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Taneční centrum Praha - konzervatoř, o.p.s.

v y p i s u j e 

Talentové zkoušky 
pro školní rok 1999/2000

na pátek dne 15. ledna 1999 v 1600 hodin 
v areálu TCP, U Větrníku 3, Praha 6

(tramvaje č. 1 a 18 z metra „A“ Hradčanská)

„Taneční centrum Praha o.p.s.“ je osmiletá taneční konzervatoř  (1. ročník věkově 
odpovídá 6. třídě základní školy)  pro velmi talentované uchazeče s dobrým prospěchem, 
kteří chtějí profesionálně studovat tanec a zároveň získat kvalitní středoškolské vzdělání. 
Vzdělávací koncepce školy vychází z nového - eklektického pojetí konzervatorního  
a současně gymnaziálního studia s humanitním zaměřením.

Talentové zkoušky jsou určeny pro žáky 5. tříd ZŠ do 1. ročníku konzervatoře, 
ale i pro starší studenty, kteří prokáží výjimečné předpoklady při talentových 
a rozdílových zkouškách a budou přijati do stávajících vyšších ročníků. Uchazeči 
o studium zašlou přihlášku - formulář obdrží ve své kmenové škole nebo si ho vyžádají 
v sekretariátu konzervatoře TCP.

Podrobnou charakteristiku školy najdete v publikaci „Informace o středních odborných 
školách v Praze a okolí“, vydané Pražskou pedagogicko-psychologickou poradnou 
pro školní rok 1999/2000 nebo v sekretariátu konzervatoře TCP.

Taneční centrum Praha - konzervatoř, o.p.s.
U Větrníku 3, 162 00 Praha 6

tel: 02-20611980,  tel, fax: 02-20610308, 02-20610306
E-mail:  tcp@mbox.vol.cz
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Fotografie na titulní stránce: Alena Pešková
a David Dvoøák v Conciertu de Aranjuez

Foto: Petr Wagenknecht

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

Máme u nás fungující taneèní kritiku? Ano i ne. Otázka to není tak jednoduchá, jak by se nìkterým mohla zdát. Jakožto pozorný ètenáø 
všech periodik, které u nás o tanci vychází a v posledních letech vycházely (vèetnì pøílohy TL v èasopise Harmonie) a recenzí v denním 
tisku, pøíležitostnì i jinde (Literární noviny ad.) jsem dospìl k názoru, že skuteèné kritiky je jako šafránu.
Neple�me si kritiku s velkým okruhem èlánkù, které akci pouze komentují a popisují ji pro ètenáøe, který nemìl pøíležitost tanec vidìt 
na vlastní oèi. Tento typ èlánku známe všichni - s vìtší èi menší dovedností popisuje, co se dìje na scénì, obsahuje spíše více než ménì 
cizích slov (aby ètenáø poznal, že èlánek píše vzdìlanec - to nemáme èeské ekvivalenty?) a vlastní kritice je vyhrazeno pouhých pár slov 
závìrem, nebo porùznu „bokem“. Nìkteøí z tìchto glosátorù dosáhli výteèné úrovnì, mnohdy skuteènì píší velmi fundovanì a s takovou 
znalostí vìci, že se bìžný divák až diví, co jeho bystøejší kolega v tanci našel. V každém pøípadì je tento okruh èlánkù nejvìtší a liší 
se pouze pomìrem popisu použitých rekvizit, kostýmù, pohybù, vnìjších efektù všeho druhu i filozofických aspektù díla aneb co chtìl 
autor tímto øíci a pomìrem skuteèné kritiky.
Kritika je záležitostí odborníkù a proto netøeba ubírat prostor urèený pro hodnocení popisem tance, který by mìl být pøíjemcovi kritiky 
znám. Naopak existuje (u nás spíše ne) kritika, kde se jede po doslova každém pohybu a každém významu, pak je ovšem tato popis-
nost nutná v zájmu adresnosti a „vyznání se“, v které èásteèce díla vlastnì jsme.
Vra�me se však k èistému žánru kritiky. Samozøejmì kritiku chápu jako stanovisko a východisko k diskusi s autorem, nikoli jako pokus 
ho zlikvidovat. Pod pojmem kritika rozumìjme celou škálu hodnocení od naprostého záporu po naprostý klad a pøedevším zaujmutí 
èitelného stanoviska. Když se zamyslíme nad osobností kritika, mìl by mít pøedevším mìøítko ke své práci - tzn. stovky shlédnutých 
pøedstavení, nejlépe i diskusí o nich - pro tøíbení a formulování vlastních názorù je to dobrá škola. Potom by mìl mít odstup - nebýt 
zavilý fanda pouze jednoho vyhranìného žánru (nebo ještì hùøe pouze jedné tvùrèí umìlecké skupiny). Mìl by mít nadhled - cit a zá-
kladní orientaci i v dalších umìleckých oblastech. Dùležitá je i vlastní lidská vyzrálost - jinak bude urèité dílo hodnotit frustrovaný èlo-
vìk bez citového zázemí a jinak š�astnì usazený èlovìk. Dál by se mìl umìt kritik vyjadøovat a zároveò i volit správný a pochopitelný 
jazyk smìrem ke svým potenciálním ètenáøùm. (A� se nikdo neurazí, ale mladá taneèní generace urèitì nemá takovou slovní zásobu 
cizích slov jako absolvent Filozofické fakulty.) Kritik by mìl být nezávislý a nezaujatý. Nezmiòuji samozøejmou nutnou základní znalost 
øemesla, pokud možno i vlastní umìlecké pokusy za sebou, aby na vlastní kùži poznal, že umìlecká práce vùbec není jednoduchá, 
atd... Nezapomnìl jsem na nìco?
 ... Jej, to toho je, že? To aby byl kritik Einstein a andìl v jedné osobì! A pokud možno starší vìkové kategorie, protože mladý èlovìk 
tìžko splní ideálnì všechna tato kritéria.
A jsou ještì další otázky ohlednì kritiky - pøímo filozofické. Ty jenom naznaèím, protože to je oblast, kde se dá žonglováním se slovy 
sáhnout skuteènì až na samotnou hranici relativity: Umìní se jako celek vyvíjí - kritik, který hledá kýžený pevný bod, aby pohnul ze-
mìkoulí, nenajde. Protože proto je umìní umìním. Vytváøí se urèité stálejší formy, aby poté co jsou vytvoøeny, další „rebelové“ opìt 
posouvali hranice kumštu nìkam dál a jinam, popøípadì nazpìt... Kde je pevný bod?
Radìji zpátky k tématu a konkrétnì - abych nakonec sám nestvoøil cosi bez konkrétního obsahu:
V každém pøípadì by mìl být kritik schopen i zcela subjektivnì øíci, co se mu nelíbí (líbí). A to už jsem u pražské taneèní kritiky - ne-
kritiky. Lecjakému kritikovi zaène štrapáce v okamžiku, kdy si uvìdomí svoji pøíslušnost k nìkterému taneènímu táboru, kterých je 
v Praze nìkolik. Vlastní tábor se pøece nenapadá a se sousedním táborem je radno zachovat pøímìøí, aby nevypukla válka, pøípadnì 
tzv. novinový ping-pong.
Jak potom kritizovat? Za skuteènou perlu považuji z hlediska neobjektivnosti a zaujatosti napø. èlánek Anny Irmanovové z Lidových novin 
28.4 1998 „Jitøenka tanèí s andìlem“. Autorka zde píše o mladièké a talentované Kristýnì Lhotákové zpùsobem, který musí obì jme-
nované, každou jistým zpùsobem, shodit v oèích znalého ètenáøe. Cituji: „Ètyøi choreografie Syn Žraloka, Number 9, Psoty lotopy a Sen 
s andìlem, berme nyní již jako práce hotové umìlkynì, která si svým naprosto svébytným výrazem razí cestu na špièku evropského 
taneèního nebe.“ (konec citátu). Pøi vší mé úctì ke Kristýnì Lhotákové, která je loòskou absolventkou Duncan Centre konzervatoøe, je 

to chvály až pøíliš. Psát v této souvislosti 
jakkoliv o špièce evropského taneèního 
nebe je pro mì silný tabák. Anebo Anna 
Irmanovová nesleduje, co se za cca po-
sledních deset let na špièce evropského 
taneèního nebe vystøídalo. A zeptat se Kris-
týny, kterou tímto srdeènì pozdravuji, jestli 
se považuje za „hotovou umìlkyni“, asi by 
se sama zasmála.
No nic, další perlièky z novin si schovávám 
pro své pobavení. Své zamyšlení na téma 
taneèní kritiky konèím, avšak kritika, která 
se mùže týkat nejen tance, ale taneèních 
akcí atd. má v tomto èasopise zelenou. 
A nepøehlédnìte, co na téma Taneèní 
kritika øíkají náhodnì dotázaní v anketì 
na následující stranì.

Mirek Nìmec

Alena Pešková a David Dvoøák v Conciertu de Aranjuez Foto: Petr Wagenknecht

Úvaha o kritice aneb Naštvu asi pár lidí.
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Taneèní kritika - krásné téma a žhavé (i ožehavé). Kdo z nás by s tímto 
tématem nìkdy (a mnozí dost èasto) nepøišel do styku? Kdo nìkdy nevy-
bìhl po pøeètení nìjakého èlánku s rukama nad hlavou se slovy „to je teda 
vrchol“. A nebo naopak - èekání na èlánek, který se nakonec neobjevil. 
Za roky a roky, co se toèím kolem tance, jsem pøeèetl takovou øádku za-
ujatých kritik, nebo prostì èlánkù o èemkoliv, že bych o tom mohl psát 
romány. Nepochybuji, že mnozí z vás také. Taneèní kritika a publicistika 
se dá dìlat všelijak. Záleží èistì na odpovìdnosti a svìdomí dotyèného 
pisatele a cílech, které sleduje.
Považuji toto téma za jedno ze zásadních, takže se mu prùbìžnì hodlám 
vìnovat i dále. A tìším se, že se mi ozvou se svým názorem na taneèní 
kritiku a publicistiku i nìkteøí naši ètenáøi.
Dotazovaným na téma taneèní kritika jsem dal zadání širší - zajímal mì 
jejich názor na cokoliv, co se týká taneèní kritiky, obecné názory, popøípadì 
konkrétní hodnocení v rámci tohoto tématu nebo vlastní zkušenost...
Odpovìdi jsou zcela bezprostøední, nepøipravené:
Dana Paseková, taneèní publicistka, kritièka: „Vytkla bych „pøed zá-
vorku“ kritiku v denním tisku. Stalo se špatným zvykem, že tzv. kulturní 
redaktoøi píší o všem. Døív si noviny brali odborníka na tu kterou kritiku 
- taneèní, hudební atd. Dnes tito redaktoøi napíší všechno, èili od „Bacha 
po Vlacha“, èinohru a balet vèetnì. Podle toho to samozøejmì vypadá.
Kladem je, pokud se alespoò takový redaktor ráèí pozeptat, v tom pøípadì 
ráda poradím, ale myslím si, že tento nemrav by nemìl existovat.
Další nemrav je, že existují „mafie“ jednak mezi kritikou a jednak mezi 
aktivními skupinami. To je velká škoda. Vèera jsem se napøíklad zmí-
nila na konferenci Pocta Isadoøe o tom, jak velké osobnosti jako paní 
Jarmila Jeøábková a paní Jarmila Kröschlová spolupracovaly. Nežárlily, 
když žákynì od Jarmily Jeøábkové, která byla geniální syntetik, si chodily 
na kursy k Jarmile Kröschlové, která zase byla geniální analytik. Tímto 
se to nádhernì doplòovalo.
Dnes? Vìtšinou mnozí ztrácejí síly tím, že bojují mezi sebou. To nejsou 
žádné potìšující vìci, že?
Za další: Vždycky existovalo nìjaké napìtí mezi kritikou a aktivními umìlci 
- což mùže být nìkdy i zdravé. Dneska se ale vyvinula jakási elita. Není 
dobré, když mì „objekt“ mé kritiky budí v nedìli ráno po telefonu témìø 
s køikem „co jsem si to dovolila“, pøestože jsem se snažila poctivì najít 
i zrnka kladu ve shlédnutém díle.“
PhDr. Ladislava Petišková, divadelní historik: „Taneèní kritika? Já bych 
si na tak širokou otázku netroufla, protože si myslím, že èlovìk by mìl 
mluvit (i myslet si nìco podstatného) o tom, co dobøe zná. A já jsem 
specialista na pantomimu. Pokud se mì ptáte, protože jsme zde na akci 
Duncan Centra, vìnované Isadoøe Duncan, v nìjaké souvislosti s Duncan 
Centrem - práce Duncan Centra ve mnì vzbudila zájem o taneèní odkaz 
Isadory i o teorii, která je s jejím odkazem spojena. Protože ale pracuji 
pro konkurenèní èasopis Taneèní listy a píši tam pantomimické recen-
ze, dovolila bych si øíci malou poznámku k vašemu tématu. Opravdu 
postrádám otevøené hledí u znaèné èásti taneèních kritikù. Napøíklad 
další konkurenèní Taneèní sezona se zase naopak vyznaèuje širokým 
rozhledem po souèasném tanci a divadle a vybírá si z toho témata, která 
jsou v profilu èasopisu a jsou zejména lidem, kteøí èasopis tvoøí, nejbližší. 
Takže tam je ten široký pohled. Ale oni zase nejsou èasopisem, který by 
zabíral celou oblast taneèního umìní.
K tématu - mì vadí, když ètu èlánky, které jsou úzce zamìøené, mají 
klapky na oèích, nevšímají si nièeho jiného, než té jediné kausy, vìtši-
nou opøené o jediný tvar pøedstavení a nevidí dál. S tím se setkávám 
pomìrnì èasto. A protože se sama zabývám pantomimou a pohybovým 
divadlem, musím øíci, že mi u taneèních kritikù chybí èasto znalosti z ob-
lasti divadla. V okamžiku, kdy ète taneèní kritiku nìkdo z jiného oboru, 
mùže získat pocit, že je taneèní kritika èímsi limitovaná. Ale nepøièítala 
bych to jednotlivým osobnostem, myslím, že to je dùsledek svého èasu 
preferovaného pohledu už ve výuce, který vedl na jedné stranì k velmi 
hlubokému poznání oboru a na druhé stranì opomíjel kontext. Pøitom 
když se podíváte na souèasný tanec, kontext najdete.“
Eva Blažíèková, øeditelka Duncan Centre: „Taneèní kritiku já moc neètu 
a neberu v úvahu. Takže se mi celkem tìžko na toto téma hovoøí.
Takhle: Nemám ráda prázdné „plkání“. Velmi ráda ètu kritiky paní Niny 
Vangeli. Protože jsou vždycky vìcné, a� už kladné nebo záporné, nikdy 
v nich není zlý úmysl (to si myslím, že je u kritika velká pøednost a ctnost 
a dá to jistì velké úsilí si tuto linku udržet) a toho si u paní Niny Vangeli 
velmi vážím. Ráda ètu taneèní kritiky paní Niny Vangeli.“

Vìra Benšová: „Mì se hlavnì zdá, že taneèní kritika u nás je trošku 
osobní. Není dosti objektivní a øekla bych, že vždycky nìèemu straní. 
Chtìlo by to asi ponìkud širší studii na toto téma, ale asi to vychází 
z toho, že zde je nìkolik „hnízd“ taneèního zamìøení. A podle toho, kdo 
ke kterému hnízdu patøí, tak z toho zorného úhlu sleduje a pomìøuje 
i všechno ostatní. Já se pøiznám, že já bych se asi taky, kdybych psala 
o tanci, nezbavila urèitého úhlu pohledu.“
Dr. Zdeòka Pilková: „Já musím øíci, že v posledních letech velmi vymizela 
nejen taneèní kritika, ale i hudební kritika, takže vlastnì se píše jenom 
náhodnì o nìkterých vybraných akcích a rozhodnì se nereflektuje taneèní 
scéna jako celek. Výbìr je velice náhodný a jsou noviny, kde se taneèní 
kritika neobjeví vùbec. Ètu Lidové noviny, tam obèas jak hudební, tak 
taneèní kritika je, ale je to málo. Proto velice vítám, že po pøestávce 
ve vydávání Taneèních listù zaèalo vycházet specializované periodikum 
Taneèní rozhledy.“
Libuše Švábová, zástupkynì øeditelky Duncan Centre: „Taneèní kritika? 
Není jí dost. My jsme teï poøádali festival Taneèního divadla Praha ’98 
a pozvali jsme spoustu novináøù. Odezva, která se nám vrátila zpátky, 
nebyla taková, jakou jsme si pøedstavovali. Nevím èím to je, nemùžu to 
vysvìtlit. Jsou informace jenom o tom, že se akce koná a tak... Myslím, 
že asi není dost odborníkù, kteøí by mohli tanec posuzovat a konkrétnì 
v oblasti souèasného tance.“
Eva Veverková, choreografka: „Tanec mùže dobøe kritizovat jenom ten, 
kdo má za sebou hodnì praktické práce. Nebo aspoò se s tou prací 
nìjak sblížil, že ji vidìl, sledoval tvorbu... Nevím, co se uèí na vysokých 
školách v teorii tance, ale každý, kdo tyto školy absolvuje, by mìl mít 
velkou praxi. Absolutorium školy neznamená, že je dotyèný dobrý kritik. 
Musí se dál zajímat o práci v souborech, divadlech a pak teprve mùže 
kritizovat, øíkejme radìji hodnotit.
Èlovìk by si mìl zkusit na vlastní kùži, co to je, nìco udìlat. Jak by mohl 
nìkdo kritizovat nìco, co sám nezkusil???
Je potøeba sledovat práci i zevnitø. Kritici si pouze sednou do hledištì 
a koukají na jevištì. Ale je dùležité, aby kritici, pokud chtìjí nìkoho kriti-
zovat, poznali celou práci skupiny, souboru, choreografa.
Za další si myslím, že dobrý kritik je také umìlec. Ten se nemùže nauèit 
„dalšímu“ rozmìru øemesla - kritiky ve škole. Ten se s tím rodí. Je to 
prostì Umìlec. Protože vidí, cítí - plastiètìji než jiní. Chápe.
Kritik musí mít duši v poøádku, ne že kritizuje jen umìní - musí umìt 
ohodnotit normální lidské jevy. Kritik musí být pøedevším kritický k sobì 
a pak bude dobøe kritizovat i druhé.
Škola mùže nauèit studenta psát formálnì správnì kritiku. Osnovu, formu, 
co by mìli na díle sledovat... Ale to pøece nestaèí. Umìlecká kritika musí 
být úplnì jiná. Ta je o životì, ne o pouèkách.
Zaráží mì jak nìkdo vystuduje taneèní vìdu a pak už všemu rozumí 
a všechno mùže kritizovat. To je prostì drzost. Abych byla konkrétní - 
kritizovat podle mì mùže u nás Pavel Šmok a další, kteøí mají za sebou 
nìjakou práci a zkušenosti! To jsou pro mì kritikové! Lidi, kteøí vìdí, 
jak je tìžké nìkoho nìco nauèit, jak je tìžké nìco zpracovat a jak je 
tìžké vydržet.“
Všem dotázaným dìkuji za odpovìï.

-mn-

Kritika ?! - anketa

Foto: BoDSMT VŠB - TU Ostrava v chor. Místo (Ostrava 6.6.1998)
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Petr Tyc, Soudobé taneèní divadlo Praha: Pohyby a nehybnosti
Ústí nad Orlicí, Roškotovo divadlo, 16. øíjna 1998
Pøedstavení sestávalo ze tøí èástí:
I. Moving Forward And Holding Still (Pohyb vpøed a setrvání v klidu), cho-
reografie Victoria Marks (USA), hudba Mieczyslav Litwinski (Polsko)
II. Andìlé, choreografie Petr Tyc, hudba Sofia Gubajdulina (Rusko)
III. Dancing To Music (Tancování na hudbu), choreografie Victoria Marks 
(USA), hudba Wim Mertens (Nizozemí)
Tanèili: Mirka Eliášová, Tereza Indráková, Markéta Kodejšová, Sylva 
Tománková, spolu s nimi v první choreografii Petr Tyc.
Odpovìdi jsou nepøipravované, skuteènì bezprostøední:
Jaroslav Langmaier, Praha: „Bezprostøední dojmy? Já už jsem vidìl 
choreografie Victorie Marks v Londýnì. Jsou vyloženì komorní, pøíjem-
né. Hraní s pohybem, s prostorem. Líbí se mi.
Blanka Šourková, Èervený Kostelec: „Inspirativní. Pro mì moc inspi-
rativní.“
Lukáš Hrdina: „Byly tam dva krásné body - jak se pohyboval Petr Tyc 
s tou sleènou, a poslední èást.“
Lucie Kubová, 9 let, žákynì TO ZUŠ Ústí nad Orlicí: „Líbilo se mi to.“
Romana Štìrbová: „Život andìlù se podobá životu lidskému, ale jinak 
nevím, co bych na to mìla øíci. Bylo to hroznì krásné.“
Zuzana Müllerová: „Já jsem nadšená, mì se to líbí moc. To je asi tak 
všechno, co mùžu øíci, ale je to opravdu moc hezké.“
Milan Motl: „Líbil se mi nápad v choreografii Andìlé, první èást pøedsta-
vení se mi taky líbila, protože tam bylo hodnì momentù, které v životì 
prožívám“.
Petr Vašek, Èernovír: „Harmonický minimalismus v hudbì mám rád, ale 
disharmonický minimalismus v téhle dobì, kdy jsou na sebe lidi hnusní 
a oškliví, to je prostì katastrofa, to už psychicky nevydržím. Hrozné.“
Petra Cicáková, Èervený Kostelec: „Bylo to fascinující a krásné. Mì se 
to líbilo, hlavnì ten druhý kus. Bylo to velice nápadité.“
Iveta Zahradníková: „Nejsem zvyklá na takové dlouhé tance. Chvilka-
ma jsem se proto nudila, ale na druhou stranu se mi to zase chvílemi 
velice líbilo.“
Pavlína Holièová: „Mì se líbilo pøedstavení moc, jenom ta muzika mì 
rušila, vybrala bych k pøedstavení jinou muziku, nìco ladnìjšího uchu. 
Jinak to bylo velmi nápadité.“
Petra Horynová, Podìbrady: „Já jsem vlastnì poprvé na taneèní akci 
a jsem ohromená, líbilo se mi to moc, jak hudba, tak choreografie.“
Pavel Kozák, Praha: „Myslím, že nìkteré pohybové motivy z poslední 
skladby dokázaly dobøe vyjádøit a vyvážit tìžiska hudebních motivù.

Kdyby podobnì pracovali i v tanci Andìlé, kde se motivy musely nutnì jevit nehudebníkovi jako džungle, kdyby si s tím dali tolik práce, aby je všech-
ny tak vystihli, byli by úplní géniové, ale bohužel. Bohužel v Andìlích se jim to nìkde povedlo, nìkde si jeli po svém a nìkde dokonce na hudbu 
nereflektovali. Já se jim nedivím, protože skladba byla hroznì komplikovaná a sám skladatel mohl v èasových proporcích ubrat. Jinak ta hudba byla 
opravdu zajímavá.“
Eva Veverková, Ústí nad Orlicí: „Andìlé? - Velice intimní promluva choreografa. Choreograf hledá sám sebe, sebe ve svìtì a svìt v sobì. Takže 
tomu asi každý nebude rozumìt.“
Josef Prouza, Praha: „Byla tam nìkterá svìtlá místa, urèitì. Já mám rád rekvizity na jevišti a práce s rekvizitou zde byla výborná. Poslední èást, 
založená na pohledech, se mi zdála zajímavá v každém pøípadì. Hlavnì jsem na jevišti sledoval své bývalé žaèky, nebo spíše kolegynì, se kterými 
jsem mìl možnost pracovat a jsem rád, že si udržují svoji pohybovou úroveò nadále, i když už spolu nová díla nevytváøíme.“
Kamila Škorvánková: „Nelíbilo se mi to.“
Petr Tyc: „Nevím, jestli se to povedlo, nebo ne, já už to nedokážu posoudit. Když už pøedstavení èlovìk vidí tolikrát, nedokáže ho vnímat jako celek, 
spíše vnímá jednotlivosti a to není ono. Z toho dùvodu to nedokážu posoudit. Já už posuzuji jenom chyby.“
Všem dotázaným dìkuji za odpovìdi.

-mn-

Øekli po pøedstavení (1)

Foto: BoDPetr Tyc

Probìhl v divadelním sále Duncan Centre Praha a v divadle Archa Praha s následujícím programem:
        19. 10. 1998  Duncan Centre  -  Kopir Rozsyval Bestar (ÈR) - koncert a zahájení festivalu
19. - 20. 10. 1998  Duncan Centre  -  Julien Hamilton (Velká Británie) „Libro“
20. - 21. 10. 1998  Divadlo Archa    -  Pierre Droulers (Belgie) „De L’Air et du Vent“
22. - 23. 10. 1998  Duncan Centre  -  Felix Ruckert (Nìmecko) „Hautnah“
25. - 26. 10. 1998  Duncan Centre  -  Simone Sandroni (ÈR, Itálie) „The Suspicious Love“, „The Discreet Obsession“, „Aria Spinta“
28. - 29. 10. 1998  Duncan Centre  -  Didier Theron & Michélle Murray (Francie) „Les Locataires“
30. - 31. 10. 1998  Divadlo Archa    -  Jonathan Burrows (Velká Británie) „Things I Don’t Know“

Festival taneèního divadla Praha 1998
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Soudobé taneèní divadlo Petra Tyce v choreografiích: 1. Moving Forward 
and Holding Still (V.Marks, USA), 2. Andìlé (P.Tyc) a 3. Dancing To Music 
(V.Marks, USA).
Když jsem vidìl poprvé toto pøedstavení v Hradci Králové letos (duben 
1998) na „Entrée k Tanci“, pøijal jsem první tanec bez výhrad. Nabízel 
pøesnì to, co je i v názvu souboru - Soudobé taneèní divadlo.
Pøi choreografii è. 2 „Andìlé“ jsem ale propadl tìžké averzi. Na 99% 
díky hudbì - domnívám se totiž, že podobný druh vážné soudobé hudby 
používá choreograf nejèastìji tehdy, když chce být nenapadnutelný. Kdo 
si troufá pochopit tuto hudbu 20. století, na první poslech velmi tìžce 
srozumitelnou a zaujmout k ní stanovisko??? - A pokud tuto hudbu mám 
vnímat pouze jako kulisu, nevím, proè se mám smíøit právì s takovýto 
druhem kulisy.
Tøetí tanec se mi velmi líbil. Zejména díky jeho kontrastu k dílu pøedcho-
zímu, kontrastu po všech stranách, umocnìnému pro mì v tuto chvíli 
pøíjemnou až snivou hudbou.
V Ústí nad Orlicí (16.10.1998) se mi první kus opìt líbil, Petr Tyc jako 
vyspìlý taneèník dává tomuto dílu svoji úèastí jasný tah na branku.
K mému pøekvapení se mi zaèali líbit Andìlé. Byl jsem totiž pøedem 
smíøený s hudbou co uslyším, a vùbec mi ten kus nepøipadal dlouhý(!). 
Svoji roli sehrálo pøedevším to, že jsem si bìhem léta nìkolikrát pustil 
alespoò kousek hudby Sofie Gubajduliny, použité v pøedstavení. Nicmé-
nì nemìním nic na své výhradì - jestliže každé velké umìní má i jakýsi 
„lidový“ rozmìr a je pøístupno chápání širokých mas, tento tanec bude 
navždy urèen pouze pro elity. Protože na první kontakt bìžný nepouèený 
divák toto pøedstavení nepøijme a k druhému kontaktu již proto nedojde. 
Ovšem nepochybuji o tom, že kdo „Andìlé“ shlédne, odnese si jejich 
otisk v každém pøípadì v sobì. A o to jde. A� už je tento otisk kladný 
nebo záporný.
Naopak se mi pøestal líbil tanec è. 3, protože je založený pouze na zajíma-
vém nápadu a vidìt ho zøejmì po tøetí, šesté a po desáté divák neunese, 
leda že by pøi pohledech, které si taneènice vymìòují jak navzájem, tak 
do prostoru, koukala taneènicím „smrt z oèí“. Bez jakékoliv urážky a vý-
smìchu k prezentovanému dílu si myslím: Nejlépe by tento typ tance, 
kdy na sebe i jinam 10 minut hledí ženy, zahalené do kabátù, pøedvedla 
Iva Janžurová, Helena Maciuchová, Jiøina Jirásková a Jana Brejchová. 
Pochybuji, že taneènice ze Soudobého taneèního divadla Petra Tyce ab-
solvovaly hereckou pøípravu úmìrnou tomuto kusu a jsem si jistý, že tento 
(ne)tanec je oøíškem pro herce, neøkuli pro taneèníky.
Ještì k tanci è. 3. Každý „tanec“ musí poèítat s tím, že ho divák mùže 
vidìt nìkolikrát a zda ho divák mùže vidìt nìkolikrát. Známe to všichni, 
èlovìk buïto nachází v díle další a další plány, nebo naopak pøíjemnì 
spoèine v jakési sladké sounáležitosti vnímání, nebo prostì obdivuje 
nápaditost, vtip, nadèasovost, atd... atd...
Troufám si tvrdit, že zaøazení tohoto tance pro skupinu tìchto taneènic 
je omyl.

Nejvìtším problémem tohoto mladého souboru (a možná i moderního 
tance u nás vùbec) je, že nejsou lidi. Jistì mi dáte za pravdu, že pøi vší 
úctì k sleènám na jevišti, ve srovnání se západním svìtem chybí tìmto 
taneènicím (defacto klubu sólistek profesionálního taneèního seskupení) 
podle mnì pìt až deset let vìku navíc a s tím spojená vyzrálost lidská 
i taneèní, potom ještì alespoò 5-7 cm výšky a možná v nìkterém pøípa-
dì i malinko více štíhlosti. Vždycky, když vidím nìjaké taneènice u nás, 
øíkám si, jak by asi uspìly u konkursu do skupin J.Nadje, A.Preljocaje, 
nebo u konkursù do nìkterých západních divadel, kde se sejdou i stovky 
taneèníkù, atd, dosaïte dle libosti...
Slova to jsou jistì tvrdá, ale taneèní svìt je ještì daleko krutìjší. A bo-
hužel urèité tìlesné dispozice v tanci hrály a ještì budou hrát roli, i když 
nepopírám, že právì v moderním soudobém tanci v rùzných „žán-rových“ 
rolích má šanci i bezpoèet typù zcela protikladných klasickému tìlesnému 
kánonu. Dokonce je možné, že ještì dojde k jistému módnímu zesílení 
této tendence, ale všeho jen do èasu.
Vždy� vystoupím - li na jevištì, jsem okamžitì srovnáván s celou minulou 
i souèasnou škálou kumštu. Není žádné zmìkèující mìøítko.
Když srovnám taneènice ze souboru Petra Tyce s Pražským komorním ba-
letem, baletkami z Národního, taneènicemi z Bratislavského divadla tanca 
a s celým svìtovým tancem mám zde spíše pøíjemný pocit ze „studentské-
ho“ pøedstavení, než z ryze „profesionálního“ zážitku, nemohu si pomoci 
(v rámci tohoto „studentského“ mìøítka na mì nejlépe pùsobila Tereza 
Indráková). Chvíle, kdy zapomenu na všechno a jako uhranutý sleduji 
taneèníky, plný obdivu k jejich tìlùm, dovednostem a prožitku, se prostì 
nedostavila v plné míøe. Osmìluji se psát tyto opovážlivosti zvláštì poté, 
co druhý den nìkteré nejlepší taneènice neprofesionálních souborù mohly 
svým kolegyním od Petra Tyce pøinejmenším vážnì konkurovat.
Mimochodem, co to poøád mám s tím vìkem (...o pìt deset let víc, 
...mladý soubor, ...studentské pøedstavení). Vyzrálou taneènici na vrcho-
lu svých dovedností si pøedstavuji ve vìku 26 - 28 let (a více). Dokud 
neuvidím takovéto dámy tanèit v podobných souborech stìží mohu 
uvìøit, že se jedná o více než studentské taneèní sdružení. Navíc vìk dá 
pøedstavení další rozmìr - mám rád pøípady ad absurdum takže: Jistì 
si umíte pøedstavit studentské divadelní pøedstavení „Charleyho tety“ 
a rozdíl s tímtéž pøedstavením, kde hrají (tak jak to má být) herci od 20 
do 70 let. I kdyby se studentíci sebe více snažili, tak jejich pøedstavení 
na rozdíl od opravdového života vždy bude nìco chybìt.
Faktem je, že náš èeský moderní tanec potøebuje ještì tak deset, dva-
cet let nerušeného vývoje. Potom budoucí dìjepisec jistì po zásluze 
pochválí toto pøedstavení a tento soubor, protože Petr Tyc se souborem 
ukazuje cestu ostatním, a témìø se dá øíci, že je vlastnì prùkopníkem. 
Vždy� z kolika podobných souborù u nás si mohl brát pøíklad, kde mohl 
hledat své taneènice, a kdo si troufl pøed ním nabízet veøejnosti takovéto 
nekomerèní pøedstavení mapující opravdu soudobé polohy tance?

-mn-

Pohyby a nehybnosti - kritika i zamyšlení

Pøiblížit, co si myslí, nebo co vìdí netaneèníci o tanci je cílem naší malé ankety, provázející vás 
témìø každé èíslo. Tentokrát jsme se ptali v Gelaterii (název podivný) ale je to v podstatì klasická 
kavárna - cukrárna na Václavském námìstí v Praze. Sedìli jsme tam s kolegou na výborné kávièce 
se zákusky a pozorovali jsme roztanèenou veselou sleènu, která nás obsluhovala. Jmenuje se 
Karolina Vuèková je jí 22let (Vodnáø) a je cukráøka s maturitou.
• Slyšela jste nìkdy pojem moderní soudobý scénický tanec?
Karolina Vuèková: „Ne.“
• A co balet?
„Balet ano, samozøejmì.“
• A byla jste nìkdy na baletu?
„Asi ne. Ale tancování mám ráda, nemusí to být jen muzikál, prostì když se hraje, zpívá, tancu-
je... Mám ráda, když hudba zaène z pomalého zaèátku vøít a jde nahoru. Proto ráda chodím ke 
Køižíkovì fontánì.“
• Znáte tøeba Pražský komorní balet?
„Neznám.“
• A slyšela jste o festivalu Tanec Praha?
„Nebývá to v televizi...?
• Líbí se vám taneèníci „bale�áci“?
„Ano, jenom se mi nelíbí jejich trikoty. Vùbec na mì nepùsobí eroticky. Oni jsou jakoby nahatí, ale je to takové divné. Prostì obleèení na nich není 
vidìt, nelíbí se mi. Ale taneènice se mi líbí, jak mají takové ty „zdvihlé sukénky“, vypadají moc hezky.“
 Dìkuji za rozhovor.

Anketa, anketa, anketa

-mn-
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Jméno Pavla Šmoka zná celý náš taneèní svìt. Loni na podzim pøedal 
žezlo Pražského komorního baletu Liboru Vaculíkovi a snaží se na své 
chaloupce v Nekoøi zaslouženì odpoèívat. Není to ovšem pøíliš snadné, 
nabídek k pùsobení na nejrùznìjších divadelních scénách má spoustu. 
V souèasnosti nastudoval s baletem Divadla F.X.Šaldy v Liberci tøi své 
choreografie.
• Jak jste spokojen s fungováním Pražského komorního baletu za ten 
rok, co nejste umìleckým šéfem?
Pavel Šmok: „Sleduji ho velmi peèlivì, vždy� jsem stále jeho spolumajite-
lem. I když ho nevedu umìlecky a nestarám se o jeho provoz, po drama-
turgické stránce ho peèlivì sleduji a zatím jsem spokojen.“
• Mìl jsem pøíležitost vidìt pøedstavení PKB letos na jaøe, ale skladba 
toho veèera se mi zdála (možná to byla jen náhoda) ponìkud morbidní. 
Petr Zuska se hned ve dvou choreografiích objevil v roli smrti...
„Je pravda, že v poslední dobì se sešlo nìkolik titulù, které jsou trochu 
smutnìjší. Myslím, že je to spíš náhoda, než zámìr. Víte, jednou jsem 
umìlecké vedení Liboru Vaculíkovi pøedal a nerad bych mu do toho nìjak 
okamžitì zasahoval. Já ho musím nechat, aby to dìlal podle svého. Samo-
zøejmì, pokud bych mìl pocit, že Pražský komorní balet jde výraznì jiným 
smìrem, tak bych diskutoval, ale opakuji, není pro to zatím dùvod.“
• Doèkáme se od vás ještì nìjakých nových choreografií?
„Nìco málo bych snad vytvoøit mohl, pokud mì nìco napadne nebo pokud 
dostanu nabídku, která mì bude hodnì zajímat. Rozhodnì ale nehodlám 
chrlit jednu za druhou. V souèasnosti mì zajímá víc režie.“
• Operní nebo èinoherní?
„Èinoherní ne, do toho bych se nepustil. Operní, operetní, nebo muziká-
lová, na jaøe jsem dìlal v Plzni Malované na skle, ale jak øíkám, žádné 
honìní.
• Co poøad Jak se dìlá balet?
„Ten by se mìl ještì párkrát konat, ale ani ten bych nerad dìlal v takové 
frekvenci, jako døív.“
• Není to škoda? Nemùže vás nìkdo nahradit?
„Samozøejmì, pokud se najde bývalý herec a souèasnì taneèník nebo 
choreograf, ale zatím se nikdo nevyskytl. Já netrvám na tom, že to musím 
uvádìt zrovna já, netvrdím, že jsem výjimeèný nebo nenahraditelný. Jenže 
smysl toho poøadu je v dialogu s dìtmi a konferenciér musí být schopen 
improvizovat a vìdìt, o èem mluví.“
• Jak se díváte na nové trendy v tanci a v pohybovém umìní, napøíklad 
na fyzické divadlo?
„To jsou všechno vìci, které se mají dìlat pro rozšíøení oboru a bourání 
zdí. Potíž je v tom, že postmoderna se dostává do slepé ulièky, protože 
vymýšlet ještì nìjaké další ptákoviny, které nemají žádnou dramaturgic-
kou nosnost, už pøíliš nejde. Myslím, že se to vrátí k vìcem, které mají 
nìjaký smysl, které divákovi nìco konkrétního øeknou, které ho popøípadì 
dojmou nebo rozesmìjí.“
• Jak se vám líbí èeská amatérská scéna? Velice èasto jezdíte do porot 
na nejrùznìjší pøehlídky...
„Myslím, že celá choreografická obec má dnes daleko širší vyjadøovací 
prostøedky než tomu bylo tøeba pøed dvaceti lety. Na pøehlídky jezdím 
proto, že mì zajímá, jakým smìrem se ta scéna vyvíjí. Kromì toho si 
myslím, že když už se èlovìk rozhodl balet dìlat, tak musí dìlat i nìco 
proto, aby se to pohlo dopøedu. Jakkoli si nemyslím, že zrovna já všech-
no zachráním. Ale tøeba proto jsme dìlali a dìláme dìtská pøedstavení 
i v posledních vesnièkách, protože když alespoò jedno dvì dìti ze stovky 
balet zaujme a v dospìlosti se na nìj pùjde podívat znovu, má to svùj 
smysl.“
• Jak došlo k vaší spolupráci s libereckým baletem?
„Oslovila mì šéfka místního baletu paní Danèenko, zda bych s jejím sou-
borem neudìlal Zjasnìnou noc a nakonec z toho byly choreografie tøi.“

• Liberecký soubor v poslední dobì dosahuje výrazných úspìchù. Pøed pár týdny vyprodal Stavovské divadlo a zdá se, že jeho kvalita je na vzestu-
pu...
„Mám také ten pocit. Víte, já už teï nerad nìco dìlám, rád bych si trochu odpoèinul a nechal proèistit hlavu. Ale protože si myslím, že tento soubor 
jde nahoru, øekl jsem si, že pracovat s ním by bylo zajímavé.“
• Pøedstavení bude v Malém divadle. Vejdete se tam?
„Budeme tanèit dole a diváci budou posunuti do zadní poloviny hledištì. Na tom malém jevišti bychom se zøejmì utloukli.“
• Už jste to nìkdy podobnì dìlal?
„Víte, já mám pocit, že už jsem dìlal všechno. Leda, že by se lidé dívali seshora. I když i to jsem už vlastnì dìlal kdysi ve Vancouveru...“
Dìkuji za rozhovor.

Libor Tampier

P.S. Zbývá ještì pro poøádek dodat, že Pavel Šmok s baletním souborem Divadla F.X.Šaldy nastudoval choreografie: Ententýky na hudbu J.S.Bacha, 
Zjasnìná noc (A.Schönberg) a Špásování (W.A.Mozart), pøedstavení nese název Kontrasty. Místo premiéry: Malé divadlo Liberec.

Pavel Šmok dnes

Foto: Petr Šimr... v zápalu práce ...

Foto: Petr Šimr... a jako obvykle v dobré náladì

Foto: Petr ŠimrPavel Šmok pøi rozhovoru ...
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Díky èasopisu TANEÈNÍ ROZHLEDY zažíváme s kolegou Bohumírem Džubejem chvilky, o kterých se pražským taneèním publicistùm ani nezdá. Když 
je pøíhodná chvíle, jako je tato (Silvestr), dávám je k lepšímu ve veselé spoleènosti:

Pochod do „Prèic“
Skvìle se nám povedl výlet do Prahy na premiéru Carmen Prozaického baletního divadla v Divadle pod Palmovkou. Pøijeli jsme vlakem na nádraží 
Praha Holešovice. Metro nám je nanic, prohlédli jsme si plán Prahy a usoudili, že Pod Palmovku prostì nic nejede, kromì tramvají, na které se dá 
napojit èert ví kde. Co se dá dìlat. Pøíznivá okolnost byla, že pìšky by to mìl být kousek, vzdálenost na mapì èinila pouhých cca 5 centimetrù. 
Pominu úvod cesty, kdy jsem jako vždy vytyèil smìr pochodu zcela na opaènou stranu. Došli jsme sice k øece, nicménì jsme se dostali kamsi k nì-
jakým skladùm a cesta uzavøená pro pìší...
Vedení se ujal kolega. Š�astnì jsme pøešli øeku a èekal nás podle mì ètvrthodinový pochod. Zhruba po hodinì cesty kolem jakési hlavní tøídy a za mír-
ného deštì stále velmi mírnì do kopce jsme se doplahoèili k zastávce tramvaje. Bez lístku. Ochotná paní nám na dotaz sdìlila, že jsme na dobré 
cestì a že to je pìt zastávek tramvaje. Zmizeli jsme jí z dohledu pod mostem, kde se nepoèítalo s pìšími. Bez øeèí jsme prošli nejzajímavìjší èást 
cesty, kde frèela auta po x-proudovce, vedle pøíkop. Sláva. Dostali jsme se na hlavní trasu, po které jsme šli témìø pùl hodinku mírnì dolù.
Výsledek? Pøicházíme k Divadlu Pod palmovkou a už zdáli na nás mrká výsmìšné „M“ (stanice metra Palmovka).
Závìr? Pro nás dva nádherný. Jsme úplnì zdraví. Kdybychom totiž byli zdravotnì nalomení, tak jsme oba ten den mìli z toho radostného pøekvapení 
(metro pod nosem) infarkt.

Jsme podezøelí.
S elánem jsme se hrnuli do Státní opery Pra-
ha na koncert Taneèní konzervatoøe. Cesta 
rychlíkem bezvadná, byl krásný podzimní den, 
èasovì jsme mìli rezervu a kafíèko v kavárnì 
na „Václaváku“, kde èíšnice nevìdìla vùbec 
nic o moderním tanci (viz anketa) bylo oprav-
du dobré.
Lidi do divadla ještì nechodili, usoudili jsme, 
že jen v Ústí nad Orlicí otevírají dostateènì pøe-
dem. A tak hurá ke služebnímu vchodu.
„Jdeme na pøedstavení“, øíká kolega. Dlouhý po-
hled paní z vrátnice. „Dnes tu vystupuje Taneèní 
konzervatoø, jsme zváni,“ pokraèujeme.
„To je neveøejné pøedstavení, že o tom nevím?“ 
kouká paní divnì zpoza pøepážky. „Zavolám tech-
nice“, øíká poté, co na sebe pìt vteøinek nechápavì hledíme.
A je to tady. „Dnes tu není ani zkouška“, dozvídáme se. No - zkrátím to. Bylo to ve Stavovském divadle a stihli jsme to na minutu.

Pøíhoda èistì osobní
Ženy se mi líbí (a co jich je krásných), ale kdybych mìl za každou hezkou bìžet, asi bych místo taneèního èasopisu zaèal trénovat vytrvalostní bìh.
A tak jedu na reportáž za jedním nejmenovaným souborem do nejmenovaného mìsta a myslím si, že mì už nic nepøekvapí. Témìø suverénnì vstupuji 
do místnosti a ... katastrofa. Už jste byli nìkdy zhypnotizováni? Pøipravené otázky jsem zapomnìl, improvizace se nedaøila... To byl zážitek. Ale byl 
doopravdy - stálo to za to. Dotyènou dámu, která mì takto vykolejila, pozdravuji a mùžu potìšit informací, že sbírku motýlù nemám, ale kafíèko bys-
me spolu ještì nìkdy mohli vypít. Ve sportovní terminologii se tomu øíká mít šanci k odvetì, psychicky jsem se už pøipravil a rád si pøíštì normálnì 
popovídám.

Vždy� je Silvestr!!!

-mn-

Foto: BoDTaneèní konzervatoø Praha - Pé�a a vlk

Sem jsme pøišli (Státní opera Praha) ... ... a zde nás èekali (Stavovské divadlo)
Foto: BoD
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HERECKOU ASOCIACÍ ve spolupráci s SPT TELECOM a Art Production 
K./2 je vyhlašován již šestý roèník CEN THÁLIE.
Zásady (výòatek ze statutu pro udílení Cen Thálie)
• Ceny jsou vyhlašovány za mimoøádné umìlecké jevištní výkony vytvoøe-

né v oblasti dramatického umìní. Tyto ceny jsou každoroènì udìlovány 
pod názvem CENY THÁLIE.

• Hlavním smyslem oceòování vytvoøených umìleckých jevištních výkonù 
CENAMI THÁLIE je potøeba zvyšování prestiže èeského dramatického 
umìní a široká prezentace a popularizace umìleckých výkonù v hlav-
ních oborech dramatického umìní i jejich protagonistù, kdy je touto 
formou realizováno jejich spoleèenské a profesní ohodnocení.

• CENY THÁLIE mohou být udìleny v oblasti dramatických umìní, jako 
ocenìní za mimoøádný jevištní výkon, poprvé uvedený v pøedchozím 
kalendáøním roce (premiéra, obnovená premiéra) v divadlech na území 
Èeské republiky a to v oboru:

   n èinohra
   n opera
   n opereta, muzikál nebo jiný hudebnì dramatický žánr
   n balet, pantomima nebo jiný taneènì dramatický žánr
• O udìlení cen v oborech rozhoduje, na základì návrhu pøedloženého 

odbornou porotou, Kolegium pro udìlování CEN THÁLIE. Cena mùže 
být v daném oboru udìlena za mužský a ženský jevištní výkon.

• Návrhy pro ocenìní v oborech posuzují odborné poroty, které, stejnì 
jako kolegium, jmenuje prezídium Herecké asociace z významných 
pøedstavitelù jednotlivých oborù dramatického umìní.

• Kromì divadel a jiných odborných institucí, které každoroènì zasílají 
Herecké asociaci návrhy na udílení CEN THÁLIE, mùže na adresu 
Herecké asociace odevzdat, nebo zaslat návrh každá fyzická nebo 
právnická osoba a to ve formì nominaèních lístkù, které jsou Herec-
kou asociací rozšiøovány v dostateèném pøedstihu prostøednictvím 
kulturních isntitucí.

Odborné poroty budou nominovat v roce 1998 takto:
èinohra   3 muže  3 ženy
opera   2 muže  2 ženy
balet,...   3 muže  3 ženy
opereta, muzikál,... 2 muže  2 ženy
Nominace budou veøejnì vyhlášeny zaèátkem února 1999 na tiskové 
konferenci.

Na základì tìchto nominací rozhodne Kolegium pro udílení CEN THÁLIE 
tajným hlasováním o umìlcích, kterým budou ceny udìleny. Zasedání 
Kolegia se uskuteèní za pøítomnosti notáøe v podveèer 27.3. 1999, tedy 
v den slavnostního vyhlášení CEN THÁLIE.

Slavnostní vyhlášení CEN THÁLIE ’98 probìhne v sobotu 27. bøezna 
1999 od 20 hodin v historické budovì pražského Národního divadla. 
V pøímém pøenosu jej uvidí i diváci prvního programu Èeské televize.

Již potøetí se setkáváme pøi vyhlašování CEN THÁLIE s akciovou spoleè-
ností SPT TELECOM. Tato podpora je souèástí rozsáhlého programu 
spolupráce èeské telekomunikaèní firmy s èeskými umìlci.
Dalšími tradièními partnery CEN THÁLIE je Národní divadlo Praha, Na-
dace Život umìlce, Èeský literární fond a Ministerstvo kultury Èeské 
republiky.
Organizaci CEN THÁLIE zajiš�uje umìlecká a produkèní agentura Art 
Production K./2.

KOLEGIUM CEN THÁLIE ’98
prof. Radovan Lukavský - pøedseda

Táòa Fischerová
PhDr. Jaroslava Suchomelová

František Filip
Ota Ornest

prof. František Èerný
Mojmír Weimann
Zdenìk A. Tichý

PhDr. Jaroslav Someš
Ivo Osolsobì

Miroslav Ondøíèek
PhDr. Josef Herman CSc.

Jiøí Hubaè
Ivo Žídek

Karel Urbánek
Vladimír Neèas
Zdenìk Prokeš

Porota pro balet a ostatní taneènì dramatické žánry
Vladimír Neèas - pøedseda

Dr. Dana Paseková
Jana Holeòová
Zdenìk Prokeš
Andrej Halázs

Daniel Wiesner

Materiály poskytla agentura ART PRODUCTION K./2

CENY THÁLIE ’98

Nominaèní formuláø najdete na IV. stranì obálky a nebo na Internetu na adrese
http://www.bod.cz

Prof. Radovan Lukavský, pøedseda Kolegia pro udílení 
Cen Thálie ’98 Foto: BoD

Miloslav Zapletal, øeditel
ART PRODUCTION K./2 Foto: BoD

Vladimír Neèas, pøedseda poroty pro balet, pantomimu 
a souèasný tanec Foto: BoD
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Jak už jsme uvádìli v kompletním pøehledu úèinkujících v minulém èísle, 
Celostátní pøehlídka scénického tance se konala 16. - 18. øíjna 1998.
Úvodem mých soudù pøehlídky Tanec, tanec... ’98 mi dovolte zavzpo-
mínat na dobu dávno minulou, kdy se tyto pøehlídky konaly po nìkolik 
málo let v Mladé Boleslavi (okolo roku 1990). Vzpomínka je ovšem ryze 
netaneèní:
Jestlipak je ještì v tamnìjším divadle vedoucí nebo øeditelka ta pøísná 
paní, co prakticky nikde nedovolovala taneèníkùm rozcvièit se, a po všech 
vyžadovala pøezùvky, aby se v divadle nenašlapalo? Poslední rok (1992) 
byly ještì ke všemu novì vypolstrované sedaèky v hledišti a bylo témìø 
høíchem se okolo nich bìhem zkoušky jenom protáhnout, natož pøehodit 
svetøík pøes rantlík...
Pøipadali jsme si všichni takhle maliècí, když jsme kolem ní pøešli a bohu-
žel kromì taneèních vzpomínek vytváøí i dnes tzv. myšlenkovou dominantu, 
kdykoliv zabrousím v myšlenkách témìø o cca osm let zpátky.
Ovšem všechno je relativní. „Díky“ té paní (a totálnímu nezájmu mlado-
boleslavských divákù) jsou od roku 1993 tyto pøehlídky v Ústí nad Orlicí. 
Tehdy nás totiž napadlo, že tohle nemáme zapotøebí absolvovat ani my 
z Ústí, ani jiné soubory (za nìkolik málo spoluautorù myšlenky jmenuji 
alespoò Petra Vaška z Èernovíra), a že by tuto akci mohla poøádající Ar-
tama Praha pøesídlit k nám do Ústí nad Orlicí.
Proè tohle píši? Muselo to ven, je to hodnì silná vzpomínka. Pamìtníci 
mi dají za pravdu.
A teï k pøehlídce a to popoøadì podle programu:
1)  C - Dance Ústí nad Orlicí
     uvedl celkem tøi choreografie Evy Veverkové. Ve dvou z nich pra-

covala choreografka a zároveò autorka všeho, co bylo k vidìní 
od kostýmù po jevištní dekorace s modrým horizontem. Uprostøed 
klasického èerného horizontu v døívìjších letech témìø charakteristic-
kého pro scénický tanec u nás a i dnes pøevládajícího to bylo velmi 
pøíjemné osvìžení. A nejenom osvìžení, protože E.V. umí kouzlit 
se svìtly jak málokdo, pøestože svìtla byly víceménì nastaveny 
na „universál“ použitelný pro všechny. Stále platí pro mé hodnocení 
její práce, že nenacházím mnoho osobností s ní srovnatelných. Malé 
odboèení: Jo, jo, vždycky se bavím, když ètu nìkde o mladých èeských 
choreografech (skuteènì mínìno v tomto hrdém slova smyslu), kteøí 
mají bìhem školy a po jejím ukonèení na svém kontì nìkolik málo 
choreografií (uvedených navíc vesmìs v ochranném „mateøském“ 
prostøedí) a nìkteøí kritikové už je takto evidují, pøièemž pøehlížejí 
zcela choreografy jiné, safra, že ta Veverková není z Prahy...

     Mimochodem byla porotou opìt ocenìna, tentokrát za výtvarné øešení 
choreografií

Tanec, tanec... ’98

Foto: BoD
Dance Perfect - EDITH (chor. Ivana Malá) - na snímku Lucie Krameriusová, 
ocenìná za interpretaci

Foto: BoDC-Dance - KDYŽ SE DVA... (chor. Eva Veverková)
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2)  Dance Perfect Praha
     Nejdøív jen taková pøipomínka pro soubor k údaji v programu - bývá 

zvykem do programù uvádìt jméno autora (skladatele) hudby, niko-
liv interpreta, pochybuji, že Edith Piaf sama pro sebe skládala své 
slavné šansony. Ale zpìt k tanci. Lucie Krameriusová coby sólistka 
pøišla a zvítìzila, by se dalo øíci. Tanec byl postaven na ni a pro ni. 
Cenu za interpretaci dostala po zásluze.

3)  USK Antares Praha
     Choreografie Vlastimila Èerva Mezi dívkami. Že jsem fanoušek 

Antaresu jsem se nikdy netajil mezi svými známými. Takže, co ode 
mne mùžete slyšet. Chystám se do Prahy, až se mi to nìkdy bude 
hodit, na celoveèerní pøedstavení Antaresu, abych vidìl, jak se øíká, 
zda „utáhne“ celý veèer. Vìøím, že ano, protože nemùže soubor 
v jednom tanci tanèit s takovým nasazením, chutí a v jiném bez týchž 
vlastností. To snad nejde. A po stránce rozvržení díla (tance), jeho 
stavby, dìje, gradace, adt. má Vlastimil Èerv absolutní jednièku. A to 
bych se tedy divil, že by jiné tance odflákl. Takže jeho kritikùm zatím 
nevìøím, spíše si myslím, že je pohled na Antares možná pohledem 
pøíliš upøeným pøes hledí soudobého moderního tance. Každopádnì 
tanec Mezi dívkami, kdybych sedìl v porotì, by ode mnì dostal cenu 
za - jak to øíci - : tanec evokuje pøíjemné vzpomínky, je soudobý, pøi-
tom èerpá ze starých zlatých èasù, kdy klasika byla králem... Tvrdím, 
že místo Vlastimila Èerva v souèasném tanci, v dnešním rozložení 
tvùrèích stylù u nás, je nenahraditelné. A považuji ho za nadaného 
a talentovaného.

     Pro zajímavost - zkuste si vytvoøit nìco v jeho stylu, abyste poznali, 
že to vùbec není jednoduché. Náš moderní tanec nìkdy spoèívá 
v tom, že sebou interpret - choreograf nìkdy praští o zem, když už neví 
kudy kam. To naštìstí zatím Vlastimil Èerv nemá zapotøebí. Možná 
je problém vnímání jeho tancování nìkde jinde. Nìkdo ke svému 
umìleckému diváckému vybuzení potøebuje hrubé podnìty, jinému 
staèí jemná esence... uhýbám, zabøedl bych do jiných témat a oblas-
tí.“

4)  TS Impuls Praha
     Uvedl dva tance. Vrtìèi a toèièky byly jistì v dobì svého premié-

rového uvedení žhavým námìtem pro diskusi, neménì Tanec èes-
kých managerù. Ing. Josef Prouza patøí pro mì už øádku let mezi 
„èeské choreografy“. (Právì tak jako Jiøí Rebec - ten pøedevším, 
Lenka Døímalová, Jan Schmidt a už zmínìná E.Veverková, pokud 
jsem nìkoho neuvedl, tak pøíštì - hodlám se na toto téma zamyslet 
v èasopise). Mohu jmenovat ještì dnes jeho choreografie, které si 
pamatuji pìkný èásek - pro zasvìcené alespoò Jenž padá v zrcadlo, 
Botomorfózy, Sefardské písnì... Ing. Josef Prouza má svùj rukopis 
nerukopis - má odvážné nápady, místy ve svém vyznìní a zpracování 
míøící až k show. Má svùj smysl pro humor a každopádnì vyplòuje 
jedno místo v mozaice scénického tance u nás, kde by ho jiný tìžko 
nahrazoval. Takže neškatulkujme až pøíliš, buïme rádi, že ho máme 
a už dneska se tìším, èím mì zase pøekvapí.“

... pokraèování hodnocení Tanec, tanec... ’98 v pøíštím èísle.
-mn-

Foto: BoD
TS Impuls - TANEC ÈESKÝCH MANAGERÙ (chor. Josef Prouza) - vlevo Tomáš 
Polák, ocenìný porotou za interpretaci

Foto: BoD
Malé taneèní seskupení - NEKLIDEM JSME OBKLOPENI, KLID JE NÁM 
DAROVÁN (chor. Lenka Švanová)

Foto: BoDUSK Antares - MEZI DÍVKAMI (chor. Vlastimil Èerv)
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F A.Ch.Adam: Gizelle - v jediném pøedstavení vystoupila 27.10.1998 ve Státní opeøe Praha Barbora 
Hrušková, sólistka Vlámského královského baletu v Antverpách. Barbora Hrušková vystudovala 
Conservatoire National Superieur de Paris. Po absolutoriu odjela do USA a získala angažmá 
v San Francisco Ballet. Od roku 1990 pùsobí ve Vlámském královském baletu. Tanèila mimo 
jiné v repertoáru G. Balanchina, M. Béjarta ad.

F Studio POPBALET vystoupí se svým programem v Divadle Komedie Praha 12. prosince 1998. 
Zaèátek v 1930.

F Dne 18. ledna 1999 se koná ve Východoèeském divadle v Pardubicích (zaèátek v 1800) slav-
nostní koncert taneèního oboru „Krása tance“ k 30. výroèí založení školy. V programu vystoupí 
žáci souèasní i bývalí - mnozí aktivní taneèníci divadel. Vstupenky si mùžete zamluvit na tel. è.: 
040 - 43870. Poøadatelé se na Vás tìší.

F 28. listopadu 1998 se konal veèer choreografií taneèního souboru ALBA v Divadle Komedie.
F Marta Mašková z Moravské Tøebové nám poslala pozdrav z Londýna, kde navštívila v Barbican 

Theatre pøedstavení Merce Cunningham Dance Company. Pøedstavení sestávalo ze tøí èástí: 
Rondo, Pond Way (Jezerní cesta) a Barbican Event II. (Událost v Barbican II.). Výsledný dojem? 
Absolutní dokonalost!

F Petr Tyc vystoupí „Znásobenì sám“ (takový je název pøedstavení) 12., 13., 17. a 18. prosince 
1998 vždy ve 20.00 hod v Duncan Centre Praha. Jedná se o souèasné sólové taneèní pøedsta-
vení za spolupráce tøí nepøehlédnutelných osobností èeského taneèního divadla. Diváci uvidí 
„Tøi èeské tance“ (chor. Nina Vangeli), „P.S.“ (chor. Petr Zuska), „Nenápadná posedlost“ (chor. 
Simone Sandroni).

F Pokud jste nevidìli televizní hodinový medailon Jana Steklíka, brnìnského výtvarníka spolu-
pracujícího s našim èasopisem, mohli jste si ho znovu prohlédnout (i poslechnout) v poøadu 
Arte Fakta o brnìnské Sklenìné louce, kde spoluorganizuje a podílí se na rùzných skopièinách 
(anglicky happening) povìtšinou s Marianem Pallou aj. Jeho vztah k tanci? Ještì v šedesátých 
letech stihl navštívit „èeské“ pøedstavení Merce Cunnigham Company, naposledy porotoval 
v regionálním ústeckém pøedkole festivalu Tanec, tanec... 98.

F V polovinì listopadu probìhl v Praze festival Ètyøi dny v pohybu. Letos rozšíøený a proto s mírnì 
vylepšeným názvem „Ètyøi dny + ètyøi dny v pohybu“. Festival pøedstavuje nekonvenèní progresiv-
ní divadelní soudobé proudy, na své si pøišli i pøíznivci pohybového divadla, nechybìla taneèní 
pøedstavení (v programu byl avizován m.j. èeský choreograf Jan Kodet).

F Taneèní divadlo BRALEN Bratislava - Slovensko uvedlo 22. listopadu 1998 premiéru nového 
programu Art Café v divadle West v Bratislavì. V první zahranièní premiéøe se z programu Art 
Café mohli tìšit diváci Boby centra v Brnì 25. listopadu 1998 a v druhé zahranièní premiéøe 
2. prosince 1998 taktéž v Boby centru v Brnì.

    Pokud byste chtìli vidìt Bralen a mìli cestu na Slovensko, navštivte 16. a 17. prosince 1998 
Dom kultúry Zrkadlový háj v Bratislavì, uvidíte program Art Café. 20. prosince 1998 bude uve-
den profilový program Bralenu v SND v Bratislavì.

F Taneèní obor ZUŠ J.Praveèka Lanškroun pod vedením pí. uè. Ivety Zahradníkové se pøipomenul 
v pátek 13. listopadu 1998 tøemi školními pøedstaveními v jediném dni pro studenty a žáky 
Lanškrouna a okolí.

F MJ Studio Praha vystoupilo v Divadle Komedie 30. listopadu 1998 v programu Každý z nás je 
nìjaký.

Víte o tom?

Kresba: Jan Steklík

Alena Pešková a David Dvoøák, sólisté Diva-
dla J.K.Tyla v Plzni zatanèili ve výstavní síni 
Orlického Muzea v Chocni 21. listopadu 1998 
na vernisáži „Nové obrazy“ Richarda Peška. 
Shoda jmen není náhodná - malíø Richard Pe-
šek je otec Aleny Peškové.
V Conciertu de Aranjuez (Joaquín Rodrigo) mohli 
diváci vychutnat krásu pohybu taneèní dvojice 
z plzeòského divadla, kterou díky fotografiím 
pøinášíme zprostøedkovanì i vám.

-mn-

Sólisté 
plzeòského baletu

Pokud nám posíláte pozvánky na pøedstavení, 
nezapomeòte uvést telefonní èíslo(!) nejlépe 
i s adresou, abychom se s Vámi mohli spojit, 
a domluvit se na pøípadných kontaktech. Jestli 
chcete zviditelnit svoji práci, nebojte se a zate-
lefonujte nebo napište. Mùžeme pøijet za Vámi 
o víkendu, sejít se ve Vaší zkušebnì, nebo 
cukrárnì, popovídat si o Vaší práci a reportáž 
je na svìtì!!!
Máte pocit, že o Vás nikde nenapíšou a nena-
píšou? Zatelefonujte nebo napište, pøijedeme 
a vyvedeme Vás z omylu.

-mn-

Upozornìní!

Vždycky si øíkám, že nebudu cenzurovat sám sebe. V jednom pøípadì ale už jsem skoro zaváhal... 
No, nedá mi to, abych se pøece jen nezmínil.
Jedná se o Choreografickou soutìž 1998 Olomouc.
O tanec se zajímám, o tom jistì nepochybuje nikdo, kdo pøeèetl alespoò pár èísel Taneèních 
rozhledù. Ale! Najednou, kde se vzala, tu se vzala, pøišla nám v záøí do redakce zpráva o tom, 
že probìhlo již první kolo Choreografické soutìže a že finále bude v Olomouci atd.
Pøedesílám, že nehodlám nijak napadat výsledky soutìže, zúèastnili se jí nepochybnì ti nejlep-
ší.
V èem je zakopaný pes, který mi vadí? Unikl mi akt vyhlášení soutìže. Kdo, kde a pøedevším pro koho 
vyhlašoval tuto soutìž? V první øadì by mìla být soutìž vyhlášena prostøednictvím všech èasopisù 
vycházejících v oboru. Zejména je to dùležité u významné akce, konající se jednou za nìkolik let. 
Ètu Taneèní sezónu poctivì, ale o této soutìži jsem v ní nenašel pøedem ani zprávièku. A že by 
dámy z redakce TS hodily tuto zprávu do koše nevìøím. A k nám do redakce od poøadatelù vyhlá-
šení soutìže - tisková informace, statut a èertví co, také nedorazilo. V denním tisku jsem se také 
nic nedoèetl (že by mi „svodku“ z denního tisku dìlali nepoøádnì?).
Pøesvìdète mì nìkdo o tom, že není chybièka na kráse, když mezinárodní èesko-slovenská soutìž 
není vyhlášena veøejnì a je vyhlášena zøejmì pouze v rámci adresáøe poøádající instituce.
Takže díky pøedešlé vìtì èerv pochybnosti vrtá: Vìdìli o této soutìži opravdu všichni?

-mn-
P.S. Situace pro mì jako š�ourala (oprávnìného) je o to zajímavìjší, že v tuto chvíli mám na stole 
vyhlášení Choreografické soutìže Jarmily Jeøábkové a vyhlášení Cen Thálie ’98 (viz další stránky 
èasopisu).

Co dìlá soutìž soutìží?

F Byli jsme se podívat v Duncan Centre Praha 
- „Pocta Isadoøe“

F Pozvali nás do Teplic aneb Jak bylo v Kruš-
nohorském divadle

F Pøedstavíme MJ Studio Praha
F Rozhovor s J.Klárem
F Rozhovor s E.Nìmeèkovou

V pøíštím èísle 
pøineseme
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Konzervatoø Duncan Centre Praha
„Cena Jarmily Jeøábkové“
(pùvodní taneèní tvorba)

Bienále

V rámci konference poøádané v listopadu 1998 konzervatoøí Duncan 
Centre k poctì 120. výroèí narození Isadory Duncan vyhlásila øeditelka 
konzervatoøe Eva Blažíèková soutìž pro pùvodní taneèní tvorbu o „Cenu 
Jarmily Jeøábkové“. Tato soutìž je urèena taneèním tvùrcùm v oblasti 
souèasného tance a taneèního divadla do 30 let. Soutìž je poøádána 
jako bienále.

Charakteristika soutìže
Pøedmìtem soutìže je:
1. Pùvodní èeská choreografická tvorba sólová nebo skupinová - nièím 

nevymezovaná.
2. Pùvodní choreografická tvorba inspirovaná èeskou hudbou 20. století 

- každý úèastník bude mít jednoho povinného autora, nikoliv konkrétní 
skladbu. Pro nultý roèník je tímto autorem Bohuslav Martinù.

Práce budou posuzovány pìtièlennou porotou složenou z èeských i zahra-
nièních choreografù, taneèníkù a taneèních teoretikù.
Na základì posouzení jednotlivých prací (práce budou posuzovány v pro-
storách divadla Duncan Centre, nikoliv na základì videozáznamu) bude 
porotou udìlena hlavní cena Jarmily Jeøábkové. Hlavní cena je honorována 
èástkou 50.000,-Kè. Tato èástka bude vázána použitím pro další projekt, 
nebo na dobu jeho pøípravy, scénické øešení a další náklady spojené s tvor-
bou projektu. Porota má právo udìlit i další ceny v èástkách 20.000,-Kè 
a 10.000,-Kè. Tyto penìžité ceny jsou vázány použitím pro stejné úèely 
jako hlavní cena. Ocenìní choreografové pøedvedou výsledky své práce 
v mezidobí dalšího roèníku soutìže, která je koncipována jako bienále.
Vítìzùm a neocenìným vybraným tvùrcùm bude umožnìno veøejné vy-
stoupení v prostorách divadla Duncan Centre, kde bude celá soutìž 
probíhat.

Èasové vymezení a harmonogram soutìže
14.11.1998 - vyhlášení nultého roèníku soutìže „Cena Jarmily Jeøáb-
kové“. Soutìž vyhlašuje øeditelka konzervatoøe Duncan Centre Praha 
Eva Blažíèková na závìr konference Pocta Isadoøe.
30.6.1999 - termín pro podání pøihlášek, pøihláška musí obsahovat ideový 
koncept zamýšleného díla a údaje o autorech a interpretech.
30.9.1999 - každý úèastník soutìže musí potvrdit svou úèast a upøesnit 
svùj ideový zámìr.
Listopad 1999 - v prostorách divadla Duncan Centre bude probíhat samot-
ná soutìž, kdy porota shlédne pøihlášené choreografie. V následujících 
dnech probìhne vyhlášení výsledkù a veøejné vystoupení ocenìných chore-
ografií. Bude vyhlášen první roèník soutìže „Cena Jarmily Jeøábkové“.

Vyhlášení choreografické soutìže

Listopad 2000 - pøedstavení dìl ocenìných choreografù z nultého roèníku 
soutìže. V Duncan Centre probìhne první roèník soutìže.

Na poèátku tohoto století se Isadoøe Duncan silou svého pøesvìdèení 
o svobodì lidského sebevyjádøení, revoltou proti klasickému chápání tan-
ce a spoleèenským normám své doby podaøilo vybudovat taneèní školu, 
která mìla od poèátku internacionální charakter. Bìhem let své existence 
v rùzných metropolích svìta (Paøíž, New York, Drážïany, Moskva, Praha...) 
rozpoutala taneèní filozofie této školy lavinu, jíž se moderní tanec v tomto 
století ubírá dodnes. V letech 1931-32 pùsobila škola Isadory Duncan 
vedená její sestrou Elizabeth v Praze a našla si zde pøímou pokraèovatelku 
duncanovského stylu v osobì paní Jarmily Jeøábkové. Jarmila Jeøábková je 
považována za prùkopnici moderního tance v Èeskoslovensku. V letech, 
kdy jakákoliv tvorba programovì se hlásící ke svobodì lidského sebevyjá-
døení jako jedinému možnému chápání svìta, byla odsouzena k živoøení 
v umìlecké ilegalitì, se pøesto Jarmile Jeøábkové podaøilo vychovávat 
pokraèovatelky této filozofie taneèního stylu.
V roce 1992 založila v Praze Eva Blažíèková, jako nositelka umìleckého 
a lidského odkazu paní Jarmily Jeøábkové, první èeskou konzervatoø Dun-
can Centre. Tato konzervatoø je zamìøena na výuku souèasného tance 
a taneèního divadla. Po sedmi letech své existence se tato škola stala 
centrem pro výchovu taneèních a choreografických osobností v pøímé linii 
cesty k souèasnému taneènímu projevu.
Na konci tohoto století je moderní tanec již svébytnou a podstatnou 
složkou svìtové kultury a dá se øíci, že myšlenky Isadory Duncan jsou 
naplòovány na cestì, jíž se taneèní umìní dnes ubírá.

Proto chce právì konzervatoø Duncan Centre vyhlásit na zaèátek nového 
tisíciletí první roèník soutìže, která by napomáhala mladým choreogra-
fùm a taneèníkùm, kteøí se rozhodli po této cestì kráèet, uskuteèòovat 
jejich tvùrèí vize a rozšiøovat možnosti, které souèasný tanec v Èeské 
republice naštìstí již má.
Nultý roèník je koncipován pro èeské a slovenské úèastníky. V dalších 
roènících bychom rádi pøizvali i zahranièní úèastníky a postupnì tak roz-
šíøili jak možnosti soutìže, tak i soutìžících.

Soutìž pro pùvodní taneèní tvorbu by se mìla stát pøirozenou platformou 
pro vymìòování umìleckých zkušeností a tvùrèích pøístupù mladých cho-
reografù a taneèníkù a inspirací nejen pro nì, ale i pro taneèní veøejnost, 
která bude mít možnost jejich práce posoudit. Zároveò bude tato soutìž 
pro mladé nadané tvùrce možností pokraèovat dál v jejich práci.

Foto: BoDBanda - SARAJEVO (chor. Jan Schmidt)
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Stavovské divadlo 8.11.1998 ve 1400 hodin, tanèili studenti Taneèní 
konzervatoøe Praha.
Pé�a a vlk, hudba Sergej Prokofjev, scénáø a libreto Jevgenij Serjožnikov, 
choreografie a režie Jevgenij Serjožnikov, scéna a kostýmy Josef Jelínek, 
asistenti choreografie: Vladimír Neèas, Hana Vláèilová.
Marná opatrnost, hudba Peter Ludwig Hertel, scénáø a libreto Jean Dau-
berval, choreografie a režie Alicia Alonso, scéna podle Salvadora Fernán-
deze Josef Jelínek, kostýmy Salvador Fernández, nastudování Kateøina 
Elšlégrová, Aneta Voleská, Pavel Ždichynec, Jaroslav Slavický.
Alena Èáchová: „Bylo to hezké.“
Barbora Èáchová (cca 8 let): „Mì se líbil zajíèek“.
Johana Vrèièová: „Pìkné, líbilo se.“
Karamfila Tomová: „Já jsem cizinka, takže neumím moc dobøe èesky. 
Manžel pracuje v Praze na Bulharském velvyslanectví jako hlavní rada. - Co 
mì napadá? Je opravdu dobøe, že se dìlají takovéto pøedstavení Taneèní 
konzervatoøe. Je to cvièení, pøíprava na budoucí umìlecké zamìstnání 
a pøitom je to tak hezké divadlo, že dojmy mám úplnì fantastické. Bude 
zde tanèit i moje dcera v baletu Marná opatrnost. Jmenuje se Violeta 
Tomová. Takže mùj názor je moc subjektivní.“
Marie Legnerová: „Bylo to vhodné pro dìti a úžasnì se mi líbil Lesní 
muž.“
Libuše Šrotová: „Bylo to opravdu pìkné.“
pan Fiøtík: „Já nejsem znalec, ale je pìkné. Myslím, že Stavovské 
divadlo dìlá opravdu dobrou vìc, že umožòuje vystupovat studentùm 
konzervatoøe.“
Vladimír Hubáèek: „Tanèí dìti, je to upøímné. Mì se to moc líbí. Chodím 
na všechna jejich pøedstavení. Na každé pøedstavení, které tato škola 
postaví, se jdu dvakrát, tøikrát podívat.“
• Vy jste taneèník?
„Já jsem uèitel a pøedstavení, které má vztah k dìtem mì zajímá, protože 
na to pak vìtšinou beru školní dìti.“
Zuzana Šindeláøová: „Mì se to ohromnì líbilo, právì jsem pøemýšlela, 
kolik tìm dìtem mùže být let. Byly velice šikovné. Já jsem dlouho nebyla 
v Praze, jedenáct let jsem byla v zahranièí, pracovala jsem na velvysla-
nectví v Bìlehradì. Tam jsem byla také párkrát na baletu dospìlých, 
a øekla bych, že balet tam nemá tak vysokou úroveò. Mì pøipadaly tyto 
dìti opravdu výborné v porovnání s posledním baletem, co jsem vidìla 
v Bìlehradì. I obsazení chlapcù. V Bìlehradì mají mužská èísla obsazena 
ruskými interprety. Tady je výborná silná základna domácích taneèníkù 
- chlapcù, nejenom dívek. Líbilo se mi to opravdu moc.“
Všem osloveným dìkuji za odpovìdi.

-mn-

Øekli po pøedstavení (2)

Foto: BoDTaneèní konzervatoø Praha - Marná opatrnostFoto: BoDTaneèní konzervatoø Praha - Pé�a a vlk

Foto: BoDTaneèní konzervatoø Praha - Pé�a a vlk
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Vždycky jsem rád, když jsme pozváni s kolegou na pøedstavení Taneèní 
konzervatoøe Praha. Pøedstavení se dají shrnout do nìkolika jednodu-
chých pojmù: vysoká pohybová kultura a celkový estetický zážitek, který 
v èlovìku pøetrvává.
Ovšem balet Marná opatrnost (choreografie a režie Alicia Alonso) bych 
klasifikoval slovy naprostá a nezapomenutelná bomba! Vynikající chore-
ografie, dotvoøená výkony sólistù, z nichž by bylo možné jmenovat mno-
hé. Jsem pøedevším zvìdavý, kam zamíøí po absolvování školy Lukáš 
Slavický, student VIII. roèníku. Je to zcela mimoøádný talent a pøál bych 
všem, kteøí ho ještì nevidìli tanèit, aby si nenechali ujít pøíležitost a šli 
se podívat. V roli Colina, mladého venkovana, v baletu Marná opatrnost 
sklízí po zásluze ovace na otevøené scénì.
Další výjimeèný zjev na prknech Stavovského divadla byla Andrea Krame-
šová, studentka VIII roèníku. V roli Lisetty zaujala mimo standardních 
taneèních kvalit, které u posluchaèù této školy oèekáváme se samozøej-
mostí (mimochodem kolik se za tím skrývá asi práce?), pøedevším výteènì 
herecky vystavìnou rolí. Zasluhuje ocenit, že vydržela v roli šibalské dcery 
„Mámá Simony“ bìhem celého kusu v dokonalé pøirozenosti, veselost 
byla skuteènì veselá - nepøehrávaná, bez køeèovitosti a snahy. Pøiznávám, 
že jako velký fanda divadla jsem z její mimiky nespustil témìø oèi. Výbornì 
odvedená práce. Její „kukuèe“, když rozehrávala jakoukoliv humornou 
situaci, byly skuteèným koncertem. Pochybuji, že v podobných typech rolí 
najde u nás mezi svými vrstevníky konkurenci (na to se èlovìk asi musí 
narodit) a ve svìtì dospìlých taneèníkù, do kterého zanedlouho ze školy 
odejde, se rozhodnì nemùže ztratit. Opravdu jsem zvìdavý, kam jí osud 
zavane a držím moc palce.
Hned po pøedstavení jsem pøispìchal za Andreou Kramešovou s gratulací 
a vám tuto sympatickou taneènici pøibližuji alespoò v malém rozhovoru:
• Vy pùsobíte v roli opravdu veselým, krásným dojmem. Vy jste veselá, 
jak se øíká, od pøírody nebo to pøedstíráte?
Andrea Kramešová: „Snažím se do role vžít, protože mì hroznì baví. Tak 
se do role vžiji a potom by to už mìlo z role vyjít samo.“
• Máte ráda veselohry, ètete ráda veselé knížky?
„Ètu ráda.“
• Vy jste z Prahy?
„Ano, narodila jsem se v Praze a celou dobu tu žiji.“
• Vaši rodièe jsou taneèníci nebo proè jste si vybrala studium právì 
taneèní konzervatoøe?
„Když jsem byla malá, maminka chtìla, abych nìco dìlala, abych se po-
hybovala. Nejdøív jsem v pìti letech zaèala chodit do Dopravních podni-
kù, kde jsem cvièila, potom jsem chodila do ÚKDŽ, potom jsem udìlala 
v první tøídì zkoušky do pøípravky Národního divadla a ve ètvrté tøídì jsem 
udìlala zkoušky na konzervatoø.“
• Jste v osmém roèníku, takže budete absolvovat. Co po škole, už tu-
šíte, co dál?
„Chtìla bych udìlat konkurs nìkam do divadla a nìkde tancovat.“
• Máte pøedstavu, kde byste chtìla tanèit?
„Pøedstavy jsou, ale abych to nezakøikla...“
• Máte nìjaké koníèky kromì tance?
„Mám hroznì ráda psy. Máme doma dlouhosrstého jezevèíka.“
• Chodíte obèas na nìjaké taneèní pøedstavení, tøeba do Národního...? 
Co se vám tøeba v poslední dobì líbilo?
„Chodím. Mám ráda všechno, protože v téhle dobì je dùležité chodit 
se dívat jak na klasické vìci, tak na moderní, aby èlovìk mìl všeobecný 
pøehled.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Andrea Kramešová v Marné opatrnosti

Andrea Kramešová byla plná elánu nejen pøi pøedstavení ale i po nìm Foto: BoD

Foto: BoDñ  Taneèní konzervatoø Praha - Marná opatrnost  ð
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Soubor Antares sleduji od jeho zaèátku, díky tomu, že se úèastní celostát-
ních pøehlídek scénického tance. Na rozdíl od mnoha jiných si na tance 
souboru Antares buïto vzpomenu pøímo, nebo alespoò si pøipomenu atmo-
sféru, která jejich tancování provází - jakoby pøíjemný závan šátku kolem 
probìhlé taneènice. Dá se øíci, že patøím k fanouškùm Antares, proto mì 
už nìkolikrát mrzelo, že jsem pøepisoval od našich pøispìvatelù na jejich 
tancování nepøíliš lichotivou recenzi do Taneèních rozhledù. Na celostátní 
pøehlídce scénického tance Tanec, tanec... 98 (17.10. v Ústí nad Orlicí) 
jsem si proto vychutnal jejich tanec Mezi dívkami a se zájmem jsem si 
popovídal s vedoucím souboru Vlastimilem Èervem:
• Zaènìme klasickou otázkou - jak jste se dostal k tanci?
„Odmalièka jsem hrál fotbal a náhodou nás tehdy jeden kamarád pøihlá-
sil asi osm klukù do taneèního souboru. Tenkrát to muselo být pro paní 
uèitelku asi naprosté „haló“, protože pøihlásit se osm klukù na tanco-
vání není normální ani dnes. Zaèínal jsem tedy asi ve dvanácti letech 
s tancováním, dìlali jsme „lidovky“. Potom jsem zkoušel spoleèenský 
tanec. Ale moc mì to neuspokojovalo, protože tam je èlovìk hroznì moc 
svázaný, kupa všelijakých pravidel...
Tak to šlo, až mì nìkdo doporuèil k Jiøímu Rebcovi do souboru. Zaèal jsem 
v pøípravce. Jiøí Rebec mi vlastnì otevøel tenhle obrovský svìt moderního 
tance a nekoneèných možností jak hudebních, tak pohybových.
U Rebce jsem zaèínal. Mezitím jsem koketoval, že bych mohl dìlat 
i herectví a to se mi naštìstí nepovedlo. Zkoušel jsem už v osmnácti jít 
studovat choreografii, ale nevzali mì, za komunistù byly jiné podmínky. 
Pøed dvìma lety jsem udìlal pøijímaèky na HAMU na choreografii, neudìlal 
jsem akorát hudební nauku... Mluvilo se o tom tenkrát hodnì.
Každopádnì potom jsem dostal obchodní nabídku a myslel jsem, že za-
bezpeèím rodinu na celý život. Nepodaøilo se, stejnì jsem se musel 
vrátit k tancování.
Momentálnì tancuji v Praze v muzikálu Evita. Chci se tancem živit. 
I se znovu chystám na pøijímaèky na choreografii. Už nechci nic nechat 
náhodì, protože je mi tøicet let.
Mám svùj amatérský soubor, který je možné vidìt na podobných pøehlíd-
kách. Šestkrát týdnì trénujeme a jsem nadšený, že teï mám v souboru 
dvacet lidí. To, co dìláme, nazývám duchovní tancování, protože dìláme 
Tai-chi, meditace, jezdíme na soustøedìní, kde není dril, ale spíše sepìtí 
s pøírodou.
Pocházím z Votic, to je padesát kilometrù na jih od Prahy mezi Benešovem 
a Táborem. Kousek odtud je vesnièka Budenín, kde za komunistù postavili 
kulturní dùm, nyní naprosto nevyužívaný a my tam jezdíme každé léto 
na týden nebo ètrnáct dní. Zrušíme èas a dìláme tréninky tak jak to všichni 
cítíme, nebo jsme celý den venku, snažíme se i venku tancovat.
Lidi, taneèníci mi opravdu hodnì pomohli s návratem, protože jsem 
se skoro vykašlal dva roky na tancování. Byly to dva roky, kdy jsem sko-
ro jen obchodoval. Dostal jsem se, jak se øíká, psychicky skoro na dno, 
protože jsem dìlal nìco, co mi nesedí. A lidi mi pomohli, protože jsem 
je pìt let pøesvìdèoval o tom, že má smysl žít pro to, co dìláme, a jsem 
dnes š�astný, že to jde èím dál víc dopøedu. Všech dvacet lidí v souboru 
mi prostì moc pomohlo a chci se do tance obout ještì víc. Teï 26. øíjna 
budeme mít pøedstavení v Divadle Komedie v Praze, kde bude celoveèer-
ní pøedstavení, ze kterého je i choreografie, kterou jsme tancovali tady 
v Ústí nad Orlicí.“
• Když tanèíte v Evitì - to je úplnì jiný svìt. Ovlivòuje vás Evita, pùsobí 
na vás nìjak?
„Vždycky na každého pùsobí, co dìlá. Když budu v dolech jako horník, 
budou podle toho vypadat choreografie...
Vážnì - chtìl jsem poznat profesionální tancování bez jakýchkoliv iluzí. 
Nevìdìl jsem, co mì èeká. Choreografii dìlala Ivanka Kubicová, jsem 
š�astný, že tam jsem, jsou tam i fajn lidi. Muzikál je z Jižní Ameriky, je 
hodnì temperamentní. Samozøejmì, že mì ovlivòuje, když potom tancuji 
naše „normální“ choreografie, pøipadá mi hudba pomalá... Tímhle smì-
rem mì to možná ovlivòuje. Ale za ty dva roky, co jsem v sobì zadržel 
tancování, mám v hlavì spoustu projektù. A myslím, že nastala doba, 
kdy mùžu s nápady ven.
Budeme se držet stále našeho stylu. Mám teï rozpracované celoveèerní 
pøedstavení, mìlo by se jmenovat Bardo, to jsou v buddhistickém ná-
zvosloví stavy mezi životem a smrtí. Je to docela tìžké téma, ale mám 
ujasnìnou pøedstavu jakýchsi ètyø èástí, které by mìly odrážet, co se v èlo-
vìku odehrává, když umírá. Jak se rozpadá jeho psychické i fyzické tìlo. 
Ty fáze jsou podle buddhismu jednoznaènì popsatelné. Samozøejmì, 

že evropští lidé to vnímají jinak, ale už se k tomu spousta lidí obrací. Já 
musím o sobì øíci, že z takovýchto vìcí vycházím, pomáhá mi to v životì, 
ve všem. A chtìl bych to uvést i na scénu - moc mi to øíká a vìøím, že to 
bude nìco øíkat i lidem, kteøí se na to budou koukat.“
• Mùžu se zeptat z jiného soudku: Jste ženatý a máte partnerku, která 
vás podporuje v tanci?
„Mám ženu, která tady dnes s námi tancovala, máme s sebou i naše 
dítì, tøíletou Barèu... Je to tìžké s rodinným životem, obzvláš� teï, když 
jsem zaèal dìlat i profesionální tancování. Každý veèer jsem skoro pryè. 
Ale moje žena Klára poøád chce tancovat.
Zaèínala v pøípravce Národního divadla, absolvovala tam všechny hlavní 
dìtské role... Seznámili jsme se u pana Rebce v jeho Soudobém tane-
èním divadle a pøed šesti lety jsme založili tuto skupinu a od té doby to 
táhneme spolu.“
• Co vaše dítì, bude jednou taneènice?
„Zdá se, že urèitì ano. My ji do nièeho nenutíme. Obèas nemáme hlídání, 
takže s námi musí na tréninky. Nebo v sobotu, v nedìli s námi trénuje 
pravidelnì aspoò jeden z tìch dvou dní. Nikdo ji do nièeho nenutí a pak 
nás tøeba doma pøekvapí, když doma pustíme muziku a ona zaène dìlat 
podobné pohyby jako jsme dìlali my. Nebo jsme jí chtìli udìlat trénink, 
protože potøebuje trochu pohybu a nakonec dìlala trénink ona nám, dva-
cet minut nás honila po pokoji a „tatínku pøedkloò se a tatínku protáhni 
záda“... prostì to, co slyší kolem sebe.
Je citlivá na muziku. Snažili jsme se o to už v tìhotenství, kdy jsme pouš-
tìli muziku, aby miminko už v bøíšku slyšelo hudbu. O to jsme se snažili, 
ale jinak ji do nièeho nenutíme.“
• V Praze je hodnì tancování, zajdete si na nìco? Co se vám líbí z tan-
cování?
„Mám taneèní vzory. To je Jiøí Kylián a Alvin Ailey. Sousta tancování mì 
oslovuje, spousta tancování se mi líbí i tøeba z našich, napøíklad obèas 
co udìlá Irena Janovcová, nebo Petr Tyc. Ale co jsem vždycky bezvýhradnì 
bral a na co koukám s otevøenou pusou a vždycky mì úplnì nadchlo, je 
Jiøí Kylián a Alvin Ailey. To se mi opravdu líbí a obèas jsem se i pøistihl, 
když dopilovávám nìjaké vìci, že se zkouším sám sebe zeptat: Jak by 
to asi udìlal Kylián? Samozøejmì, že to není dobré, èlovìk by mìl brát 
ze sebe, ale prostì se mi líbí, co oni dìlají.
Na skupinì Alvina Aileyho jsem byl loni na podzim a pùl roku jsem z toho 
žil.“
• Když budete pøijat na HAMU, vystudujete choreografii, nehodláte potom 
zprofesionalizovat váš soubor Antares?
„Jedna z vìcí, proè jsem se sám pustil do profesionálního tancování 
je, že jsem chtìl poznat, jak to celé funguje. Produkce, zajištìní garde-
roby, prostì všeho, co se týká pøedstavení. Chtìl bych soubor jednou 
zprofesionalizovat. Nevím, jestli jsou dostateèné podmínky, ale myslím 
si, že kvalitní poctivá práce se musí prosadit i u nás v Èeské republice. 
Chtìl bych dotáhnout naši práci do tohoto stádia. Mluvil jsem o tom 
v souboru, nìkteøí by to toho šli hned, okamžitì, jiní ne. Mùj cíl to je. 
Nevím za jak dlouho, ale urèitì.“
• Máte nìjaké „vaše téma“, na které jsem se nezeptal, o èem se tøeba 
bavíte doma s manželkou...?
„Chtìl jsem dìlat tzv. léèbu tancem, jeden èas jsem to i zkoušel se sou-
borem. Spolupracoval jsem s Univerzitou Karlovou, kde mají tento obor 
- léèba tancem. Mìl jsem možnost pracovat i s lidmi z Nìmecka, s lidmi 
nad tøicet let, byli to psychologové, psychiatøi, výtvarníci, bývalí taneèníci. 
Chtìl jsem je otevøít, aby nebyli uzavøení, aby dýchali. Mìli zkušenosti, 
dokázali okamžitì pøevzít, co jsem chtìl, pøevzít, co jsem vyvíjel tøeba 
i nìkolik let v souboru. Kromì profesionálního tancování je mùj sen, po-
máhat takto lidem. Ovìøil jsem si i jak to hodnì pomohlo mému souboru 
- uklidnit se, uvolnit se, otevøít se svìtu a dýchat s ním, nebýt uzavøený 
vevnitø se svými problémy. Prostì uvolnit se prostøednictvím nìjakého 
pohybu a nemusí být právì pro oèi.
Právì tak jsem rád, když diváci odchází z našeho pøedstavení a øíkají 
„bylo to fantastický, dejchlo to na mì“ a zastavují mì za týden a poøád 
z pøedstavení „žijí“.
• Znáte naši neprofesionální scénu, øeknìte mi nìco na toto téma?
„Vztahy ke kolegùm z branže mám dobré, myslím, že jsem naprosto 
tolerantní èlovìk. Nikdy jsem nic neodsuzoval, i když mi nìkteré choreo-
grafie nejsou jasné. Sleduji napø. Domino, které je moje oblíbené. Mám 
pocit, i když jsem si døíve u nìkterých vìcí øekl proè?, že Domino nìkam 
smìøuje. Dnes vidím, jak Lenka Ottová postupuje, jak dokáže choreografie 

Vlastimil Èerv jde za svým cílem
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Premiéra nového baletního souboru v Divadle pod Palmovkou 11. øíjna 
1998.
Prozaické baletní divadlo vzniklo spojením práce dvou umìleckých 
osobností - choreografky Ireny Janovcové s režisérem a dramaturgem 
Petrem Zahradníèkem. Na programu svého premiérového veèera, který 
se uskuteènil v Divadle pod Palmovkou v nedìli 11. øíjna bylo taneèní 
zpracování Bizetovy opery Carmen.
Premiéra Bizetovy Carmen byla 3. bøezna 1875 v Paøíži. Libretisté vzali 
námìt z rozsáhlé novely Mériméovy, široce a naturalisticky líèící osudy 
dona José Lizarrabenga a Citanely - Carmen a uèinili z ní velmi pùsobi-
vou tragédii oslnivého španìlského koloritu. Bizetova hudba pak dodala 
dramatu výraznou pùsobivost. Podíváme-li se na Bizetovu partituru po-
zornìji zjistíme, že na svou dobu to byla mistrná práce. Bizet respektoval 
starou operní formu sólových a ansámblových scén, spojených výbornì 
vypracovanými recitativy ve volnì související celek. Peèlivì propracovával 
svùj styl do nejmenších podrobností.

Tyto informace uvádím zámìrnì, jelikož s Carmen Ireny Janovcové úzce 
souvisejí. Bizetova Carmen je hudba mistrovská a velmi nároèná. Použije-
me-li tuto partituru jako výchozí materiál pro taneèní choreografii, musíme 
vytvoøit tanec vskutku virtuózní a nadmíru dramatický, aby dokázal obstát 
vedle Bizetovy hudby.
Irena Janovcová však bohužel na rozdíl od Bizeta svou choreografii zda-
leka nepropracovávala do nejmenších podrobností.
Carmen Prozaického baletního divadla je zkrátka z jiného tìsta. Je lidovì 
øeèeno mimo mísu. Ingredience, z kterých byla vytvoøena, se diametrálnì 
odlišují od Bizetovy Bohem nadané kuchynì. Vše, co se dìje na scénì, 
zùstává daleko za samotnou hudbou. Irena Janovcová ve své Carmen 
rozehrává vztahy mezi ústøedními postavami (José, Escamillo a Carmen) 
èemuž sekunduje dalších pìt taneèníkù. Bohužel se však omezuje pouze 

postupnì „vybarvovat“, jsou tvárné, je to tancování. Se zájmem sleduji 
vývoj, který prodìlává nejen Lenka Ottová, ale i její taneèníci.
Co se týká dalších souborù, sleduji soubor Jiøího Rebce, protože jsem 
v nìm dlouho tancoval. Dnes jsou hodnì populární volné projekty, kdy 
choreograf pozve bývalé taneèníky ze souboru, nebo lidi, kteøí ho nìja-
kým zpùsobem zajímají. Vždycky jsem si pøál, aby nìco takového udìlal, 
protože je hlava nevydolovaná, ale on je tvrdý zarputilý èlovìk, kdož ví, 
jestli se nìco takového nìkdy povede dát dohromady. Každopádnì Sou-
dobé taneèní divadlo Jiøího Rebce je další soubor, na který se chodím 
pravidelnì dívat.
Co se týká amatérské scény je vidìt, že jsme se koneènì jako republika 

otevøeli tomu, co je bìžné na Západì. Probíhají nejrùznìjší workshopy... 
Ze zaèátku byly pøehlídky scénického tance docela i sranda. Dva, tøi 
soubory, které nìco umìly a to ostatní bylo, jako když se vezmou sou-
bory z nìjaké venkovské zábavy. Teï je to naprosto dokonalé - i soubor, 
který pøijde na pøehlídku poprvé, pøekvapí. Tøeba i choreografie nestojí 
za moc, ale na lidech je vidìt, že za nimi je kus práce. Fascinuje mì, 
že je tolik lidí, kteøí jsou odhodlaní na sobì dìlat a vrhnout se do práce. 
To je fantastické!
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

na jednoduché krokové variace, jež se neustále opakují a navíc jsou místy 
tanèeny naprosto mimo hudbu. Sedíte v hledišti a nevìøíte vlastním oèím. 
V nìkterých momentech se vám zdá, že se pøece jenom nìco povede 
a vy budete vytrženi z dìsivé letargie zpùsobené neplodnou choreogra-
fií. Stane se tak napø. pøi variaci Josého nebo dramatickém duetu mezi 
Josém a Carmen, ale pak se zase vše vrátí do starých kolejí. Vám je 
pak jenom smutno z toho, co vidíte, protože víte, že taneèníci se snaží 
udìlat z mála nìco, jelikož samotná choreografka na Bizeta jednoduše 
nemá a asi dlouho mít nebude.
Po pøedstavení si sednete do baru a radìji zapomenete na hrozné kostýmy 
Evy Brodské (možná, že stejnì jako v mnohých jiných pøípadech nebyly 
peníze na lepší), nicneøíkající scénu spoluautorek Ireny Janovcové a Evy 
Brodské a nakonec si dáte panáka, cigaretu (èert vzal varování minister-
stva zdravotnictví) a jdete domù.

Carmen Prozaického baletního divadla je prostì nìco. Další poèin na naší 
taneèní scénì, na který se lze dívat dvojí optikou. První: Vzniklo nové 
taneèní divadlo, což je v dnešních ekonomicky nepøíznivých podmínkách 
malý zázrak a taneèníci mají zase kde tanèit. Koneckoncù zaèátky nejsou 
vždy dokonalé, dùležitá bude budoucnost.
Druhá: Irena Janovcová není „paní“ choreografka. V porovnání s jinými 
našimi dámami choreografického nebe napø. Lenkou Ottovou, Monikou 
Rebcovou nebo Lenkou Døímalovou je hodnì pozadu, ale bude-li na sobì 
pracovat a pozve-li do svého souboru dobré choreografy i pedagogy, 
stane se Prozaické baletní divadlo v nejbližší budoucnosti souborem, 
který zaène zaplòovat hledištì. Všem lidem v souboru to ze srdce pøeji 
a na nepovedenou Carmen se jistì rychle zapomene.

V Praze dne 20. øíjna 1998
Aleš Cigánek

Prozaické baletní divadlo aneb Bizet by zaplakal

Dvìma snímky pøipomínáme jeden ze semináøù, které se konaly v rámci pøehlídky Tanec, tanec... 98. Tento semináø vedla Sara Wookey z USA.
Na levém obrázku je vlevo a na pravém vpravo.

Foto: BoD
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A   

(èinohra) B   
(opera) C   

(opereta, muzikál) D   
(balet, pantomima, souèasný tanec)

titul inscenace a název role:

oznaèení souboru (scény):

zdùvodnìní nom
inace:

jm
éno, pøíjm

ení a adresa navrhovatele (u organizace i její název):

..........................................................................................                      ............................................................................................
podpis (u organizace i otisk razítka)                                                                     datum

 podání
TA

NE
ÈNÍ R

O
Z
HLE

DY   è. 11/1998

H E R E C K Á   A S O C I A C E   P R A H A
v y h l a š u j e   z a h á j e n í   n o m i n a c e   n a

C E N Y   T H Á L I E   ’ 9 8
s   u z á v ì r k o u   3 1 .   p r o s i n c e   1 9 9 8

P
ravidla pro nom

inaci:

(1)
N

om
inace na C

enu T
hálie ’98 m

ùže pøedložit obèan 
È

eské republiky nebo instituce èi organizace.

(2)
N

om
inace jsou pøijím

ány písem
nì do 31.12.1998

na adrese vyhlašovatele t.j. H
erecká asociace P

raha, 
Senovážné nám

. 23, 112 82 P
raha 1.

(3)
D

o nom
inace jsou pøijím

ány návrhy na èeské um
ìlce 

za m
im

oøádné role, uvedené ve veøejné produkci
na scénì v È

eské republice v roce 1998.

(4)
N

avrhovatelé nejsou jednotlivì inform
ováni

o výsledcích rozhodnutí jednotlivých odborných porot
ani K

olegia pro udìlování C
en T

hálie.
U

dìlení C
en T

hálie ’98 bude veøejnì vyhlášeno
na slavnostním

 veèeru 27. 3. 1999
v N

árodním
 divadle.

TA
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V
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O
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pøipravily form
uláø pro nom

inaci také na Internetu. Je um
ístìn na adrese

h
ttp://w

w
w

.bod.cz
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