
ZUŠ J.Praveèka - Lanškroun
chor.: ...náct

Foto: BoD
ZUŠ J.Praveèka - Lanškroun
chor.: Andìlé temnoty

Foto: BoD
ZUŠ J.Praveèka - Lanškroun
chor.: Dobrou noc

Promluvíme tancem 1998 - Tøetí celoveèerní 
premiéra choreografií Ivety Zahradníkové, 
úèinkoval taneèní obor ZUŠ Jindøicha Praveè-
ka Lanškroun.
Že se dobøe tancuje v Praze, nebo v Brnì je 
samozøejmé a dá se to pøedpokládat. Ovšem 
pro rozvoj tance je veledùležité, že se kvalitní 
scénický tanec zaèíná provozovat i pro Pražá-
ky v tak vzdálených lokalitách, jako je právì 
Lanškroun.
Všechno se odvíjí od vedoucí taneèního oboru 
Ivety Zahradníkové, patøící k mladé taneèní ge-
neraci, která má k dispozici možnosti, o kterých 
se pøed patnácti, dvaceti lety uèitelkám tance 
ani nezdálo. Iveta Zahradníková navštívila øadu 
taneèních pøedstavení ve francouzském Avigno-
nu, kde se opakovanì zúèastnila mezinárodní 
taneèní stáže Rencontre et mouvement, úèast-
ní se Dalšího vzdìlávání taneèních pedagogù 
„u pana Schneidera“ v Taneèním centru Praha 
o.p.s., inspiraci nabírá i jako divák pøi pøed-
staveních Tance Praha, nelze nevzpomenout 
jevištní zkušenosti z desítek, snad stovek 
pøedstavení (roky bìží) v roli sólistky souboru 
C-Dance, atd...
Když všechny tyto zkušenosti Ivetin kronikáø 
sepíše, musí každý uznat, že tvoøí velmi dobré 
pøedpoklady a východisko pro vlastní tvùrèí 
realizaci.
Poté, co sleduji tvorbu Ivety Zahradníkové nezbý-
vá než zkonstatovat, že mé oèekávání nikterak 
nezklamává. Je rok od roku lepší, jistìjší, zkouší 
ve svých pracích tìžší témata (Podivná spole-
ènost), pøièemž dokáže pracovat i s humorem, 
a� v námìtu tance, nebo pøímo s pohybovým 
humorem (výborný tanec Drbny).
Citlivá je její práce s dìtmi, kde se dá snadno 
sklouznout ke kýèovitosti, které se Ivetì daøí 
vyhýbat. Pøekvapivì dobøe vyznívá Rej èarodìjnic 
pro 4. roèník, námìt zpracovávaný èas od èasu 
øadou uèitelek TO v republice, zde zpracovaný 
vkusnì a taneènì, nikoliv jenom jako dìtské 
tøeštìní.
Nezbývá než si klást otázku, jakým zpùsobem 
se bude Iveta Zahradníková vyvíjet dál.
Koncert se mi líbil a pokud mají teoretikové 
tance nedùvìru k taneèním oborùm v malých 
mìstech, na kulturní mapì republiky nepøíliš 
viditelných, doporuèuji všem pøíští rok návštìvu 
Lanškrouna.

-mn-

Navštívili jsme (1)

V srpnu Taneèní rozhledy nevychází, máme mìsíèní prázdninovou pøestávku, další 
èíslo vyjde v záøí. Jistì jste nezapomnìli, že Taneèní rozhledy vychází 11x do roka 

kromì srpna. Nashledanou!

Pozor! Nepøehlédnìte!

TANEÈNÍ 
ROZHLEDY
TANEÈNÍ 

ROZHLEDY
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Na pøedstavení POPBALETU v Kongresovém centru v Praze 31.5.1998 se jako sólistka druhé 
poloviny taneèního koncertu (chor. „Metropolis“) objevila Kateøina Mátlová. V bílém prùsvitném 
splývajícím kostýmu, (pod ním bílý dvojdílný trikot) s rozpuštìnými dlouhými vlasy pùsobila jako 
andìl z jiného svìta uprostøed muzikálového klipu z MTV. Odvedla skvìlou práci, od prvního 
do posledního momentu tanèila s maximální koncentrací a protože je i tzv. jevištním zjevem, bylo 
skuteènì na co hledìt.
Kateøina Mátlová je studentkou Konzervatoøe Jaroslava Ježka v Praze. Poprvé jsem se s ní potkal 
na Mezinárodním týdnu tance ’98, tentokrát jsem s chutí coby zvìdavý redaktor pronásledoval 
Kateøinu s otázkami pro Taneèní rozhledy:
• Jedná se o stálejší spolupráci s POPBALETEM?
„Mohla by být i stálá, ale zatím je to poprvé, svým zpùsobem „narychlo“.
• Jakému stylu tance se vìnujete?
„Dìlám muzikál, zpívám, tancuji. Zatím jsem ve tøetím roèníku konzervatoøe, v pøíštím roce mì 
èeká maturita.“
• Co byste chtìla dìlat po škole?
„Muzikál!!!“
• Chcete zùstat doma, nebo zkoušet štìstí i za hranicemi?
„Nevím, i když radìji bych hledala uplatnìní venku, pokud to bude možné, protože u nás muzikál 
poøád nemá úroveò, kterou by mohl mít.“
• V Praze v souèasné dobì je ale muzikálù spousta. Který u vás zabral?
„Dracula. Dracula se opravdu povedl. Líbil se mi muzikál Vlasy, možná proto, že jsem ve Vlasech 
i sama dìlala. Zpívala jsem, tanèila, samozøejmì nebyla to žádná hlavní role... V divadle Pyramida. 
A teï jsem jezdila s Danielem Hùlkou se zájezdovým pøedstavením Mise.“
• Vy jste se dostala díky konkursu do týmu k Danielu Hùlkovi. Jak vypadá takový konkurs?
„Mìli jsme hodinu klasického tance, potom malinko moderny. Dál jsme se uèili choreografie 
a záleželo na tom, jak kdo rychle „chytal“. Ale vyhazovalo se už na klasické hodinì. Konkurs 
byl dvoukolový, v druhém kole se dìlala jenom choreografie. V mojí skupinì bylo asi dvacet lidí, 
skupin bylo nìkolik.
Výsledkem bylo sedm koncertù s Danielem Hùlkou v rùzných mìstech, v Hradci Králové, Tøinci, 
Plzni, Tøebíèi... Teï by mìlo pøedstavení Mise pokraèovat v Pyramidì.“
• Co vás z muzikálové nabídky inspiruje?
„Líbila se mi premiéra muzikálu Miserable. Z dalších muzikálù se mi líbil Miss Saigon, ten jsem 
vidìla v Londýnì.“
• Na závìr všeobecné stesky - co podle vás taneèníkùm u nás chybí?
„Chybí širší možnosti kvalitní taneèní prùpravy, i když kvalitní pedagogové u nás samozøejmì jsou. 
Ale nìkdo se taky tøeba vùbec k výborným pedagogùm a choreografùm nedostane, protože už 
mají plno. Chybí dostatek možností, jak se dál v tanci uplatnit. Taneèníci mizí v zahranièí... Nejsou 
ani prostory na tancování.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Znáte Kateøinu Mátlovou?

Co si myslíte o scénickém tanci a jak na vás pùsobí?
S touto otázkou jsem vyrukoval na redaktora, hudebního dramaturga a režiséra Èeského rozhlasu 
Brno Jana Šimíèka pøi jednom z našich setkání. Jan Šimíèek pùsobí též jako hudební skladatel 
a klavírní interpret, zejména jazzové hudby (vystudoval JAMU Brno). Myslím, že není v Brnì èlovìka, 
který se vìnuje hudbì, aniž by znal Jana Šimíèka.
Jan Šimíèek: „Kdysi za dob mého mládí, když jsem byl na konzervatoøi, kde bylo baletní oddìlení, 
jsem neodolal a obèas jsem taneèníky sledoval. Zjistil jsem, že když tanec ztvární hudbu, je to 
rozhodnì nìco zvláštního a dá to další rozmìr vnímání hudby.
K tanci jsem mìl blízko i proto, že jsem svého èasu hrával s folklorním souborem, který nacvièoval 
valašské písnièky a tance. Mohu se ale pøiznat, že pøímo s baletem jsem ale nepøišel jinak moc 
do styku, i když vím rùzná fakta z dìjin hudby, napø. že Stravinski spolupracoval s Djagilevem. 
Znám vrcholná díla Stravinského, jakožto ztvárnìní baletu, nebo pøedlohy k baletu, a vím, že ta 
hudba je kouzelná. Vždycky jsem vnímal tato díla jako fantastickou hudbu.
Protože v souèasnosti hodnì proniká jazz velmi progresivnì do vážné hudby, viz dílo Bernsteina 
a dalších, možná bych se nìkdy pokusil naèrtnout coby skladatel scénickou hudbu. Mùže to být 
sen skladatele, ale nejsem si jistý, jestli bych dokázal ztvárnit balet tak, jak by si zasloužil. Víc 
jsem totiž zatížený romantismem a cítím orchestrální záležitost jako celek, podobnì jako Ferenc 
Lizst. V souèasné dobì do této oblasti nehodlám jako autor vkroèit.“
• Líbí se vám taneènice?
„Ano, ale mì se líbí každá žena, protože každá má v sobì nìco zvláštního.“
• Máte èas si zajít na tanec?
„Ne, pøiznám se, i když chodím v Brnì kolem programù divadel a vnímám, co se dìje i v této 
oblasti. Ale rozhlasová práce mi èasto nedovoluje chodit ani na mé oblíbené symfonické koncerty, 
natož jinam. Dnes je smìrù v hudbì tolik, že mì absolutnì vytìžují.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Co si myslíte o ...

Foto: BoD
Kateøina Mátlová s POP BALETEM
v choreografii Metropolis

V dobì, kdy Národní divadlo premiéruje balet 
o Isadoøe Duncan jsme uvítali možnost vidìt 
nìkolik jejích autentických choreografií v podá-
ní paní Carol Prantl z Duncan-Centra v Paøíži 
a èlenky její skupiny La Bacchanale (Divadlo 
Gong, Praha, 18.4.1998).
Soudívá se, že Isadoøiny tance byly víceménì 
ustálené improvizace, avšak dueta, která jsme 
vidìli (Gluck, Bach, Brahms, Strauss) vykazují 
promyšlenou, by� jednoduchou choreografii, vel-
mi muzikální (choreografická struktura shodná 
se strukturou hudební).
V sólových tancích (Brahms, Skrjabin) se pro-
jevuje i temperament, vášeò a cit (v dynamice 
a ve výrazu). Hosty pozval a svými tanci uvedl 
taneèní soubor Primavera (ZŠ Petøiny), který 
vede Hana Pivcová, zøetelnì ve svých chore-
ografiích rozvíjející odkaz Jarmily Jeøábkové, 
žákynì Elisabeth Duncanové (Dvoøák, Corelli, 
Varese, Martinù). V závìreèném Brahmsovì 
valèíku se dìvèata pøipojila k obìma hostùm 
v rozevlátých pohybech slavné zakladatelky 
duncanovského stylu.

Eva Kröschlová

Pozn. redakce: Tento pøíspìvek nám autorka 
poslala poprvé záhy po pøedstavení, bohužel 
díky nepoøádku na poštì se dopis ztratil. Dìku-
jeme za opìtovné zaslání.

Pøišel nám 
dopis

TANEÈNÍ 
ROZHLEDY
TANEÈNÍ 

ROZHLEDY
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31. kvìtna 1998 v 1700 Koncertní sál Kongresového centra Praha
Hejblata z pøedmìstí III. aneb Tanec dìtem s POPBALETEM
scénáø: Marie Veselá, choreografie: Marie Veselá, Jiøí Jonáš, Vìra Ve-
selá, Lucie Krameriusová, režie: Vìra Veselá
Studio POPBALET na závìr školního roku 1997/98 uspoøádalo „školní“ 
pøedstavení, na které nás pozvalo. V rámci mapování taneèních škol jsme 
se zájmem pozvání pøijali. Takže:
Úvodem nutno podotknout (v rámci škatulkování), že celé pøedstavení 
se neslo v duchu muzikálového, jazzového tancování. Protože netrpím 
nijakým žánrovým vymezením, docela jsem se tìšil na to, co uvidím. 
Mimochodem, pokud si myslíte, že jediným umìním vhodným pro mládež 
je klasický tanec, nebo tanec a la Cunnigham, radìji dál neètìte.
Program inzeroval vystoupení 380 dìtí. Naprostá vìtšina se jich pøedsta-
vila v první polovinì koncertu v typicky dìtských choreografiích, tématicky 
ladìných do zvíøátkovsko-dìtského svìta (nìkteré názvy tancù: Štìòata, 
Ko�ata, Myšky, Pavouci, nebo Kuøata ad.) Tìžko k první polovinì nìco 
zásadního øíci - jak správnì kolega Bohumír Džubej poznamenal „nìkde 
se dìti tanèit nauèit musí“. Nicménì mezi množstvím taneèní drobotiny 
se pøece jen hezkých pár pohybovì nadaných dìtí dalo objevit a nebylo 
jich málo. Vzhledem k širokému výbìru jsem byl o to víc zvìdavý na „velké 
taneèníky“.
Druhá polovina pøedstavení pøinesla jeden velký hodinový taneèní celek 
starších žákù (v programu oznaèených jako výbìrová skupina a) s názvem 
„Metropolis“. A byla to naprostá bomba! Napadají mì u hodnocení toho, 
co se dìje v Metropolis slova jako: radost, rychlost, dynamika, akcelerace, 
vrchol, katarze, opìt vygradovaný závìr...
Marie Veselá jako choreografka druhé poloviny pøedstavení ukázala, 
že svému oboru rozumí. Stavba muzikálového kusu Metropolis mìla 
„tah na branku“. Až se èlovìk po hodinì divil, že je konec!
Co mì zaujalo ale pøedevším, je to, jakým zpùsobem dokázala nadchnout 
tanèící mládež ve vìku cca 14-16 let (tak staøí mi pøipadali, kolik jim 
bylo doopravdy nevím pøesnì) k obrovskému nasazení a soustøedìní, 
kterého jsme byli svìdky. Po této stránce taneèníci pøedvedli skuteènì 
profesionální výkon, který pro srovnání u øady jiných „dìtských“ pøedsta-
vení leckdy postrádám.
A v momentì, kdy se už v choreografii Metropolis s prostøedky, které byly 
k dispozici, nedalo jít dál, objevuje se na scénì skvìlá Kateøina Mátlová 
j.h. (žákynì Konzervatoøe Jaroslava Ježka). Její taneèní kreace daly pøed-
stavení další rozmìr (je „vytancovaná“, šikovná a navíc jevištní zjev). 
Ve finále Metropolis se pøidala i choreografka Marie Veselá. Obì spolu 
s Kateøinou Mátlovou, podporovány ostatními taneèníky a taneènicemi, 
pøedstavení dovedly k „vítìznému“ konci.
Ohlas mezi diváky byl absolutní a i nejvìtší škarohlíd by musel pøiznat, 
že pøedstavení mìlo „š�ávu“.
Aby se neøeklo, že POPBALETU nadržuji, musím vytknout alespoò nedo-
statky v práci se zvukem - v první polovinì obèas šumìní pøi reprodukci 
ze starších nahrávek, v úvodu druhé èásti zase pøemíra decibelù...
Nicménì, po dojmu z pøedstavení POPBALETU se chystám v dohledné 
dobì navštívit vedoucí této taneèní školy s mnoha zvìdavými otázkami. 
Rozhodnì mì zajímá, øeèeno metaforou, v jaké kuchyni se uvaøí tak 
dobré jídlo.
Urèitì se sejdeme pøi letní taneèní škole „Tanec bez hranic“, kterou 
poøádá studio POPBALET v srpnu v Pardubicích. (Bližší informace jsme 
otiskli v minulém èísle TR).
Nashledanou s POPBALETEM!

-mn-

Navštívili jsme (2)

Foto: BoD
3x STUDIO POP BALET
z vystoupení v pražském Kongresovém centru
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Kresba: Jan Steklík

F Navštívíme letní taneèní dílny
F Jedeme na Jiráskùv Hronov
F Materiály z Kutné Hory ’98
F atd.

V pøíštím èísle 
pøineseme

F Tøetí roèník Letní školy tance poøádá Taneèní studio Jiøího Rebce v Domu kultury Chvaletice. 
Jedná se o dva bìhy (25.7. - 1.8. a od 1.8. do 8.8. 1998). Pokud jste zmeškali jiné dílny, zkuste 
zavolat, nebo se zkontaktovat na adresu Jiøí Rebec, Zlešická 1809/12 Praha 4 - Chodov 148 
00, tel.: 02-71911465, tøeba bude ještì volné místo.

F Letní prázdninovou školu tance v Hlušicích a Pelhøimovì od 5.7. do 8.8. poøádá Taneèní škola 
HES a Taneèní škola Quick Jindøicha Hese seniora. Moderní a jazzový tanec zde bude vyuèovat 
Mgr. Olga Letenajová, Monika Rebcová (technika Cunninghama), Leona Qaša Kvasnicová (disco 
tance) ad.

F Letní taneèní dílnu poøádá také Taneèní centrum DAG - Palác Kultury, 5. kvìtna 65 Praha 4 
- 1. patro. Pro stepaøe v termínu 17. - 21.8., pro taneèníky 24. - 28.8. 1998.

F  O dalších letních dílnách jsme v Taneèních rozhledech psali v minulých èíslech, staèí zalisto-
vat - pøíštì nám nezapomeòte poslat materiály o dílnách vèas, tyto poslední zveøejòujeme už 
opravdu jen pro INFO.

F Na zahájení celostátní divadelní Dìtské scény v Ústí nad Orlicí vystoupil TO ZUŠ Ústí nad Orlicí 
v dìtských choreografiích Evy Veverkové. Dìlali jsme pøi veèerních seancích divadelníkù anke-
tu Co víte o scénickém tanci, zajímavé názory ještì zpracujeme. Co se týká souborù, všichni 
znají Pražský komorní balet Pavla Šmoka a díky x-násobné prezentaci souboru C-Dance na ce-
lostátních a krajských divadelních akcích i tento soubor. Dìtská scéna, která podobnì jako 
Jiráskùv Hronov a další otevírá své brány též scénickému tanci (Dìtská scéna pouze okrajovì) 
se pro pøíští rok stìhuje do Zábøehu na Moravì.

F Na 68. roèníku Jiráskova Hronova mùžete navštívit Ozvìny III. - výbìr z otevøené národní pøehlíd-
ky pantomimy a pohybového divadla v Kolínì. Pøedstavení se koná 1. srpna v sobotu v 2100 
v Jiráskovì divadlu a v nedìli 2. srpna ve 1400 tamtéž. Pøekvapením a dalším pøedstavením 
z naší branže je zaøazení Pohybového divadla FACKA z Hluku v sobotu 8. srpna. V hronovské 
sokolovnì odehraje pøedstavení S.Sanoža: Rumištì. Zaèátky ve 1400 a 1630.

F Japonský taneèník a choreograf Min Tanaka koncem kvìtna a pøedevším v první pùli èervna 
takøka zdomácnìl v pražském divadle Archa. Uvedl zde nejprve obnovenou premiéru pøedstavení 
Grimm, Grimm - kniha první (Putování minulostí k budoucnosti) a od desátého èervna se zde 
hrálo ve svìtové premiéøe nìkolikrát jeho pøedstavení Grimm, Grimm - kniha druhá (Pomíjivé 
okamžiky nedaleko vìènosti). S Minem Tanakou na pøedstavení spolupracovalo nìkolik èeských 
umìlcù, za zmínku stojí pøedevším hudební mág Iva Bittová.

F V klášterním areálu Plasy za Plzní úèinkovala ve druhé tøetinì èervna na velkém festivalu mezi 
hudebníky, divadelníky a dalšími aktivitami také Kristýna Lhotáková, informaci pøinesl a osobnì 
Plasy navštívil náš výtvarník Jan Steklík, který spolu se svojí pøítelkyní Annegret Heinl (výtvarnice 
z Kolína nad Rýnem) reprezentovali na festivalu brnìnskou Sklenìnou louku.

F Volné sdružení taneèníkù a choreografù UPSIDE DOWN nám poslalo pozvánku na První ba-
letní kviz, který se mìl konat 10. èervna v divadle Komedie v Praze. V pøedpremiéøe mìlo být 
uvedeno dílo Ireny Janovcové „Vibrato“, kdy se diváci mohli na závìr vyjádøit, jak by uvedené 
dílko mìlo skonèit (na hlasovacím lístku).

    Kromì tohoto pøedstavení byla na repertoáru choreografie Lenky Ottové „Tím hùø“ v provedení 
DOMINA Praha (mimochodem vynikající, Lenka Ottová nám ji poslala na videokazetì, tímto jí 
gratulujeme ke skvìlému tvùrèímu poèinu!), další vìc pøedvedla skupina Down Side Up „Ze ži-
vota labutí“.

Víte o tom?

Na 68. roèník Jiráskova Hronova (31.7.-
8.8.1998) vybrala programová rada festivalu 
opìt zástupce moderního scénického tance. 
Bude to C-Dance z Ústí nad Orlicí v celoveèer-
ním pøedstavení „O vìcech a lidech“. Taneèní 
koncert pøedvede nové rozsáhlejší choreografie 
Evy Veverkové z období posledního roku, mimo 
jiné „Když se dva“, „Pozdní veèeøe“, „Aqua, 
aqua“ ad.
C-Dance je mezi divadelníky znaènì oblíben, 
letos byl na Jiráskùv Hronov vybrán s celoveèer-
ním pøedstavením potøetí. Poprvé zde vystoupil 
v roce 1994 s poøadem „Klobouk z Avignonu“, 
podruhé v roce 1996 - „Všichni na jednom je-
višti“ v choreografiích Evy Veverkové. Taneèní 
koncerty na Jiráskovu Hronovu souboru C-Dance 
pøinesly øadu pozvání na další významné diva-
delní akce (mj. celostátní Divadelní Tøebíè, nebo 
mezinárodní èesko-polský festival Incyident 
na hranici, ad.)
V Jiráskovì divadle C-Dance vystoupí 6. srpna 
ve 2300 a 7. srpna ve 1400. Èasy jsou to ponìkud 
atypické, ale dùvodem jsou obrovské koncent-
race pøedstavení na ploše jednoho dne - napø. 
v nìkterých dnech festivalu probíhá v Hornovì 
až 12 pøedstavení bìhem 24 hodin!!
Prùmìrnì 7-8 pøedstavení dennì.

-mn-

Jiráskùv Hronov 
a C-Dance

Mùžeme být mladí a vibrující jako jarní potok,
 nebo staøí a nevlídní jak zvìtralá tráva.
  Vše záleží jen na nás.
Tak znìlo motto veèerního pøedstavení taneèní skupiny USK ANTARES pod vedením Vlastimila 
Èerva 24. kvìtna v divadle Komedie v Praze. A jaký byl název? Radování s duší ženy. Dosud 
jsem byla jen mile pøekvapována a s nedoèkavostí z mé strany byla oèekávána první choreografie 
Probuzení svìtla.
Jakmile se rozeznìly tóny od populárního Karla Jenkinse, jenž jak jsem si pozdìji pøeèetla prová-
zel celý program, nastalo hluboké zklamání. Jelikož tato hudba sama o sobì vyvolává v divákovi, 
tedy i ve mnì, prùchod emocí - taneèníci jen skákali nebo švihali vysoko nohama. Jakoby nìkdo 
pøedepsal, že na gradaci hudby musí být i gradace tìla. Chyba.
Technice se nedalo nic vytýkat (zde byla práce dobøe odvedena). Co mi ale vadilo byla èastost tzv. 
„líbivých“ pohybù, jež dnešní taneèní scéna zná a proto neustále používá. Neškodilo by se zastavit, 
zamyslet a pohyby nacházet ve vlastním nitru a fantazii.
Ani kostýmy nebyly øešeny š�astnì - typicky dlouhé šaty obmìòovány pouze v barvách. I zde 
se mohlo více experimentovat.
Svìtlým bodem byla videoprojekce prolínaná s tancem, která dodávala pocit ještì nìèeho navíc. 
Nìèeho, co námi lidmi bylo, je a nejspíš i bude neobjeveno.
Závìrem musím øíci, že to, co mi skupina USK ANTARES pøedvedla ZNÁM. Nyní - ve 20. století 
- oèekávám nìco nového.
Nechci vidìt typické kostýmy, typické pohyby, typické choreografie atd, atd.
Ráda bych jednou odešla z pøedstavení, zavøela za sebou dveøe divadla a øekla si: „Jo, tak tohle 
bylo ono!“

Michaela Komárková

USK ANTARES - recenze
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V sobotu 21. èervna jsme se s redakèní výpravou jeli podívat do Prahy, 
abychom „nasáli“ atmosféru letošního festivalu Tance Praha. Pøed ve-
èerním pøedstavením Wendy Houston v Chapiteau (v cirkusovém stanu) 
na Letné jsme se vydali na Staromìstské námìstí, kde na otevøené 
scénì pod širým nebem vystupovaly bìhem festivalu vždy v 1700 èeské 
a slovenské soubory.
Na pódium v nepøedstavitelném vedru nastoupil pražský soubor Domino 
vedoucí Lenky Ottové, aby zde davu turistù i pøíznivcù tance pøedvedl 
choreografii Petra Tyce „Pro Domino“. Protože jsme tuto choreografii 
(mimochodem skvìlou!) vidìli nìkolikrát a vždy v divadle, zeptali jsme 
se Lenky Ottové, jestli se jí na Staromìstském námìstí zdá vhodné pro-
støedí pro uvedení této choreografie:
Lenka Ottová: „Právì vèera jsem øíkala paní Kreuzmannové-Daòkové, 
øeditelce festivalu, že jsem z toho trochu smutná, protože tato choreo-
grafie od Petra Tyce je komorní a je ideální do komorního divadelního 
prostøedí. Na Staromìstském námìstí bohužel nevyzní dobøe.
V choreografii jsou dlouhé pasáže „na ticho“ a právì tyto pasáže zde 
vyznívají rozpaèitì a diváci je nemohou vychutnat, protože se nemohou 
ani soustøedit. Nejsem proto dvakrát nadšená.“
• Na druhou stranu je každé vystoupení zde velkou propagací tance 
na jednu stranu a souboru na stranu druhou. Po kolikáté zde Domino 
vystupuje?
„Po druhé. Vystupovali jsme zde v roce 1996 s choreografií Sen o svo-
bodì. To bylo super. Tanec tady vyznìl. Mìla jsem z toho sice dopøedu 
strach, jak bude venku vypadat, ale opravdu se to povedlo. Ale výbìr 
dnešní choreografie opravdu nebyl š�astnou volbou. Co se dá dìlat, 
v každém pøípadì máme radost, že jsme se díky tancování na festivalu 
objevili v rùzných médiích, v rùzných tiskových materiálech. Fakt je, 
že do toho nemùžu zase tak moc povídat, protože choreografie je Petra 
Tyce, musel by si k tomu øíci svoje.“
• Byla jste už na nìjakém pøedstavení v rámci Tance Praha 98?
„Na Anomalii Josepha Nadje. Je tìžké pøedstavení nìjak vylíèit, je to 
zvláštní pojetí - nìco mezi cirkusem, pohybovým divadlem, tancem. Úplnì 
perfektní! Dneska se jdu podívat na Wendy Houston a ještì mám lístky 
na Twylu Tharp a na Alias.“
• Když jsme se po mìsících opìt sešli, øeknìte mi nìco o vašem sou-
boru.
„Mìli jsme zaèátkem èervna pøedstavení v Divadle Komedie, mimo asi 
dvou tancù to byly úplnì nové vìci. Závìreèná choreografie pøedstavení 
„Tím hùø“ je zatím asi mým nejvìtším dílem a potìšilo mì proto, jak byla 
nadšenì diváky pøijata. A prý je to, øeèeno slovy divákù, právì taková 
bomba jako Sen o svobodì. Námìtem tance je zobrazení souèasné 
spoleènosti, jejích negativních vlivù, soupeøivosti a bezvýchodnosti 
v souèasné dobì. Je to choreografie i s diaprojekcí, s bílým horizontem, 
na který se promítají fotografie mého známého z Norimberka. U pøíležitosti 
premiéry byla i výstava fotografií.
Bohužel jsme se s touto choreografií nemohli zúèastnit regionálního praž-
ského pøedkola celostátní pøehlídky Tanec, tanec, takže v Ústí nad Orlicí 
nebude. Dùvodem je nároènost pøestavby horizontu, využití divadelních 
„šál“, a kdoví èeho všeho, takže jsem si netroufla tuto vìc do pražského 
kulturního domu Krakov vùbec situovat.“
• Na závìr - když jsme na festivalu Tanec Praha, mohla byste øíci, co 
pro vás osobnì znamená Tanec Praha?
„Myslím, že velkou mìrou obohacuje kulturní život v Praze. Co se týká 
tance je ojedinìlou šancí, kdy se dají zhlédnout nìjaké perfektní pøedstave-
ní na úrovni. To je nejdùležitìjší pøínos. K souborùm, které zde vystupují, 
se èlovìk málokdy dostane. Jedinì, že by jezdil po Evropì.
Myslím, že èeská tvorba by tu mohla být zastoupena ještì ve vìtší míøe, 
než je. I když každý rok se øíká, že je èeská tvorba víc a víc zastoupena, 
mohlo èeských souborù na festivalu figurovat víc.“
• Co plánuje Domino na prázdniny?
„V èervenci máme soustøedìní v Brandýse nad Labem. Tentokrát máme 
zmìnu v osobách pedagogù, nebudou to naši francouzští pøátelé, ale pe-
dagogové budou z anglického Leedsu. Norman Douglas bude vyuèovat 
klasickou techniku a Katherine Burge, Amerièanka žijící v Leedsu, bude 
uèit techniku Limona.
V srpnu chystáme týden s Janem Kodetem. Zatím ještì nevím, kde to 
bude, on by rád vyjel nìkam ven.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Domino a „Pro Domino“ na Tanci Praha 98

Foto: BoD
DOMINO PRAHA - Staromìstské námìstí - Tanec Praha ’98
Markéta Kodejšová v choreografii „PRO DOMINO“

Foto: BoD
Nìkterá pøedstavení letošního roèníku festivalu Tanec Praha
se konala v Chapiteau na Letenské pláni
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Regionální kolo celostátní pøehlídky scénického tance se v Ostravì konalo 
6. èervna 1998. V porotì pracovala jako pøedsedkynì Marylana Halászová 
(prof. taneèní katedry HAMU Praha), Igor Vejsada (choreograf a šéf ost-
ravského baletu), Eva Veverková (taneèní pedagog, choreograf, vedoucí 
C-Dance) a Roman Vašek (kritik). Pro postup do celostátní pøehlídky po-
rota nominovala tanec „Místo“ chor. Lenka Døímalová v provedení Studia 
moderního tance VŠB - TU Ostrava.
Choreografie Místo patøí k rozsáhlejším pracem Lenky Døímalové, za-
ujme øadou momentù - „živými“ hudebníky doprovázejícími tanec, využitím 
hojnì zastoupeného mluveného slova, využitím rekvizit (židle, gumové 
provazce) a pøedevším kvalitním taneèním projevem. Tanec ze zaèátku 
pùsobí jako roztanèené melodrama - do dlouhých mluvených pasáží 
sólisty obèas pískne flétna, pøidávají se rùzné bicí nástroje. Postupnì 
se roztanèí taneèní dav kolem sólisty na židli až dojde ke støetu davu 
se sólistou, který svým herecky civilním projevem (a mluveným slovem) 
pùsobí velmi kontrastnì.
Choreografie Místo je skuteèným soudobým moderním tancem a stálo 
za to ji vidìt, nicménì zajímavé byly i nìkteré ostatní tance. Mám-li vy-
jádøit bez nìjakých hlubokých rozborù, co se mi tak honí hlavou, když si 
vzpomenu na odpoledne v Domu Kultury Vítkovice, v první øadì bych zmìnil 
poøadí prezentovaných tancù. Výše zmínìné Místo nasadilo na úvod ne-
úmìrnì vysokou la�ku, které se pak ostatní soubory dle svých možností 
pøibližovali. Pøitom zejména tance z celé první poloviny mìly své dobré 
stránky - zejména technické kvality taneèníkù. V tanci Pocta vévodovi 
v choreografii Jiøího Kreisela byla radost hledìt na taneènice souboru 
Delta Šumperk.
Horizonty Havíøov mì zaujaly okamžitì. Taneènì dobøe pøipravený sou-
bor a pøedevším skvìlý taneèník Ondøej Bartošík se nedali pøehlédnout 
v choreografii Jaroslavy Jelínkové Protínání.
Zajímavý tanec byl pro mì hned další v poøadí pøehlídky - Podvod 
v choreografii Veroniky Holušové (TK Takt). Ohromné nasazení, radost 
z pohybu, vizuálnì nesmírnì pøíjemná podívaná na synchronnì roztanèe-
nou skupinu „fešaèek“. Celou dobu jsem èekal, která vypadne z tempa, 
která zaène na pohled pùsobit línìji než ostatní. Nedoèkal jsem se. 
Bravo, milé dámy!
Sólový tanec Moon machine v choreografii Vìry Tesaøové, zatanèený 
èlenkou TS Návraty zaujal porotu natolik, že uvažovala o postupu. Mohu 
souhlasit, protože tanec mìl svùj styl, svoji atmosféru, dá se snad uva-
žovat jen o tom, jestli smìrem k závìru sólistka neslevila z nasazení 
i preciznosti pohybového rejstøíku v úvodu tance.
Poslední tanec pøed pøestávkou byl Ví�a v øíši divù - chor.: Jiøí Kreisel 
v provedení Delta Šumperk. Tanec o tom, jak si mladý muž usne a zdají 
se mu sny - tu pøibìhne andílek, tu jakýsi šermující samuraj, krásné víly... 
Poøadí jednotlivých snových vstupù si nepamatuji. Každopádnì sny mají 
svoji logiku, i když propletenou, takže chyba tohoto tance byla v zámìru 
- taneèník mohl zùstat vzhùru a mohl se mu s klidem na „èarovném 
palouèku“ objevovat kaleidoskop rùzných zjevení.
Druhou polovinu otevøel soubor ANIMO v choreografii Jana Hájka „Skau-
tovo pozdní odpoledne“. V dobrém slova smyslu absolutní úlet, pøesnì 
to, co obèas musí pøijít, aby vrátilo estéty tance na pevnou zem. Nìkdo 
mùže diskutovat o tom, že víceménì divadelní scénka s minimem tance 
o skautském výletu nepatøí na taneèní pøehlídku, ale... Koneènì nìkdo, 
kdo zkouší vìci jinak než ostatní, a pøehlídka je pøehlídkou, mìla by uká-
zat celou stupnici a ne jenom krásné tanèení a la muzikál, nebo Isadora 
Duncan. Dùležité je, aby soubor Animo pokraèoval v hledání rovnováhy 
mezi divadlem, tancem a recesí a aby nezùstalo jen u jednoho, dvou 
recesních nápadù.
Další choreografie alespoò chronologicky:
Sokynì - Jana Asmusová, ZUŠ Opava
Když bùh dá, bude lépe - Jaroslava Jelínková, Horizonty
Èerná Jessie - Ta�ána Korytáøová, TK Takt
O’Clock - Vìra Tesaøová, TS Návraty
Vzpomínám na San Francisco - Jiøí Kreisel, Delta Šumperk
Lusk - Jan Hájek, Animo

Po skonèení pøehlídky jsem se zeptal náhodnì vybraných divákù na tance, 
které se jim líbily:
Radim Vaculík a Lukáš Grabovský: „Horizonty a Animo samozøejmì. 
Oba tance Anima, ten druhý byl lepší.“
Bohumil Vanìk: „Asi bych vybral první vystoupení Lenky Døímalové a po-
tom sólový tanec Moon machine“.
Šárka Bartošíková: „Mì se líbilo témìø všechno. My chodíme každý rok 

a letos pøehlídka mìla stoupající tendenci. Nejvíc se mi líbila èísla, která 
naplno vyjadøují tanec, radost, kde nechybí celková taneèní kompozice... 
takových èísel bylo víc.“
Monika Mynáøová: „Radìji vám nic neøeknu, nedìlala jsem si poznám-
ky. Bylo to stylovì zajímavé, hlavnì Lenka Døímalová a Místo. To bylo 
na vysoké technické úrovni.“
Pavel Ondrejka, ze souboru Invence: „Mì se nejvíc líbilo Studio moder-
ního tance Lenky Døímalové. Horizonty byly velice pìkné a první èíslo 
Taktu.“
Milada Fialová, soubor Klan Štramberk: „Mì se líbilo Studio moderního 
tance Lenky Døímalové. Celkovì dobré. Mimochodem náš soubor tu v mi-
nulých letech celkem tøikrát vystupoval, vždycky to dopadlo hroznì...“

Krátký rozhovor jsem si rezervoval pro soubor ANIMO z Ostravy:
• Nebojíte se jít s tímto typem pøedstavení plným nadhledu mezi umìlec-
ky vážnì se profilující taneèníky?
Vladislav Kos: „Na této pøehlídce jsme byli letos podruhé. Je to všech-
no opravdu takové vážné. Když se øekne výrazový tanec, každý do toho 
dává tìžký výraz, vybírají si tøeba i vážnou muziku. My se snažíme dìlat 
tanec jinak, jako zábavu, i soubor bereme jako zábavu, dìláme to jako 
koníèek. Styl je takový, že tanec spojujeme s hraním. Naše vystoupení je 
vlastnì divadelnì taneèní. Dìj iniciuje tanec. Dìláme na písnièky autorù 
jako Nohavica ad.
Sem na pøehlídku jsme se šli podívat na ostatní soubory, podívat se co 
se dìje nového v tanci.“
• Takže èísel máte víc?
„Ano, máme program asi hodinu a pùl, nìkdy až dvì. Záleží na tom kolik 
choreografií se podaøí za rok postavit.“
• Problémy s doplòováním souboru asi nemáte?
„Právì, že máme. Dnešní mladí mají radìji disco. Nemáme pøípravku, 
noví èlenové zaèínají pøímo v souboru a dostanou prostor v jedné, nebo 
ve dvou choreografiích, aby si vyzkoušeli jevištì. Problémem je, že pracu-
jeme v Pøívozu, špatnì se tam dojíždí, ètvr� nemá dobrou povìst, protože 
tam žijí Romové. Není jednoduché pouštìt samotné mladé holky veèer 
na zkoušky... Zaèínáme v šest, konèíme v devìt, zkoušíme dvakrát týdnì, 
pøed vystoupením i o sobotách, nebo nedìlích.“
• Máte nìjaký vzor?
„Všichni máme rádi legraci, rádi se bavíme a tak se to potom objeví 
i v tanci.“
• Nebojíte se škatulkování?
„My nevíme kam patøíme. (smích)

Protože v souboru jsou i krásné sleèny, které by si neudìlali ostudu 
ani v soutìži o Miss, jedné z nich jsem položil otázku:
• Nebojíte se ze sebe dìlat srandu? Øíká se, že ženy nemají smysl 
pro humor...
Jiøina Kramná: „Nebojím a myslím, že ostatní se také nebojí. Dìláme to 
víceménì pro srandu.“
• Nemáte strach ze škatulkování, že nad vámi ohrnou nos taneèní es-
téti?
„Právì proto jsme amatéøi.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Jak bylo v Ostravì?

Foto: BoDANIMO v chor. Skautovo pozdní odpoledne
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Malé taneèní seskupení je souborem pùsobícím na brnìnské scénì již 
øadu let. Svojí tvorbou se hlásí k tradici výrazového tance rozšíøeného 
pedagogickou i umìleckou aktivitou pražského Duncan Centre. Na svém 
koncertì dne 17. 5. mìl soubor opìt možnost prezentovat se v brnìnské 
divadle Barka, jehož øeditelka Zdeòka Vlachovská poskytuje prostor ne-
komerèním aktivitám i za cenu menší finanèní návratnosti.
MTS existující ve svém jádru již od konce osmdesátých let doznalo 
za tuto dobu pøirozenì øadu personálních zmìn. Na souboru se však 
odráží pøedevším letitá práce a úsilí jeho umìlecké vedoucí Lenky Švan-
dové, uèitelky na brnìnské ZUŠ Charbulova, která nyní MTS poskytuje 
domovskou základnu a potøebné zázemí. Švandová je taky tvùrcem øady 
výrazných choreografií, kterými se soubor již nìkolik let pøedstavuje 
veøejnosti. Vlastní projekty jednotlivých èlenek souboru vedly ke vzniku 
dalších dvou uskupení, která se na koncertì prezentovala samostatnì 
jako Filigrán (choreografie Dobra Zelenková) a LVX.
MTS bylo na koncertì s názvem Nìco v nás chce tanèit zastoupeno 
ètyømi èísly. Úvodní Do ticha je pohybovým ztvárnìním subtilní hudby 
Ireny a Vojtìcha Havlových. Široké spektrum nálad rozvádìných taneè-
ním pohybem sahá od proslunìné pohody až k drsné necitelnosti. Na-
víc je tu patrná snaha postihnout pøirozenou taneènost lidské bytosti. 
Komornì ladìnými èísly MTS byly … a palmièky mít na hlavách Lenky 
Dofkové a Pavly Hranièkové, které potìšily vtipným, odlehèeným dojmem 
a pùsobivé sólo Veroniky Koleèkáøové Køièím do komína. Vyvrcholením 
vystoupení byla choreografie Lenky Švandové Neklidem jsme obklopeni, 
klid je nám darován. Smyècový kvartet Bohuslava Martinù tvoøí nosnou 
bázi pro téma údìlu moderního èlovìka, èasto neschopného vlastními 
silami dosáhnout nezbytného soustøedìní a zklidnìní. Expresivní hudební 
i taneèní projev se zde vzájemnì doplòují v celek obsahující promyšlený 
a vyzrálý názor na lidskou existenci.
Filigrán se pøedstavil choreografií Slušné ryby, kde Veronika Kacianová 
a Veronika Koleèkáøová v drtivém strojovém tempu ztvárnily své pojetí 
odlidštìní. Naproti tomu Nadívaná køepelka byla vytvoøena se smyslem 
pro humor. Filigrán zde pøedvedl vtipný výstup, k nìmuž mu inspiraci 
poskytla Verdiho hudba plná dramatizujících a romantizujících prvkù. 
V závìreèné skladbì na hudbu Leoše Janáèka Z utíkání na obzor bolívají 
nohy, popadnout nelze dech je patrná snaha uchopit svìt v jeho rozporu-
plnosti obsahující radost i tíhu.
Skupina LVX, která je spoleèným projektem Alžbìty Strachové a Ireny 
Kohoutové, je zamìøena pøevážnì experimentálnì. Poèínaje kostýmová-
ním, pøes pohybovou stránku až po práce se svìtly je tu kladen dùraz 
na neobvyklá a pøekvapivá øešení. Nejzdaøilejší èástí jejich vystoupení 
byla úvodní sekvence. Grotesknì zkøivená realita podaná s osvìžujícím 
entuziasmem pùsobila vtipným a uvolnìným dojmem. Ne pøíliš zdaøené 
experimenty se svìtly však bohužel znaènì oslabily vyznìní zbývajících 
dvou èástí.
ZUŠ Charbulova byla rovnìž reprezentována svými žákynìmi, které 
v choreografii Dagmar Nejedlé Vìneèek zosobòovaly pùvaby køehkého 
a zranitelného svìta dospívajících dívek.
Taneèní vystoupení bylo doplnìno Sonatinou pro klavír souèasné brnìn-
ské skladatelky Kateøiny Rùžièkové v podání Petry Pospíšilové a dílem 
Francise Poulence, jehož Sonátu pro dva klavíry hrála Ema Jedlièka-Gogova 
a Mirjana Stefanoviè.
V souèasné podobì Malého taneèního seskupení je patrná tendence 
k urèité názorové polarizaci. V choreografiích Lenky Švandové je kladen 
dùraz na obsah a smysl. Úsilí Filigránu zase svìdèí o potøebì bezprostøed-
nì reagovat taneèním pohybem na hudební i jiné podnìty. Vystoupení 
naznaèilo, že by toto smìøování mohlo vyústit v plodné napìtí, které bude 
pøínosem pro soubor i publikum.

Michal Švanda

Foto: BoDANIMO v chor. Skautovo pozdní odpoledne

Foto: BoDSMT VŠB - TU v chor. Místo

Foto: BoDTK TAKT v chor. Podvod

Neklid a spoèinutí

TANEÈNÍ 
ROZHLEDY
TANEÈNÍ 
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19.6. ve 2030 na zámeckém nádvoøí - I. a II. cyklus TO ZUŠ v Chocni
20.6. ve 2100 na zámeckém nádvoøí - taneèní soubor Prozatím v chore-
ografiích Z.Marešové, P.Sedlaka a M.Komárkové
21.6. v 1500 v parku - I. a II. cyklus TO ZUŠ v Chocni, soubor Proza-
tím

Svým Skoro Festivalem mì Zlatka (v kalendáøi Zlatuše) Marešová nadì-
lila krásný dárek. Sice jsem navštívil jen první pøedstavení, ale i to stálo 
za to. Je jistì málo míst, kde se v republice konají závìreèné koncerty 
na zámeckém nádvoøí, jak je v Chocni již nìkolikaletý zvyk. Atmosféøe 
tancù to svìdèí úžasným zpùsobem. A divácký zájem je mimoøádný.
Zlatka Marešová si už dokázala vytvoøit svùj rukopis, pøedstavení je 
kompaktní, ve zkratce se dá øíci, že Isadora Duncan tu má docela sluš-
nì vedenou taneèní školu (mínìno pochvalnì). Opìt musím napsat, 
že pro propagaci scénického tance dìlá tìmito pøedstaveními Zlatka 
Marešová velký kus práce.
Velkým zážitkem páteèního pøedstavení pro mì byly tance žákyò II. 
stupnì Algo entre algo (èistá pohybová poezie a dívèí krása zároveò) 
a humorný Jen tak.
Z dìtských tancù se mi líbil Bim bam, kde se dìti samy doprovází na rùzné 
bicí nástroje. Míru vkusu si podržely všechny tance a Zlatce Marešové 
nezbývá než gratulovat k zatím jejímu nejlepšímu programu.
Bude zajímavé sledovat, zda se podaøí pøenést atmosféru „tancování 
na zámku“ v Chocni na jevištì Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí, kde 
nìkteré tance souboru Prozatím a žákù II. stupnì ZUŠ budou uvedeny 
v rámci festivalu 3x Modern Dance.

-mn-

Regionální kolo celostátní pøehlídky scénického tance v Ústí nad Orlicí 
16. kvìtna mì jako peèlivému divákovi a zároveò konferenciérovi akce 
potvrdilo, (i když to zní jako fráze), že koncentrace souborù východoèes-
kého kraje a jejich kvalita je skuteènì vynikající. Potìšující byla úèast 
hostù odjinud (Banda Praha, TO ZUŠ Šumperk).
Kvalita choreografií i jejich technické provedení mì dlouhé roky nenechává 
na pochybách, že staré osvìdèené firmy (Jan Schmidt - Banda Praha, Eva 
Veverková - C-Dance Ústí nad Orlicí, Blanka Šourková - Èervený Kostelec) 
stále nenachází své „pøemožitele“. (Další stálá jména z jiných regionù mi 
tento názor také potvrzují, namátkovì jmenuji: Lenka Døímalová - Ostrava, 
Lenka Ottová - Praha, Josef Prouza - Praha, aj.).
Pøesto mì mezi prezentovanými pracemi až pøekvapivì zaujal pro mì 
zatím ménì známý soubor LDO ZUŠ Na Støezinì Hradec Králové. Chore-
ografie Petry Šustové jsem považoval pøi spatøení na pódiu Roškotova 
divadla za skvìlé (skuteènì nápaditý moderní tanec s vlastním pohybovým 
rejstøíkem, vycházejícím z osobnosti taneèníka a zároveò umocòujícím 
jeho projev) a moje hodnocení mi nìkolikeré promítnutí videozáznamu 
zcela potvrdilo.
Potìšující je i konkurence uvnitø samotného Hradce Králové, na ústec-
ké pøehlídce se v choreografiích Danky Pešové objevil soubor TS ZUŠ 
Na Støezinì.
Verdikt poroty byl zklamáním pro soubor Prozatím ZUŠ Choceò a choreo-
grafku Zlatku Marešovou. Zøejmì se zde projevila nedostateèná zkušenost 
taneènic s jevištním divadelním prostorem, protože kupøíkladu tanec Jen 
tak v Roškotovì divadle zaujal spíše než èímkoliv jiným pouze nápadem, 
zatímco na zámeckém nádvoøí v Chocni pøi celoveèerním pøedstavení 
v bezprostøedním kontaktu s diváky byl pøímo „taneèním zákuskem“.
Dobrou práci odvádí Blanka Šourková, její soubor zaujme svým proje-
vem okamžitì, protože osobnosti jako Petra Cicáková, Jana Faltová ad. 
se nedají pøehlédnout.
BT Studio ZUŠ Pardubice s choreografkou Naïou Gregorovou patøí vždy 
k zárukám kvality, z mohutné pardubické ZUŠ se zøejmì soubor dobøe 
doplòuje. Letošní choreografie mì kupodivu nechytly pøíliš za srdce asi 
proto, že dominantu pøehlídky mi vytvoøily práce jako napø. Sarajevo Jana 
Schmidta, Aqua, aqua Evy Veverkové, nebo Rakovina Petry Šustové. Pøes-
to verdikt poroty znìl pro BT Studio pøíznivì - postupuje Tekoucí èas.

Malé ohlédnutí

Skoro Festival Tance Choceò ’98

Flek Chrudim byl asi rozhodnutím poroty o postupu svého tance Sefard-
ské Ladino mile potìšen. Nechci diskutovat s porotou, ale tato choreo-
grafie Ivany Hrochové patøila podle mì sice mezi solidní, nicménì stále 
mám na pamìti provedení Sefardských písní v roce 1995 v choreografii 
Josefa Prouzy, které v pøípadì této hudby pro mì vytvoøily (zatím) nepø-
ekonatelný vzor.
No a protože už jsem vyjmenoval prakticky všechny úèastníky pøehlídky 
ještì než se budu vìnovat domácím, nezbývá než se zmínit o TO ZUŠ 
Jindøicha Praveèka Lanškroun (choreografka Iveta Zahradníková). Tato 
ZUŠ si pomìrnì dobøe vede na dìtských soutìžích (loòská úèast v ústøed-
ním kole celostátní soutìže ZUŠ, letos úèast v ústøedním kole dìtské 
pøehlídky scénického tance), na úspìch mezi dospìlými soubory si ovšem 
tento soubor bude muset poèkat, až uèitelce a vedoucí Ivetì Zahradníkové 
vyroste a vyzraje generace 17-ti letých a starších taneènic. Urèité vìci 
vyjádøí zralá dívka, nebo žena bez zbyteèného snažení jenom pohledem 
a výrazem tìla. Ve srovnání s ostatními mají taneènice z Lanškrouna 
nepochybnì nejnižší vìkový prùmìr.
Co se týká ZUŠ Šumperk, Porgy a Bess v choreografii Marie Jirmanové 
na pøekonání konkurence nestaèilo. Úroveò je v Ústí nad Orlicí pøíliš 
vysoká na to, aby se dala pøeskoèit jedinou jazzovou písní, by� solidnì 
øešenou.
Eva Veverková, jakožto domácí, má se svým souborem nepochybnou 
výhodu oproti snad všem souborùm v republice. Díky pomìrùm v rodném 
mìstì v pøípadì potøeby zkouší se souborem C-Dance v Roškotovì diva-
dle, kde si v klidu zkoumá možnosti svìtelného parku. Proto její produkce 
jsou kromì technických kvalit souboru i zajímavých choreografií, zøetelnì 
ovlivnìných divadelním myšlením, barevnou pastvou pro oèi. Tanec Aqua, 
Aqua takovou pastvou rozhodnì byl, právì tak tanec Když se dva...
Pokud jste doèetli až sem a èekáte koneènì na tìžkou kritiku, pohanìt 
na regionálním ústeckém kole nemohu žádný tanec, každý mìl svoji 
urèitou la�ku.
Podotýkám, že tento èlánek nezaznamenává názory poroty, pouze mé 
vlastní.

-mn-

Pøi Skorofestivalu tance v Chocni se tanèilo na zámeckém nádvoøí (1) i v zámeckém 
parku (2, 3)

Foto: mn (1), BoD (2, 3)
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Pøesnìji bych mìl napsat „pøinesli nám po uzávìrce“. Na ústecký sou-
bor C-Dance pøišla informace o tom, že znovu zaènou vycházet Taneèní 
listy. Proè ne, fajn, øekl jsem si a ètu dál nabídkový leták. Hned u jedné 
z úvodních vìt jsem se ovšem velmi a velmi podivil. Cituji doslova: Vy-
davatelem je Taneèní sdružení ÈR, které zastøešuje vìtšinu taneèních 
institucí - souborù, škol atd.
Myslím si, že Roman Vašek jakožto šéfredaktor budoucích Taneèních 
listù zde naprosto šlápl vedle a pokud si z hlediska pøesnosti zveøejòo-
vaných informací v Taneèních listech povede tímto zpùsobem, pøipraví 
se o znaènou èást abonentù. Protože:
a)  Taneèní sdružení ÈR (dále jen TS ÈR) nezastøešuje vìtšinu taneèních 

institucí - zaènìme školami - pochybuji, že z nìkolika málo stovek 
ZUŠ s taneèním oborem zastøešuje TS by� jen jedinou. Tyto školy 
„zastøešují“ (mimochodem, co tímto slovem chtìl autor øíci, není pø-
esnì jasné) Ministerstvo školství ÈR, školské úøady, nebo obce, øada 
tìchto škol je v právní subjektivitì, nebo jsou soukromé... Troufám si 
dokonce tvrdit, že vìtšina tìchto škol nemá vùbec tušení o èinnosti 
TS. Dokonce ani z úst nìkterých èlenek ústøední umìlecké rady ZUŠ 
s kterými komunikuji, jsem v posledních letech neslyšel nic o TS 
ÈR.

     Další školy (øádovì v jednotkách) jsou konzervatoøe - urèitì je TS 
nezastøešuje, nebo alespoò ne všechny. Mimochodem èetli jste Vy 
z konzervatoøe Duncan Centrum Praha tuto filištínskou vìtu, citova-
nou v úvodu, která otevírá náborový leták pro Taneèní listy?

     A HAMU, taneèní katedra? Divil bych se, že by zrovna tento typ 
školy mìl zapotøebí, aby ji kromì pøíslušného ministerstva kdokoliv 
zastøešoval.

b)  Soubory - tvrzení, že TS ÈR zastøešuje vìtšinu souborù je absolutní 
nesmysl. Naše databáze èítající okolo stovky aktivních neprofesionál-
ních souborù moderního tance, z nichž znaènou èást znám osobnì, 
mì nutí prohlásit, že tato èást èeské taneèní scény neví o TS ÈR 
vùbec nic!!!

     Další soubory jsou profesionální - neboli jak øíkáme „balety“ : Liberec, 
Plzeò, Ostrava, Brno, Praha, Ústí nad Labem... finanènì, umìlecky, 
propagaènì tyto soubory TS ÈR nezastøešuje (pøestože nìkteøí vedou-
cí èinovníci tìchto souborù èleny TS ÈR jsou, nebo byli). Další soubory 
tzv. „grantové“ jako napø. skupina Petra Tyce, nebo Moniky Rebcové, 
existují také mimo TS ÈR. A Pražský komorní balet, jediný stálý èeský 
profesionální „koèovný“ soubor? Pan Jiøí Opìla ani pan Pavel Šmok 
se mi o zastøešující úloze TS ÈR nikterak nezmínili pøi našem pod-
zimním interwiev. A nejmladší taneèní generace, jako napø. Kristýna 
Lhotáková, je mimo.

c)   Zastøešuje vìtšinu taneèních „institucí“ - taneèních institucí, pokud 
jsme vymezili školy mimo, je jako šafránu. Za instituci mohu považovat 
Tanec Praha, a nepochybuji o tom, že mezi TS ÈR a Tancem Praha 

je hluboká studená válka, další instituce je napø. èasopis Taneèní 
sezóna (nazdar, holky!), pøesnìji øeèeno Sdružení na podporu vydávání 
Taneèní sezóny, opìt zcela mimo TS ÈR, o velmi aktivním Taneèním 
sdružení Eva s celostátní pùsobností netøeba mluvit (absolutnì mimo 
TS ÈR) ...

d)  Zastøešuje taneèní instituce - soubory, školy atd. Co je to to atd.? 
Jednotlivci? Taneèníci? Pokus zmátnout povrchního ètenáøe, že je 
v tanci další a další... co? Kupodivu toto atd. akceptuji z hlediska 
nenapadnutelnosti nejvíc. To budou patrnì èlenové Taneèního sdru-
žení, které skuteènì TS ÈR zastøešuje.

Závìrem musím øíci, že ani Taneèní rozhledy nezastøešuje nikdo. Chceme 
nezávisle informovat o taneèním dìní v Èeské republice. Mimochodem 
naši milí ètenáøi - v té Praze to tedy vedou! Jestli by nebylo lepší místo 
rùzných osobních zájmù a antipatií zaèít propagovat tanec a být realistou. 
Jestliže se urèité tábory nemohou domluvit, tak se mohou alespoò na-
vzájem tolerovat? Tato inkriminovaná vìtièka („...zastøešuje vìtšinu...“) 
však svìdèí o pravém opaku zájmu o komunikaci.
A protože nikomu nenadržuji, ani nechci nìkoho zbyteènì odsuzovat, 
nabízím zástupcùm Taneèního sdružení ÈR setkání a možnost obšírné 
informace ètenáøù Taneèních rozhledù o jejich èinnosti.
Závìrem podotýkám, že tento èlánek není namíøen proti TS ÈR, to jen 
ten neš�astný Roman Vašek mì tak dohøál. Používat takovéto zavádìcí 
argumenty! To se pøece nedìlá.
Mimochodem je nás pìkný zástup tìch, co máme rádi tanec. Jenom si 
proboha nìkdo nemyslete, že budeme stát v øadì!

Mirek Nìmec

P.S.: Mimochodem šéfredaktor budoucích Taneèních listù bude mít zøej-
mì do budoucna vážné problémy s novináøskou etikou, protože èlánek 
ve Zpravodaji Klubu pøátel baletu è. 44 „Entrée k Tanci - Kulatý stùl“ je 
stoprocentní ukázkou toho, jak se dají vytrhovat citace ze souvislostí 
a jejich úmyslnì nepøesným øazením zmìnit význam debaty. Pøíklad: do-
slovná citace z èlánku na str. 3, závìreèné ètyøi øádky:
„Øeditel festivalu Mezinárodní týden tance a konzervatoøe TC Praha An-
tonín Schneider: Jedinou možností, jak být silným partnerem pøi jednání 
s Ministerstvem kultury ÈR, je spojit se. Takovýmto sjednotitelem by 
mìlo být právì Taneèní sdružení ÈR.
Yvona Kreuzmannová: Nejhorší postavení má u nás moderní tanec.“
Roman Vašek se sice v úvodu èlánku omlouvá, že nemìl k dispozici 
diktafon, též že mohlo vytržením z kontextu dojít k malým významovým 
posunùm (!!!), ale už vùbec neuvádí, že zkreslené výòatky øadí úplnì 
svévolnì za sebou, takže nakonec uveøejnil právì takovouto kuriozitu, 
jakou jsem si dovolil ocitovat. Pøesný záznam celé diskuse mám na dvou 
MC kazetách, protože jsem byl samozøejmì také pøítomen.

-mn-

Peter Groll a Daniel Raèek pøedvedli na Entrée k Tanci (17.-20.4. 1998) 
v Hradci Králové choreografii ProFile, která byla patrnì nejúspìšnìjší 
pøedvedenou prací festivalu. Námìt a režie tance ProFile je dílo Petera 
Grolla, který je právì tak autorem hudby.
Pro ortodoxní taneèníky mùže být zjevení obou sympatických sloven-
ských taneèníkù témìø fatamorgánou, protože Peter Groll vystudoval 
skladbu na Státní konzervatoøi v Bratislavì a Daniel Raèek je absolven-
tem Matematicko - fyzikální fakulty Univerzity Komenského v Bratislavì. 
Samozøejmì bìhem studií se oba vìnovali naplno tanci, napø. Peter 
Groll navštìvoval taneèní semináøe organizované taneèní katedrou VŠMU 
a jejími studenty. Zajímavé je, že je autorem hudby k dalším taneèním 
pøedstavením, mimo jiné pro taneèní spoleènost Artyci složil hudbu k dílu 
„Mýtus“ (pokud jste nevidìli, mùžete litovat - super!!!).
V Hradci Králové jsem se ho zeptal:
• Tanec, který jste s kolegou Dano Raèkem pøedvedli, je výsledkem 
okamžitého nápadu?
„V žádném pøípadì, je za tím tøiètvrtì roèní práce.“
• Jak tanec vznikal, byla první vaše hudba?
„Pøesnì naopak. Nejprve vznikala choreografie, až asi do osmdesáti 

procentní verze. Potom jsem tanec natoèil na video, složil hudbu a potom 
jsme tanec doladili do stoprocentní podoby.“
• Máte další podobné nápady, budete tvoøit dál?
„Nápady jsou, ale chce to víc odvahy. Jako taneèník jsem amatér a proto 
tanèit je pro mì spíše záležitost odvahy.“
• Jste tedy hudebník?
„Ano, studuji kompozici, jsem skladatel.“
• Který hudební styl vás oslovuje?
„Jako posluchaè mám rád polskou školu, nebo nìkteré ruské skladatele. 
Mám rád koncertní hudbu, pokud si nìco vyslechnu, tak na koncertì.“
• Co se vám líbí z moderního tance?
„To je tìžké takto jednoduše øíci. Z tohoto festivalu se mi nejvíc líbila 
poslední èást pøedstavení skupiny Petra Tyce Dancing to music v cho-
reografii Victorie Marks. Bylo to velmi jednoduché a èisté, není potøeba 
žádnou velkou výpravu a nic podobného k tomu, aby èlovìk nìco vypo-
vìdìl, aby diváka oslovil.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Došlo po uzávìrce!

Znáte Petera Grolla?
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Toto místo je vyhrazeno pro soukromou inzerci. Sháníte hudbu, 
látky na kostýmy, nìkde jste nìco ztratili? Nebo naopak nìco 
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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.



TANEC, TANEC... ’98
studijní pobyt
Ve dnech 16. - 18. října 1998 se v Ústí nad 
Orlicí koná celostátní přehlídka scénického 
tance, kterou z pověření Ministerstva kultury 
ČR, pořádá IPOS ARTAMA Praha ve 
spolupráci se Střediskem kulturních služeb 
a TS EVA Ústí nad Orlicí.

V rámci celostátní přehlídky se uskuteční pro zájemce studijní pobyt s následujícím 
programem:

V pátek 16. října v 1900 vystoupí v rámci Večera moderního tance
 Soudobé taneční divadlo Petra Tyce s představením POHYBY A NEHYBNOSTI.
V sobotu 17. října ve 1330 bude zahájena
 CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA SCÉNICKÉHO TANCE
 Vystoupí nejlepší neprofesionální soubory a jednotlivci vybraní programovou radou
 IPOS ARTAMA Praha.
V sobotu 17. října v 1900 se uskuteční
 GALAKONCERT nejlepších choreografií z odpolední přehlídky.
V neděli 18. října dopoledne proběhne rozborový seminář.

Součástí studijního pobytu budou praktické semináře (sobota a neděle dopoledne). 
Vyučovat budou přední lektoři.

V rámci studijního pobytu zajistíme:
P koncert v pátek 16. října: POHYBY A NEHYBNOSTI - Petr Tyc
P účast v praktických seminářích: sobota 2 lekce (lekce 90 minut)
    neděle 2 lekce
P přehlídka souborů scénického tance: sobota 17. října od 1330

P volný přístup na zkoušky souborů
P možnost účasti při rozborovém semináři
P videoprojekce ve vestibulu Roškotova divadla
P ubytování na internátě (2 noci)
P stravování: sobota - snídaně, oběd, večeře
      neděle - snídaně
P programový bulletin „TANEC, TANEC... ’98“
P účast na veškerých představeních

Účastnický poplatek: 600,-Kč (470,-Kč bez stravování)

Informace získáte na telefonu: 0465-521047, 523975 (i fax), Dana Chládková, SKS
         02-61215684-7, Iva Švarcová, ARTAMA Praha
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