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C    Taneèní sdružení Èeské Republiky a Únia taneèného 
umenia na Slovensku vyhlašují Inscenaèní èást 
Soutìžní pøehlídky taneèního umìní ÈR a SR, která 
se bude konat v roce 1999.

C    Pøehlídky se mohou zúèastnit baletní soubory 
pùsobící v divadlech, nezávislé a jiné profesionální 
taneèní soubory v Èeské republice a Slovenské 
republice. Pøihlašují se inscenace celoveèerních, 
krátkometrážních i komorních baletù ne starší 3 let. 
Inscenace pøihlášené k úèasti hodnotí porota, která 
je složená z profesionálních taneèních a hudebních 
umìlcù, teoretikù, kritikù, choreografù, event. umìlcù 
dalších profesí tak, aby bylo zabezpeèené paritní 
zastoupení z Èeské republiky a Slovenské republiky.

C    Nejlepší inscenace bude ocenìna Hlavní cenou 
Pøehlídky - diplomem s prémií. Pøedstavení ocenìné 
Hlavní cenou se uskuteèní v následujícím roce 
v místì dohodnutém poøadateli nebo v rámci nìkteré 
významné kulturní akce. Další ocenìní - diplom s prémií 
- budou udìlena za nejlepší choreografii, za nejlepší 
sólistický výkon, za nejlepší kolektivní výkon. Další 
pozoruhodné výkony mohou být ocenìny èestným 
uznáním - diplomem. Prémie udìluje Nadace Èeský 
literární fond a Slovenský literárny fond.

C    Termín uzávìrky pøihlášek je do 30. 1. 1999 na adrese: 
Taneèní sdružení ÈR, Celetná 17, 110 01 Praha 1. 
Statut a Podmínky pøehlídky rovnìž obdržíte na adrese: 
Zdenìk Prokeš, ND v Brnì, Dvoøákova 11, 657 70 
Brno, tel.: 05-42215188. TS ÈR potvrdí pøíjem 
pøihlášky a zašle soutìžícím složenku k úhradì 
úèastnického poplatku spolu s bližšími informacemi.

Inscenaèní èást
Soutìžní pøehlídky

taneèního umìní ÈR a SR
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Fotografie na titulní stránce:
Taneèní studio DK - Teplice v Èechách

(reportáž pøineseme v pøíštím èísle). Foto: BoD

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

Domino Praha v archivním snímku z festivalu „Tanec, tanec... ’94“ Foto: Ivo Mièkal

A rok je pryè! V tuto chvíli, kdy zaèínám psát úvodník lednového èísla je 26. prosince 1998, je 10 hodin dopoledne a øíkám si, že to jsou slastné 
chvíle, kdy snad i taneèníci si užijí ménì pohybu a více klidu, než jindy. Všude se vaøí, peèe, smaží, televizní pohádky jsou v plném proudu, chodí 
se na procházky „z nicnedìlání“, jen tak, aby se èlovìk protáhl, nebo se ète, pøátelé chodí na kafíèko...
A teï si pøedstavte! Snad poprvé za rok váhám nad tím, co bych mohl dát do úvodníku. Ne, že by nebyly námìty, ale je to jako s tou bábovkou 
u Spejblù (...“Schází ještì plná minuta, pøece to nebudu tahat z trouby syrové“). Prostì každý nápad musí také uzrát.
Øešení je jednoduché. Šel jsem k telefonu a zavolal jsem jedné své taneèní pøítelkyni, o èem by chtìla v èasopise èíst, co by tak každého zajímalo. 
Odpovìï? O lásce. Zlomek vteøiny se mi to zdálo jako nápad nic moc, obzvláš� poté, co jsem vylouèil možnost, že by mi tímto cosi naznaèovala 
v osobní rovinì, ale! On je to vlastnì skvìlý nápad:
Sledujte pøíbuznost lásky a umìlecké tvorby. Kdy a kde se objeví chvíle, kdy tvùrce propadne zanícenosti, ba vášni, žije naplno fantazií, která 
se nìkdy pøekrývá s realitou, myslí poøád jen na své dílo, svùj námìt, chce vypovìdìt co nejvíc o svých pøedstavách, tužbách, chce oslovit co 
nejsilnìji? Odhazuje pøetváøku, výpovìï musí jít ze srdce do srdce. Nad národností nebo vìkem osloveného tvùrce neuvažuje, protože je pøesvìd-
èený, že se jeho dílo dotýká èehosi nad námi, èemu rozumí každý.
Pøed pøedmìtem své lásky (námìtem svého díla) tvùrce strne a zároveò po nìm dychtí, stává se pro nìho fata morgánou, zjevující se kdekoliv 
a kdykoliv. Pochyby, kudy jít do svého ráje, øeší tvùrce rychle, ráznì, protože on ví, kam chce dojít, a proto se mu objevuje i nejkratší cesta. Na druhou 
stranu by se nerad zmýlil, jde mu o vše a proto se znova a znova ptá: Jdu správnì? Jakmile se však tvùrce i zamilovaný vydá na cestu, neodboèuje 
ve zbyteèných oklikách, aby se zapovídal se sousedkou, když pospíchá k cíli.
Jeho múza se mu zdá nejkrásnìjší, nejzajímavìjší, nepochybuje o tom, že ji tak vidí všichni, a snesení múzy z oblak na zem se pro nìho stává 
otázkou další existence, tak, jak o to ostatnì jde v lásce vždycky.
A divák, pøíjemce, èi konzument (fuj, to je strašné slovo, a� už je spojené s láskou nebo s umìním) vycítí, že se mluví k nìmu, nebo že je svìdkem 
èehosi výjimeèného, zpozorní, je vtažen do imaginárního svìta, který se ale èím dál víc prolíná do jeho reality, až nakonec se pùvodnì éterický 
náboj lásky, pardon umìleckého díla, zavrtá oslovenému „pod kùži“, a stane se novou realitou, ba dokonce brýlemi, skrzevá které od nynìjška 
oslovený pozoruje svìt a vnímá jeho poèitky.
Vždycky je proces tvorby o tomtéž. V první øadì o naléhavosti oslovení, sdìlení, potøebì nìkomu nìco øíci, pøedat. A� už se jedná o filozofické 
sdìlení, nebo o snahu ukázat lidem krásu tam, kde ji zatím bìžnì nevidí.
Nevìøím pøíliš steskùm nad nevyspìlostí, nekulturností a nedisciplinovaností souèasného diváka. Pokud jste nìkdy vyznávali lásku, víte, že dotyèná 
dáma (èi pán) se pro tu chvíli alespoò zastaví, vyslechne vás, dává pozor a cítí se osloven a aspoò malinko i polichocen - to v horším pøípadì, 
v lepším vám padne pøímo kolem krku nebo k nohám. Nikdo se nikdy nenudil ve chvíli, kdy mu byla vyznávána láska. A divák by mìl být takto 
naléhavì, pravdivì oslovován. Vždy� co jiného je vlastnì tvorba? V první øadì snaha zmocnit se tématu a v druhé øadì pokus o vlastní výpovìï. 
Dvoøíme se (a moøíme se), když jsme zamilovaní, a právì tak tvoøme, když máme co øíci. Nic se tak dobøe nepozná jako neupøímnost v lásce 
a ve tvorbì. Nemohu øíkat „miluji tì“ a pøitom pøemýšlet, že mì èíšník asi nevrátil kolik mìl. Sòatkový podvodník pøežívá nanejvýš jako oblíbená 
figurka filmových komedií, podobnì epigonské dílo, èi dílo s okopírovaným námìtem zanechá diváka chladného, rozpaèitého, nesoustøedìného. 
Není to tak, že divák má hledat významy tam, kde sám (ne)tvùrce už ani neví, co chtìl øíci a proè se vyslovuje právì tímto zpùsobem. Nezamilovaný 
èlovìk nevyznává lásku. Bohužel v kumštu tato základní pravda neplatí - nepùvodní autor se snaží z rùzných dùvodù tvoøit.
Kdo chce nìco dìlat, a� si uvìdomí, že je to jenom na nìm. Nebuïme alibisté. Divák za nic nemùže. V momentì, kdy øekneme, že divák nìco 
nepochopil, jedná se o zmýlenou autora, tvùrce (nikoliv zamilovaného, ten se dokáže nakonec vyjádøit velmi pøesnì). Copak dáma nepochopí, když 
ji On jasnì vyzná lásku? Divák se rád nechá unést do imaginárního svìta, divák se rád zasní, zamiluje, nebo stane hrdinou - D’Artagnanem. Vždy� 
kdo je divákem? Vy, co v tuto chvíli ètete tento úvodník nebo já. A jsme snad nepøipraveni pøijmout Dílo? Nemìli byste snad chu� vidìt „nového“ 
Amadea, slyšet další „Devátou“, nebo èíst dalšího „Malého prince“???
Potíž je v nìèem jiném - každý umí psát, tak píše básnì, protože každý chce být Básníkem, každý umí hrát, tak skládá písnì, protože chce být 
Hudebníkem. Ale nebojte se, ona to Boží prozøetelnost pøes své síto pøecedí. Zùstane jen to, co vzniklo právì tak opravdovì jako Láska. A ta je 

vìèná. Nakonec - nadprodukce (a to i kulturní) 
je bìžný pøírodní stav, kterým mocná Prozøetel-
nost zajiš�uje pøežití všeho živého i neživého 
na Zemi.
Tvoøme a milujme se!
P.S. A co, když se chceme tvorbou živit? Tady 
z pochopitelných dùvodù pøímìr k lásce vyne-
chám, protože by to bylo na známou televizní 
hvìzdièku (pamatujete?). Slušel by se ale op-
timistický závìr: Zamilovat se lze nìkolikrát 
za život, ale milovat vlastní práci i ženu lze 
stále.
Jo, a už jsem vám nìkdy øekl, že miluji scénický 
tanec? A aby se mé taneèní múzy nehádaly, 
že jsem o nich taky jednou nenapsal - støídají 
se u mì obì. Jak Múza baletní (ta je krásná!), 
tak Múza moderního soudobého tance (ta je 
poøád v závojích a pokaždé jinak nalíèená, tak-
že dodnes nevím, jak vlastnì vypadá).

Mirek Nìmec

Chvála tvorby!
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S Liborem Vaculíkem, umìleckým šéfem Praž-
ského komorního baletu a dvorním choreogra-
fem Národního divadla, jsem si povídal na scho-
dech v zákulisí libereckého Divadla F.X.Šaldy 
po pøedstavení jeho souboru. Jelikož jsem mìl 
pøed èasem možnost mluvit s jeho pøedchùd-
cem u PKB Pavlem Šmokem, zkusil jsem mu 
položit nìkolik podobných otázek... 
• Zmìnil se nìjak PKB pod vaším vedením?
„Rozšíøili jsme soubor o tøi taneèníky, z devíti 
na dvanáct, snažíme se dìlat trochu vìtší taneè-
ní opusy i co se týèe poètu lidí na jevišti. Je to 
i kvùli tomu, že nemocnost taneèníkù je dnes 
velmi vysoká a my si nemùžeme dovolit rušit 
pøedstavení kvùli onemocnìní jednoho sólisty, 
protože jsme závislí pøedevším na financích 
z tohoto zdroje.“
• V lednu bude mít premiéru vaše choreografie 
Fresky na hudbu Bohuslava Martinù, bude tedy 
pokraèovat trend v orientaci na èeské autory?
„Ano, byl bych rád, kdyby se v tom pokraèovalo, 
protože to vždy byla jedna z domén PKB, i když 
nìkdy až moc. Chtìl bych, aby to bylo tak pùl 
na pùl. Už kvùli zájezdùm  do zahranièí, kde 
na nìkterých štacích vyžadují Strausse, Mahlera 
a podobnì a èeského autora jen jako takovou 
hrozinku v podobì jedné choreografie.“
• Vidìl jsem bìhem roku dvì pøestavení PKB 
a obì mi pøišly pomìrnì morbidní...
„Udìlat zábavné èíslo je nejtìžší ze všeho. Pavel Šmok mìl takové vìci 
v repertoáru, a� už to bylo Špásování, Záskok, Fantom baletu a další, jenže 
ne vždy se taková vìc podaøí, je to sázka do loterie. Máte ale pravdu, 
že v skladbì našich veèerù nyní pøevažují dramatické, vážné vìci, ovšem 
nyní pro nás Jiøí Kylián vytvoøil choreografii Šest tancù, což je velice 
humorné a pøíjemné dvanáctiminutové èíslo. Co ale nechci, je abychom 
mìli v repertoáru choreografie, které nejsou ani smutné a veselé, nemám 
rád takové to tancování pro tancování.“
• Jak probíhá vaše spolupráce s Pavlem Šmokem?
„Nikdy jsem s ním nemìl žádné problémy, nikdy nemluvil do toho, co 
jsem dìlal, ani poté, co jsem se stal šéfem. Jediný komu musím naslou-
chat je Jiøí Opìla, který má na starosti finanèní stránku fungování PKB 
a který hlídá, abychom se nevrhali do nìjakých propastí, protože se musí 
napøíklad platit tantiémy a nákladná autorská práva.“
• Pravidelnì tvoøíte v Národním divadle a zároveò jste umìleckým šéfem 
PKB. Na èeské taneèní scénì už se toho asi víc dosáhnout nedá...
„Ve ètyøiatøiceti jsem pøestal tanèit, protože mì lákala choreografie. Když 
jsem zaèal poci�ovat, že už to trochu umím, zalíbila se mi práce pro tele-
vizi. Dìlal jsem hodnì baletních vìcí pro slovenskou televizi, v Èechách 
jsem vlastnì dìlal jen pøenos z Èajkovského z ND. Nyní mì velice láká 
operní režie. Jinak samozøejmì s tìmito funkcemi je sice spojeno urèité 
spoleèenské postavení, ale hlavnì v PKB je pøedevším práce a zase 
práce. Vìci, na které mají v divadlech sekretáøku a další lidi, musím 
zvládat sám, tøeba psaní fermanù. Na druhou stranu je velmi pøíjemné 
mít okolo sebe dvanáct lidí, se kterými si rozumím, což je pro mì svým 
zpùsobem odmìna, nebo� tak blízký vztah s taneèníky v Národním mít 
nemohu. Je to dáno i tím slovem komorní, trávíme spolu spoustu èasu, 
hlavnì na zájezdech, a i když je to trochu zprofanovaný termín, jsme 
jedna velká rodina.“
• V souèasnosti máte v souboru jednu zahranièní taneènici, myslíte že by 
jich èasem mohlo být víc? Neexistuje nìjaký limit?
„Není to nijak dané. Pro mì je rozhodující kvalita. Když jsme dìlali ne-
dávno konkurs, z pìtapadesáti uchazeèù bylo ètyøicet šest ze zahranièí 

a právì tam jsme vybrali tuto Anglièanku. Není to ovšem otázka toho, 
že bychom chtìli mít za každou cenu v souboru zahranièní taneènici. 
Jsou s tím naopak problémy. Pøi zahranièních zájezdech se za takového 
èlovìka platí dvojnásobná cena za hotel a tak dále, ale pokud je opravdu 
kvalitní, jsme já i pan Opìla ochotni to pøekousnout.“
• Sledujete èeskou amatérskou scénu?
„Ano, byl jsem nedávno na choreografické soutìži v Olomouci, kde asi 
tøetinu soutìžících tvoøili amatéøi. Byl jsem pøíjemnì pøekvapen jak úrovní 
choreografií, tak interpretaèní. V Praze, když mám èas, chodím na pøed-
stavení rùzných skupin a vždy mì potìší, když vidím, že i pøesto, že jsou 
amatéøi, mají zvládnuté øemeslo.“
• Vím, že umìlci neradi slyší, když je nìkdo øadí do nìjaké škatulky, 
ale pøesto by mì zajímalo, zda i v budoucnu zùstane PKB spíše u toho 
konzervativnìjšího pøístupu. Není to sice klasický balet, ale...
„Víte, Pavel Šmok, èím je starší, tím více dìlá takové spíše divadelnìjší 
záležitosti, toho jste si mohl všimnout i v jeho posledním kusu Po zarost-
lém chodníèku. Té choreografie tam až tolik není, on má spíše režijnì 
- pohybové vidìní. Náš soubor velmi èasto vystupuje i v malých mìstech, 
kde možnost vidìt tancování není taková jako v Praze a jedním z našich 
úkolù je právì ukazovat, co to znamená, když se øekne tanec. S velkým 
úspìchem jsme hráli pøedstavení pro dìti Jak se dìlá balet, které mìlo 
více než 1200 repríz a které budeme nyní stahovat z repertoáru. Místo 
toho chystáme pro dìti pohádku na hudbu Oskara Nedbala, která by 
mìla mít premiéru v dubnu. Ono se to strašnì hezky øíká, že je tøeba 
si vychovávat diváka, ale je tøeba opravdu zaèít od toho nejmenšího. 
Když hrajeme v nìjaké, v uvozovkách, vesnici, a po pøedstavení èeká 
dvanáct holèièek z nìjaké amatérské školièky a chtìjí podpisy a øíkají, 
jak se jim to moc líbilo, tak to pro mì znamená mnohem víc, než když 
to øíká nìjaký dospìlý.“
• Na závìr bych se rád zeptal, co je s Petrem Koláøem?
„Musel bohužel ze zdravotních dùvodù skonèit, mìl velmi vážné problémy 
s kolenem. Uèí a vìnuje se módním pøehlídkám, dìlá pro nì choreografie 
a sám pracuje jako model.“

Libor Tampier

Dvì velké osobnosti souèasného tance - Marika Blahoutová z Pražského komorního baletu a Libor Vaculík, 
choreograf Foto: Petr Šimr

Na slovíèko s Liborem Vaculíkem
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MJ studio patøí k souborùm, které vnímám na taneèní scénì od roku 
1991, z roku 1992 mám dokonce videonahrávku tance MJ studia z ce-
lostátní pøehlídky scénického tance. Vidìl jsem samozøejmì MJ studio 
i na domácí pùdì (v Ústí nad Orlicí) v roce 1994 na celostátní pøehlídce 
scénického tance „Tanec, tanec... 94“. Pro poøádek dodávám, že první 
celoveèerní pøedstavení mìlo MJ studio v únoru 1994 v pražském „Žiž-
kovském“ divadle (dnes divadlo Járy Cimrmana). Proto jsem považoval 
úplnì za samozøejmé, že v listopadu roku 1998 zazvonil u nás v redakèní 
místnosti telefon, slovo dalo slovo a vyjel jsem na reportáž za tímto 
souborem do Prahy.
S èástí souboru jsem se setkal ve zkušebnì, kde jsme si pouštìli i video-
nahrávky nìkterých pøedstavení MJ studia, prolistovali kroniky...
Vedoucí a zakladatelka MJ studia Milana Ježková se zpoèátku urputnì 
bránila rozhovoru o své osobì (s tím, že budeme mluvit pouze o soubo-
ru), ale nakonec ustoupila. Na oplátku jsem otázky smìrem k její osobì 
ztenèil na minimum, ale protože každý vedoucí dává svoji prací souboru 
nesmazatelnou peèe�, nemohl jsem jí pøeskoèit. A u moderního tance 
jakožto u nás pomìrnì mladého umìleckého odvìtví je dùležité vìdìt 
a znát ono klasické „kdo jsi a kam jdeš?“. Jednou by mi dìjepisec 
(odebírají nás rùzné vìdecké knihovny, státní archívy apod.) neodpustil, 
že jsem se nezeptal. A jedním z dùvodù, proè jsem èasopis zakládal je, 
aby se podaøilo bìhem nìkolika let zmapovat náš scénický tanec. To píšu 
pøedevším proto, aby mi dodateènì Milana Ježková odpustila smìøování 
našeho rozhovoru, který místy probíhal spíše jako psychologické sumo 
(japonský tradièní zápas). Vyhrál tanec.
• Jak dlouho MJ studio existuje?
Milana Ježková: „Od roku 1987. Založila jsem ho s hrstkou dìtí pùvodnì 
pod názvem Patty pat.
• ???
„Byl to název pro dìtský soubor, v pøekladu to znamená capy cap. Pùvod-
ní soubor se skládal z pár dìtí. Postupem doby vzniklo dnešní studio, 
které má asi 50 èlenù.
Máme tøi pøípravky, zaèínáme s dìtmi ve vìku od ètyø, pìti let. První pøí-
pravka má vìk 4-6 let, druhá 6-10, tøetí 10-14 let. Do pøípravek pøibíráme 
jenom dívky. Soubor tvoøí dívky ve vìku nad ètrnáct let. Je to skuteènì 
èistì dívèí soubor. Nejstarším èlenkám bude 22 let.
Soubor zkouší tøikrát týdnì po tøech hodinách.“
• Mohl bych se zeptat, jak vy sama jste se dostala k tanci? Èlovìk roste, 
roste a najednou je z nìho letecký modeláø nebo kuchaøka... Jakto, že vy 
jste právì taneènice? Co bylo impulsem, který urèil vaši cestu?
„Na žádný pøímý impuls si nevzpomínám. Smìøování k tanci vzniklo zøejmì 
z atmosféry v rodinì. Jsem ze sportovní rodiny, tatínek byl metodikem 
ÈSTV a vedl nás všechny tøi ke sportu (mám dvì sestry). Maminka byla 
uèitelkou se silným vztahem k umìní.“
• Chodila jste do „hudební školy“?
„Ano, chodila jsem do lidové školy umìní na klavír, jedna sestra hrála 
na housle a druhá na kytaru.
Pocházím ze západních Èech, odkud jsme se pøestìhovali do Krkonoš, 

kde jsem si založila ve ètrnácti letech své studio. Zároveò jsem zaèala 
tancovat u Vìry Jirešové (dnes Taneèní studio Oliver). Vìra Jirešová jezdí-
vala na semináøe k Jiøímu Rebcovi, mìla velmi slušnou techniku.
Po skonèení gymnázia jsem pøešla na Filozofickou fakultu do Prahy. Vedle 
toho jsem nepøestala dìlat aktivnì tanec. Z té doby nemohu zapomenout 
na pedagogickou práci Vlasty Schneiderové ve Vysokoškolském umìlec-
kém souboru, kde pùsobila i Ivanka Kubicová a Jan Hartmann. Byla jsem 
krátce i u Towena, poté u Elišky Vohradníkové v Atasu, v Impulsu u Josefa 
Prouzy. Po absolvování vysoké školy jsem založila MJ studio. Ještì jsem 
studovala dva roky Konzervatoø Jaroslava Ježka - scénický tanec. Po dvou 
letech se mi narodil syn Filip, takže jsem se studiem na Konzervatoøi 
J.Ježka pøestala a pokraèovala v práci jen v MJ studiu.“
• MJ studio je situováno stále zde v Karlínì?
„Ano, tady jsme zaèaly a díky Bohu tady poøád jsme. Sál je tu hezký. 
Trénuje zde také Impuls, Terpsichora, Akropolis a Banda.“
• Letos jste mìly už nìkolik vystoupení. Když se tak ohlédnete, jak šel 
bìh èasu, a srovnáte minulost se souèasností, v jaké fázi vývoje je dnes 
MJ studio?
„Napadá mì v této souvislosti jedna vìta: „A nevím jak se stal z pramínku 
proud a kam mì unáší“ ... Ne, opravdu, nechci zde nyní hodnotit v jaké 
jsme dnes fázi. Pro mì je dùležité, že mám svou práci ráda a samozøejmì 
mám moc ráda lidi, se kterými pracuji.
Objem práce rostì celkovì.
Soubor má pravidelné pøedstavení v divadle od roku 1994. Každý rok 
máme dvì pøedstavení, kromì divadla Járy Cimrmana jsme pøidaly pøed-
stavení v Divadle Komedie.“
• Chodíte na soutìžní pøehlídky scénického tance?
„Ano, ale pøehlídkám moc nevìøím a zvláštì ne tìm pražským. Pražské 
regionální kolo nás zklamává èím dál víc, takže bychom chtìly „pøesídlit“ 
do Ústí nad Orlicí. Už jsme chtìly minulý rok, ale nìjak nám to nevyšlo. 
Ne, že bychom si od Ústí slibovaly nìco ..., ale chceme poznat nové 
soubory, prostì chce to zmìnu.“
• Co dìláte, když máte volno?
„Volna mám málo, a když mám volno, vìnuji ho samozøejmì na prvním 
místì rodinì.
Ráda poznávám lidi a vìci kolem sebe. Když mám èas jdu na nìco 
zajímavého do divadla, je jedno, jestli se jedná o èinohru nebo taneèní 
pøedstavení. Ale když už bych si mohla vybrat, líbí se mi pohybové umì-
ní DV 8.“
• Máte nìjaké „své téma“, nìco co vás rozèiluje, nìco o èem diskutujete 
s vaším souborem, nebo se tím sama „užíráte“?
„Možná se to týká i tance. Nejsem spokojená s tím, jak jsou dnešní lidé 
pokryteètí, sobeètí. Nesnáším honbu za penìzi, mám ráda lidi upøímné, 
otevøené.“
• Ale èlovìk se narodí a je „od pøírody“ otevøený, vstøícný, hledá dob-
ro...
„To jsem si myslela také, ale není to vždy ve všech pøípadech pravda.“
• To vás muselo nìco hodnì zklamat nebo naštvat.
„Lidi, kteøí jsou kolem mì jsou fajn, ale samozøejmì mám i špatné zku-
šenosti s lidmi a tady v Praze obzvláš�.“
• A snažíte se ve svých choreografiích dát nìjaké poselství tìmto lidem 
nebo odráží se v nich nìjak dnešní doba?
„Když nìco zaèneme dìlat, tak nad tím takhle nepøemýšlím. Prostì 
nìco zaène rùst na taneèním sále. Ale když dojdete dál a vezmete název 
a myšlenku našeho pøedstavení „Každý z nás je nìjaký“, jedná se svým 
zpùsobem o odezvu na dnešní dobu. Neøíkám, že na to myslím, když 
práci zaèneme dìlat.“
• Jak trávíte dovolenou, snažíte se být se souborem?
„Každý rok jezdíme se souborem na ètrnáctidenní soustøedìní do Lomù 
u Jindøichova Hradce v jižních Èechách. Vìtšinou bývá témìø stopro-
centní úèast. Spíme ve stanech, táborový program s veèerním ohnìm, 
ale u toho je i trénink.“
• Jak drží soubor pohromadì?
„Èlenky neodchází èasto, pouze z dùvodu, že nastoupí na vysokou školu 
a èasovì nestíhají nebo tentýž dùvod ohlednì nástupu do zamìstnání, 
odstìhují se mimo Prahu.“

A nevím, jak se stal z pramínku proud a kam 
mì unáší...

Milana Ježková v rozhovoru s Mirkem Nìmcem Foto: BoD
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• A co vdavky jako pøekážka?
„Z holek se ještì žádná nevdávala... Ale mys lím, že manželství není 
žádná pøekážka.“
• Pøekvapuje mì absence klukù ve vašem sou bo ru.
„Tuhle otázku jsme nikdy neøešily. Zaèaly jsme jako dívèí studio, to byl mùj 
zámìr a jako dívèí studio jsme zùstaly. Mám pocit, že jako žena dokáži 
svým holkám pøedat víc, nejen v tanci, ale i jako èlovìk. Mám ženské 
chápání, zku še nos ti, mùžeme se naladit na stejnou notu...“
• Soubor zaène, úroveò se pomalu zvedá a zve dá. Ubìhne pár let a po tom 
pøijde Ona... tedy první choreografie, která na soubor upo zor ní, a díky které 
o sobì dává soubor vìdìt vý raz ným zpùsobem na ve øej nos ti. Je nìjaká 
cho re o gra fie, kterou byste takto oznaèila?
„Byla to choreografie „Nechci“ - pro nás velký úspìch v roce 1992, 
bylo to poprvé, co jsme tanèily na celostátní pøehlídce. Postoupily jsme 
až do Prostìjova, tam „Nechci“ získalo hlavní cenu, za kterou jsme zís-
kaly zájezd do Øecka, kam nakonec nikdo nejel, protože to byl zá jezd 
pouze pro jednu osobu. (pozn. redakce: „Nechci“ bylo také na pro gra mu 
celostátního „Setkání souborù scénického tance“ v Mladé Bo le sla vi 26. 
øíjna 1991 a na programu Me zi ná rod ní ho festivalu ve spo le èen ském tanci 
v Ústí nad Labem v listopadu 1992. V roce 1992 na „Ná rod ní pøehlídce 
scénického tance“ 24. øíjna 1992 byl pro zmìnu k vi dì ní tanec MJ Studia 
„Dotyky stínù“).
Choreografie mám ráda všechny, ale k „Ne chci“ mám zvláštní vztah.“
• První nápad nové choreografie vymýšlíte doma u sešitu nebo na sále 
s lidmi?
„Je to rùzné. Nìkdy na sále, nìkdy doma, nì kdy si lehnu a napadne mì 
nìco v noci. Pro s tì rùznì, ovlivòuje mì život, èlovìk nìkde je a najednou 
ho nìco napadne.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Milana Ježková s taneènicemi MJ studia Foto: BoD

Na výletu do pražského Karlínského spektra 21. 
lis to pa du 1998 za MJ studiem jsme si bá jeè nì 
po po ví da li s Alžbìtou Èapkovou, Šárkou Kr èíl ko-
vou, Vlastou Mlejneckou a Sandrou Ska me ne. 
Vždyc ky mì zajímá kdo a proè tanèí, jaké jsou 
jeho záliby, co dìlá mimo tanec... Zajímá mì 
to o to víc, že taneèník v tanci se stává nìkým 
jiným, interpretuje rùzné role, skrývá se za rùzný-
mi kostýmy. Kým jsou ta neè ní ci doopravdy?
Pokud si kladete podobné otázky, je vám ur èen 
následující rozhovor:
• Proè se vìnujete ve svém volnu právì tan-
co vá ní, proè se neuèíte ma te ma ti ku, nebo 
ne vy ší vá te?
Betty Èapková: „Já mám tanec asi v rodi-
nì. Máma tancovala. Táta ze mìl chtìl mít 
ale tenistku. Ale maminka byla lepším vzo rem 
a proto jsem zùstala u tancování. A pøivedla mì 
i k Milanì Ježkové.“
Šárka Krèílková: „U nás v rodinì nikdo nemá 
žádné umìlecké sklony. Nikdo netanèí, ne kres lí, 
nesportuje a nechápu jakto, že tedy ještì vù-
bec tancuji (smích). Naši se diví, že ve dvaceti 
letech tancuji, myslí si, že jsem mohla tanèit, 
když mi bylo ètrnáct. Že prý už jsem dost stará 
(smích).
Do MJ studia jsem se dostala náhodou. Jsem 
z Karlína, soubor je z Karlína a tak jsem sem 
prostì zaèala chodit. Døíve jsem hodnì spor-
to va la a nepøemýšlela o tom, že bych chtìla 
tancovat. Vztah nebo lás ka k tanci se objevila 
až pozdìji, když jsem zaèala cho dit do MJ stu-
dia. Teï bych se toho tìžko vzdá va la.“
Vlasta Mlejnecká: „U nás v rodinì se také hod-
nì sportovalo, ale umì ní u nás až tolik nekvetlo. 

Odmalièka jsem chodila s babièkou do So ko la. 
Babièka mì pøivedla na gymnastiku. Vždycky mì 
lákala moderní gym nasti ka a balet, tak jsem 
se pídila kde a co a dopídila jsem se až k Patty 
patu. A tam jsem se u Milany uchytila.
Sandra Skamene: „Baví mì poslouchat hud bu, 
snažit se hudbu vy já d øit. Tancuji od malièka, 
dìlala jsem stepování a všechno možné, rùz né 
sporty... a tanec mì chytil nejvíc.“
• Máte kluka? Jak pøijímá vaše tancování - jeví 
zájem?
Sandra Skamene: „Teï momentálnì nemám. 
Nedávno jsme se rozešli. Tancování toleroval. 
Nìkdy ho zaráželo, že trávím spoustu èasu 
s tan cem, takže se skoro až ptal, jestli jsem 
normální. Ale toleroval mì...“
Betty Èapková: „Kluka mám a øadu vìcí vù bec 
nechápe, ale jinak ta nec toleruje. Nic ji né ho mu 
nezbývá. Když øeknu, že jdu na tancování, ne od-
vá ží se nìco øíci - jako abych nechodila...
Šárka Krèílková: „Mám pøítele. Já bych asi 
nebyla s nìkým, kdo by mi nìco zakazoval. 
A že nemùžu jít na tancování. On má také 
svo je ko níè ky. Ale myslím, že ho mé tancování 
ovlivnilo, poprvé, když se seznámil se mnou, 
vidìl tanec. Byli jsem spolu v Arše na DV 8. 
To bylo poprvé, co byl na tanci, a od té doby 
cho dí me na taneèní pøedstavení.“
Vlasta Mlejnecká: „Mùj pøítel fandí tanci. Taky 
se k nìmu dostal až díky mì. Jinak spor tu je. 
Zkraje asi taky moc nechápal, že musím být 
na každém tréninku. Prostì, že se tancování 
neobejde bez jednoho èlo vì ka. Zarážela ho 
docházka. Ale tanec se mu líbí, urèitì.“

„Kulatý stùl“ v MJ Studiu
• V Praze je spousta možností kam za kulturou. 
Takže: Co dìláte po veèerech, když ne tan èí te, 
na co si zajdete?
Sandra Skamene: „Pøes den je to samá 
ško la, potom tancování. Veèer si jdu radìji 
leh nout a koukám na televizi. O víkendech si 
jdu nìkam sednout s kamarády, nebo zajdu 
na diskotéku.“
Betty Èapková: „Když netanèím, mám buïto 
povinnosti doma nebo do školy a jinak zbytek 
volného èasu trávím se svým klukem.
Šárka Krèílková: „Urèitì ráda chodím na kon-
certy. Je tady spousta pøí le ži tos tí, kon cer tù, 
divadel. Jdu do divadla na èinohru i na tanec. 
Na po sle dy jsem byla na èinohøe asi pøed tøemi 
týdny na Shakespearovi - Zkro ce ní zlé ženy. 
A bylo to moc hezky udìlané. Z tance? Byla 
jsem na Tanci Praha na èlence DV 8, Wendy 
Houston. Pøedstavení se nám lí bi lo, i když nás 
zklamalo obecenstvo. Bylo to špatnì vyøešené 
- šapitó bylo u tramvajové lin ky, ona tancovala, 
mluvila, jinak ticho a tramvaje hodnì rušily. Lidi 
ze zaèátku od chá ze li...“
Vlasta Mlejnecká: „Když netanèím? Tak je 
na poøadu škola - Ze mì dìl ská univerzita, 
pro voz nì ekonomická fakulta. Hodnì èasu 
trá vím s pøí te lem, chodíme na rùzné koncerty, 
výstavy, baví mì poèítaèe... Mám rùzné zájmy. 
Je toho moc.“
• Mimochodem, když tanèíte, vìnujete 
se na druhé stranì tøeba èet bì? Která je vaše 
oblíbená kniha a kterou byste si pøípadnì vza ly 
na pustý ostrov?
Sandra Skamene: „Mám ráda „Romea a Julii“ 
a potom ètu Exodus - Židovskou otáz ku, o to 
se hodnì zajímám. A když nìco na uklidnìnou, 
tak ètu holèièí romány.“
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Betty Èapková: „Momentálnì mám rozeètenou 
knihu Francoise Rabelaise...
Šárka Krèílková: „Já se pøiznám, že v poslední 
dobì nemám na knížky skoro vùbec èas a když 
nìco ètu, snažím se èíst v angliètinì, zdokona-
lovat jazyk. To jsou knihy, o kterých nemohu 
øíci, že jsou mé oblíbené, protože si vybírám 
jednodušší knížky podle jazykového hlediska. 
Oblíbenou knížku mám - Malý princ.“
Vlasta Mlejnecká: Mám právì rozeètenou 
od Garcii Marqueze Sto rokù samoty. Døív jsem 
èetla hodnì, ale teï není èas.“
Šárka Krèílková: „Èlovìk si spíš pøeète skrip-
ta.“
• A co tøeba dnes tolik populární oblast para-
normálních jevù a mimosmyslového vnímání 
a tak?
Betty Èapková: „Vìnuji se biotronice. Znám 
se asi tøi roky s biotronikem, který poøádá 
ozdravné pobyty, kde se snaží pomáhat lidem 
i masážemi, rozhovory... Já jsem se biotronice 
zaèala vìnovat asi pøed rokem a pùl a když 
holky nìco bolí, snažím se jim pøedat energii. 
Nìkdo tomu vìøí, nìkdo ne.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-
Taneènice z MJ studia nad svojí kronikou Foto: BoD

Vždycky, když pøepisuji rozhovory ze svého dik-
tafonu, seznámím se s lidmi, kteøí mi poskytli 
rozhovor, daleko blíže než jenom bìhem tìch 
pár minut, co trval náš kontakt pøi rozhovoru. 
Rozhovor posloucháte znovu a znovu, nìkteré 
pasáže x-krát. Dora Hoštová, studentka kon-
zervatoøe Duncan Centre Praha, má pøíjemný 
projev, milý hlas a zpracovávat její rozhovor byla 
fajn práce. Náš rozhovor probìhl po pøedstavení 
Pocta Isadoøe 14. listopadu 1998. Dora Hošto-
vá zde uvedla svoji vlastní choreografii „Pomni, 
žes zapomnìl“ na hudbu O.Havelky. Doøe držím 
palce a pokud bude mít èas a náladu, rozhodnì 
se ještì nìkdy rád zkontaktuji na další rozhovor, 
abych vidìl, zda ji její bájeèné nadšení vydrží. 
(Doufám, že ano).
• Je to náhoda, že jste si vybrala právì hudbu 
30. - 40. let ke svému tanci (tedy charakteris-

tický písnièkový jazz kavárenského typu, známý 
zejména z filmù „pro pamìtníky“), nebo je to 
vaše oblíbené hudební období?
„Když mi bylo asi devìt let, tak jsem tuto muziku 
moc ráda poslouchala, byla to moje nejoblíbe-
nìjší hudba a byl to odjakživa mùj sen dìlat 
na takovou hudbu choreografii. Sen se mi splnil 
a doufám, že jsem do tance dala všechno, co 
jsem si pøála.“
• Takže máte jistì ráda staré filmy?
„Mám, ráda se na nì dívám a vracím se k té 
dobì, protože si myslím, že to byla umìlec-
ky bohatá léta a vývoj byl urèitì zajímavìjší 
než dneska, když posloucháte hudbu. Sice 
se øíká, že v jednoduchosti je síla, ale když 
slyšíte dnes jenom samé „duc, duc, duc...“, 
pro mì to nic neznamená.“
• Kam øadíte vy sama vaši choreografii?
„Pro mì je asi nejzdaøilejší. Dìlala jsem sice 
tady choreografie od prvního roèníku, ale to byly 
takové zkušební práce, které by se asi nedaly 
uvést na veøejnost, tato choreografie je asi prv-
ní, která snese veøejné posouzení. Nemyslím 
si ale, že umím jen tenhle druh práce, urèitì 
se dovedu pøizpùsobit i jinému stylu.“
• Když studujete školu, která má na svém štítì 
moderní pøístup, moderní tanec, jistì ale sledu-
jete i dìní jinde. Zaujalo vás nìco v taneèním 
dìní kolem vás mimo školu?
„Když se otoèím smìrem k Národnímu divadlu, 
mám ráda choreografa a taneèníka Petra Zusku. 
Líbí se mi jak taneèník, tak choreograf. Je hodnì 
dobrý taneèník a je opravdu škoda pro Èeskou 
republiku, že odešel do zahranièí.“
• Duncan Centre vychovává nejen taneèníky, 
ale ruku v ruce i tvùrce. Mohla byste jmenovat 
nìkterou z kolegyò z této školy, a� už absolven-
tek nebo studentek, která vás zaujala?
„Mì se líbí práce absolventky Kristýny Lho-
tákové, to jak umí zkombinovat svoji hudbu 

se svým tancem. Myslím, že je to hodnì ná-
roèné i zajímavé. Má dobré nápady. Originální, 
zajímavé.“
• Ještì jsem se vás nezeptal, v kterém roèníku 
studujete?
„Budu teprve maturovat, jsem ve ètvrtém roèní-
ku. Potom bych chtìla na Duncan Centre ještì 
dva roky zùstat. Je tu možnost rozhodnout 
se po maturitì, jestli èlovìk odejde a bude 
se vìnovat nìèemu jinému nebo jestli bude 
vìrný tanci. Já jsem rozhodnutá od prvního roè-
níku vìnovat se tanci a nevím proè bych to mìla 
mìnit, protože mám tanec hodnì ráda.“
• Urèitì tušíte, jakým smìrem by se mìl ubírat 
váš další vývoj. Chcete se dále zaobírat pøede-
vším taneèními technikami nebo vás zajímá 
možnost naplno tvoøit, dìlat choreografie?
„Spíš by mì zajímala choreografie, než být 
nìkde v angažmá ve skupinì a dìlat nìèí cho-
reografie. Chtìla bych dìlat své vlastní choreo-
grafie. Potom bych se ráda vìnovala uèení, uèit 
malé i starší dìti...“
• Vy jste z Prahy?
„Ano.“
• Máte urèitì na škole možnost vidìt na videu 
rùzné vìci. Je nìco, co vás naplno zaujalo?
„Po stránce technické i choreografické DV 8, 
kteøí byli také pøed dvìmi lety v Praze.“
• Chtìla byste nìco dodat na závìr?
„Škola Duncan Centre mì nauèila milovat ta-
nec, mít vztah k tanci, protože než jsem šla 
na tuto školu jsem tanec sice dìlala, ale dívala 
jsem se na nìj z jiného pohledu.“
• Kde jste dìlala tanec, než jste pøišla sem?
„Byla jsem v Taneèním centru, tøi roky, potom 
jsem pøišla jsem. Složila jsem zde úspìšnì 
pøijímací zkoušky a pobyt zde je pro mì nìco 
úplnì pøevratného.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Studentka Duncan Centre: Dora Hoštová

Foto: mnDora Hoštová po pøedstavení Pocta Isadoøe
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... pokraèování z minulého èísla
5)  Nota Plzeò
     Choreografka Lenka Jíšová uvedla v Ústí nad Orlicí tanec Mysli 

si, co chceš pro sólo taneènici. Pøíjemné pokoukání, hezké dìvèe 
v èervených šatech tanèí se sakem, které zde je nositelem, coby 
rekvizita, „dramatického“ prvku. Potíží pro mì je, že tanec dýchající 
romantickou rozevlátostí, podpoøenou jak vlajícím vìjíøem rozevláté 
suknì tak lyrickými pohyby, se mi zdá ponìkud v rozporu s duchem 
soulové hudby Jamese Browna. Èernoška by to asi zatanèila jinak 
a s jiným výrazovým rejstøíkem. Pro sjednocení duševna taneènice 
a jejího pohybového rejstøíku by asi prospìlo vybrat jiný typ hudby, 
protože podle mého taneènice v sobì nemá šelmu, ukrytou v rytmické 
a výrazové naléhavosti soulové hudby Jamese Browna. (Ahoj Lenko, 
závìr, který jsem udìlal u videa zní, že koukat se na ten tanec dá 
- taneènice je bezesporu šikovná a možná je to mùj èistì osobní 
„šprajc“, že jak slyším „èernou“ hudbu, hledám na jevišti krásné 
Kubánky, Portorikánky, Jamaièanky, zkrátka všechnu tu smìs, co 
potom vytvoøí „èistokrevnou“ americkou taneènici s èernou pletí. 
Možná, že zatanèit nìco podobného na Báru Basikovou, Stromboli 
apod., tleskám ještì dneska.)

6)  BT Studio Pardubice
     Tekoucí èas v choreografii Nadi Gregorové. Zádumèivá hudba Dead 

Can Dance a zádumèivá atmosféra tance. Místy krásné výtvarné ob-
razy z tìl taneèníkù (skupinky dvou, tøí na zemi). Choreografie Nadi 
Gregorové se pohybují vždy v rozmezí jistého standartu. Pro mì mají 
bohužel tu vlastnost, že na rozdíl od choreografií J.Prouzy, J.Schmidta, 
L.Døímalové (ještì dnes vzpomínám na Variace na temnou strunu 
nìkdy z roku 1990) a nìkolika málo jiných choreografù se mi po èase 
rozplynou, prostì je zapomenu. Zkrátka Naïu Gregorovou beru jako 
poctivého dìlníka moderního tance, bez kterých by nebylo ono kvalitní 
podhoubí. Taneèní øemeslo umí znamenitì, nauèí a vychová generace 
kvalitních taneèníkù, ale chybí mì u ní provokující tvùrèí nápady nebo 
neobvyklá øešení, èi èertvíco to vlastnì vytváøí ono „nezapomenutel-
no“. Každopádnì jsem si jistý, že spolu se mnou uvidíte její další 
tance na dalších pøehlídkách.

Tanec, tanec... ’98

Foto: BoDUSK Antares - MEZI DÍVKAMI (chor. Vlastimil Èerv)

Foto: BoDAKORDY ZUŠ Èervený Kostelec - MÍSTO (chor. Blanka Šourková)
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7)  Flek Chrudim
     Sephardské Ladino. Nejlepší choreografie za ty dlouhé roky, co Flek 

sleduji. Soubor byl ocenìný porotou „Za muzikálnost v choreografii 
a taneèní provedení“ tohoto tance. Z odstupem a po bedlivém detail-
ním prùzkumu tance na videu mohu øíci, že po právu. A to i pøesto, 
že necitlivým, snad pøímo hrùzným sestøihem hudby pøedvedli v Ústí 
nad Orlicí, jak se nemá pracovat s nùžkami a nahrávkou. A to byla 
i past na diváky, pokud se na tento handicap divák zamìøil, uteklo 
mu spousta pìkného v tanci. Oceòuji znovu dodateènì zaøazení 
odborníka na muziku do poroty (hudební kritik a publicista Pavel 
Kozák z Prahy), který nepochybnì patøil k porotcùm, prosazujícím 
cenu pro tento soubor.

8)  Akordy ZUŠ Èervený Kostelec
     Místo. Choreografie je plná jemného pohybového vtipu a na to, že ta-

nèí jen ètyøi dìvèata, je jevištì plné života, poøád se nìco dìje, dobøe 

se zde pracuje s prostorem. Pohybovì jeden z nejnápaditìjších tancù 
pøehlídky. Choreografka Blanka Šourková patøí k nepøehlédnutelným, 
nadaným tvùrcùm a má právì ten nepojmenovatelný smysl pro kumšt, 
který když se pøidá k poctivì zvládnutému øemeslu, vznikne Zážitek. 
A soubor, který v souèasné dobì má, je neuvìøitelnì kvalitní na to, 
že je z malého mìsteèka. (Osobnì ho nazývám Klubem sólistek.) 
Pokud si v Praze nìjaký absolvent HAMU taneèní katedry myslí, 
že nìco umí, doporuèoval bych mu jako životní zkoušku schopností 
v cca pìtitisícovém mìstì založit a udržet taneèní skupinu (už to je 
prakticky nemožné) a dokázat s ní to, co Blanka Šourková. Smekám 
pøed ní hluboce a obdivuji se její práci.

Foto: BoDBT STUDIO Pardubice - TEKOUCÍ ÈAS (chor. Naïa Gregorová)

Foto: BoDVICTIMS Èeské Budìjovice - LIBIDO (chor. Libor Hlaváèek)
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10) Banda Praha
     Sarajevo. Choreografie Jan Schmidt. Pro mì tanec pøehlídky è. 1. 

Prezentuje pro mì to, co bych rád vidìl jako pùvodní, nekopírované 
(bez zahranièních vzorù) èeské tancování. Prostì z tance dýchne ja-
kási domáckost, lidskost - je to moderní tancování, ale pøitom v nìm 
cítíte folklorní taneèní koøeny a cosi lidového, snad asociaci kdysi po-
pulárního pou�ového zpívání-vyprávìní s ukazovátkem u obrázkového 
pøíbìhu. Tìžko øíci, co to je. Tanec sám je takovým taneèním divadlem. 
A u prvních taktù hudby vypínám hodnocení a nechám se unášet 
estetickým zážitkem i se zároveò trochu bavím. (P.S. Mimochodem, 
Honzo, zeptej se mì, kolikrát jsem tenhle tanec vidìl na videu. Ani to 
tady nemùžu napsat, protože by tomu vìøili jen ti, co mì znají jako 
dokonalého „taneèního“ blázna.)

     A moje velké popøehlídkové zklamání? Mluvil jsem minulý týden 
s Jirkou Chládkem (je z Ústí nad Orlicí), èlenem Bandy Praha, pøed-
stavitelem hlavní role v tanci a Jirka mi øekl , že konèí s tancováním, 
protože musí úspìšnì dokonèit vysokou školu.

11) Victims Èeské Budìjovice
     Libido. Co øíci k Libidu, které je vystavìno na x-krát zpracované Bolero 

Maurice Ravela. Pokud si tuto hudbu vybere neprofesionální soubor 
s vážným úmyslem ji zpracovat, svìdèí to podle mì o naprosté ztrátì 
soudnosti choreografa i vedoucího souboru (jsou látky, které jsou 
podle mì pro amatéry tabu, jako napø. Carmina burana, Svìcení 
jara a nìkolik dalších, na kterých si lámou zuby profíkové). A pøitom 
soubor je pohybovì pøipraven a urèitì by si poradil s lecèíms, kde by 
pøedem ale zasvìcený divák nemìl asociace na kvalitní provedení.

     Co dodat? Cca pøed rokem jsem vidìl ve francouzské televizi Bolero 
v provedení Lucie Laccary a Massima Murru (sólisté Balet National 
de Marseille) v choreografii Rolanda Petita a od té doby už mi k této 
hudbì pohybovì a dramaticky nikdo nic nepøidá.

12) TS Návraty Havíøov
     Moon Machine. Mìsíèní stroj je pohybovým rejstøíkem opravdu mìsíè-

ní stroj, taneènici vìøíte, kostým i jevištní svícení vše tvoøí povìstnou 
dramatickou jednotu. Paní Tesaøová, choreografka, je známá snad 
už desítky let (nejsem netaktní?) tím, že dìlá vkusné choreografie 
s dìtmi a mládeží - pamatuji ji už z Kladna (pøehlídky ZUÈ a LŠU 
- nefolklorní pøehlídky dìtských skupin scénického tance). Má letité 
zkušenosti, umí ušít tanec na tìlo.

Foto: BoDBANDA Praha - SARAJEVO (chor. Jan Schmidt)

Foto: BoDTS NÁVRATY Havíøov - MOON MACHINE (chor. Vìra Tesaøová)
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13) Malé taneèní seskupení Brno
     Neklidem jsme obklopeni, klid je nám darován. Zatím nejnároènìj-

ší hudba (z antiromantického období Bohuslava Martinù). Napoprvé 
jsem tento tanec nepøijal pro jeho pøílišnou nároènost, ovšem u vi-
dea dodateènì pozdravuji dívky (ženy) do Brna. Zasluhovaly by si 
diplom za vyjádøení soudobé vážné hudby. Taneènice pøitom nejdou 
po každém tónu, daøí se jim vyjádøit jednotlivé plochy hudby, drží 
napìtí pøíznaèné pro skladbu. Tanec vnímám jako abstraktní kresbu, 
pøedpokládám, že nemìla mít dìj. Vytknul bych kostýmy - kombiné-
za do pasu a mužské nohavice neposloužily i pøes snahu vytvoøit 
optickou dominantu vlnovitou kresbou na jedné z nohavic.

     (P.S. Nestudovala choreografka Lenka Švandová nìkdy v Duncan 
Centru? Vìtøil jsem styl práce této školy z tohoto tance na kilometr. 
Proè ne... to nemá být výhrada.) Jo a doufám, že se s tímto soubo-
rem nìkdy domluvíme na spoleèném setkání v Brnì, velmi mne jejich 
práce zajímá.

14) ZUŠ Malenovice
     Spolu. Právì se koukám dnes veèer už kdoví pokolikáté na „In The 

Upper Room“ Twyly Tharp s hudbou P.Glasse, která je použitá i v tom-
to tanci. A víte, co vám povím? Výhrady, které jsem mìl k Boleru 
u Victims, zde neuplatním. Kristýna Èerná má vkus (zní to tedy jako 
že Victims ne, asi mì pøijedou ztlouct, ale nemohu si pomoci).

     Na to, že má Kristýna Èerná tak krátkou praxi a její taneènice jsou 
oproti jiným souborùm prezentovaným v Ústí limitovány mírou svých 
dovedností - fajn. Vkusná práce.

15) Filigrán Brno
     Nadívané køepelky. Choreografie Dobra Zelenková. V tuto chvíli sám 

sobì slibuji, že se vypravím co nejdøív do Brna za tamnìjšími dvìmi 
soubory, které zde v Ústí pro mne trochu vyboèovaly z øady. Èím? 
Sám nevím - abstrakcí? Náladou tancù? Tím, že jsem mìl pocit, 
že vidím v tìchto souborech nìkteré stejné tváøe? Použitím vážné 
hudby - v tomto pøípadì G.Verdi? Tím, že oba brnìnské tance jsem 
docenil teprve v klidu domova na videu?

     Po formální stránce bych tomuto tanci ovšem leccos vytkl (zlatá 
konzervatoø, kde jsme mìli pøedmìt analýza skladeb pod vedením 
hudebního skladatele Miroslava Raichla a Aleše Hájka). Expozice 
tance cosi naznaèila. Po další èásti choreografie ovšem kritik po-
chopí, že možná byla expozice tance humornou reminiscencí, tedy 
že tanec vlastnì zaèal podobnì jako nìkdy ve filmu koncem, kdy 
se poté vypráví pøíbìh. Každopádnì tatáž problematika pro mì na-
stala na konci, kdy opìt po ryze formální stránce jsem byl „odstrèen 
od probíhajících témat“ a ukonèen náhlým støihem - nebyla to chyba 
technického personálu obsluhujícího svìtla a zvuk?

     Øeknu to asi tak: Vidìl jsem spoustu tancování, kdy po prvním prove-
dení èlovìk tleskal. Brnìnské soubory z ústecké pøehlídky mì zaèaly 
zajímat až poté, co jsem si je v klidu pustil znovu doma, pak podru-
hé... Jedu tam! Opravdu mì zajímají další souvislosti vaší práce, 
nashledanou!

Pokud jsi, milý ètenáøi, vydržel sledovat mé kritiky souborù celostátní 
pøehlídky scénického tance až sem, musím øíci, že mì pøekvapuje, 
kam až se dostala úroveò èeského neprofesionálního tance. O to víc, 
že mnozí choreografové tvoøí dlouhá léta a tudíž jednou se jim povede 
divácky atraktivní èíslo, podruhé hledají, potøetí jsou zase tady v plné 
síle, poètvrté..., podesáté..., nìkteøí po x-té. Znamená to, že tento žánr 
má své autory, ba klasiky a pøeji všem mladým absolventùm taneèních 
konzervatoøí a HAMU, aby až o nich nìkdo zaène øíkat, že jsou po své 
tøetí, nebo páté ba i sedmé choreografii èeští umìlci, choreografové, 
aby nepropadali marnivosti. Mnozí z autorù této celostátní pøehlídky mají 
na svém kontì desítky, ba pøes stovku choreografií a „neuchoreografovali 
se“. Je to vždy otázka talentu, nadání, „sedmého umìleckého nervu“, 
specifického vidìní svìta.
Je to otázka vnitøního ohnì. Cítíte nesmírnou naléhavost toho, co chcete 
øíci ostatním? Jakkoliv - tancem, povídkou, výkøikem? Tvoøte, hledejte 
cestu a urèitì ji najdete. A pak se uvidíme na nìkteré z tìchto celostátních 
pøehlídek scénického tance, eventuelnì dalších soutìžních pøehlídkách. 
Tìším se s vámi na shledanou!!!

-mn-

Foto: BoDFILIGRÁN Brno - NADÍVANÉ KØEPELKY (chor. Dobra Zelenková)

Foto: BoDZUŠ Malenovice - SPOLU (chor. Kristýna Èerná)
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F V lednu si rozhodnì mimo jiné nenechte ujít pøedstavení Soudobého taneèního divadla Jiøího 
Rebce v Divadle KOMEDIE v Praze (24.1. v 1900).

F Na 22. ledna 1999 je avizováno v Divadle KOMEDIE další z pøedstavení Popbaletu.
F Jiøí Opìla odchází z funkce øeditele Pražského komorního baletu, na jeho místì by se mìl 

odjevit Antonín Schneider.
F Vlastimil Harapes byl jmenován (nebo potvrzen) ministrem kultury Pavlem Dostálem na další 

období ètyø let do funkce šéfa baletu ND Praha.
F Pøipomínáme, že 18. ledna 1999 se koná ve Východoèeském divadle Pardubice slavnostní 

koncert taneèního oboru ZUŠ Pardubice-Polabiny s názvem „Krása tance“ ke 30. výroèí zalo-
žení školy.

F Východoèeské divadlo v Pardubicích uvedlo 4. a 5. prosince 1998 další premiéru: P.I.Èajkovskij 
- E.T.Hoffmann - J.Jelínek: Louskáèek (úprava libreta, režie a choreografie Gustav Skála). Lous-
káèek byl na programu Východoèeského divadla v prosinci témìø dennì. Pro „fantoma divadla“ 
a diváky, bažící po èemsi zvláštním, bylo pøipraveno i pùlnoèní pøedstavení 24.12. 1998!!

F Taneèní oddìlení Konzervatoøe Jaroslava Ježka Praha (ve spolupráci s oddìlením pantomimy) 
uvedlo v režii Moniky Rebcové celoveèerní pøedstavení v Divadle KOMEDIE Praha 8.12. 1998. 
Host programu: Duncan Centrum

F A pak, že se nepíše o tancování (aspoò nìkdy)! Ètete-li denní tisk, nemohl vám uniknout nìkte-
rý z èlánkù o pøedstaveních Petra Tyce „Znásobenì sám“. Petr Tyc zatanèil sólovì ve tøech 
choreografiích (autoøi: Nina Vangeli, Petr Zuska, Simone Sandroni) v Duncan Centre Praha 12., 
13. a 17.12. (pøedpremiéry) a 18.12. (premiéra).

F Na scénì je další Louskáèek, tentokrát jako premiéra baletního souboru Národního divadla 
v Praze. Premiéra probìhla 17. a 18. prosince 1998. Choreografie a režie: Jurij Grigoroviè.

F Poslední premiéru uvedl pøed vánocemi Pražský komorní balet ve Státní opeøe Praha. Uvedl 
díla tøí choreografù: Jochena Heckmanna - Shaker Loops a Every Which Way (zde si Jochen 
Heckmann zatanèil v duu spoleènì s Aninou von Molnar), dalším autorem byl Robert North 
(Bolero - hudba Maurice Ravel), vyvrcholením veèera bylo Šest tancù Jiøího Kyliána (hudba 
W.A.Mozart).

F Libor Tampier s manželkou se stavil (cca po pùl roce) v Ústí nad Orlicí na klasické vánoèní 
návštìvì v naší redakci. Jeho nejvìtší letošní divadelní zážitek? Divadelní spolek Klekího Petry 
v pøedstavení s názvem Klapzubova jedenáctka aneb Balet na kopaèkách. Pøivezl též dva hezké 
èlánky (rozhovory Libora Tampiera s Vlastimilem Harapesem a Liborem Vaculíkem si pøeètete 
v tomto i dalším èísle TR), poreferoval o tom, že se mu líbilo pøedstavení Soukromé taneèní 
školy v režii Dany Malé v Jablonci nad Nisou a shánìl se, kde máme další èlánky Aleše Cigánka 
- prý se skvìle ètou.

    O èem právì Libor Tampier pro Taneèní rozhledy píše? Zpracovává rozhovor s øeditelem Taneèní 
konzervatoøe Praha Jaroslavem Slavickým (Taneèní konzervatoø vystupovala v Liberci) a s šéfkou 
libereckého baletu Ljubov Danèenko.

Víte o tom?

Kresba: Jan Steklík

F Jaroslava Slavického zpovídá Libor Tam-
pier

F Èarovná moc vánoc - pøedstavení v Tepli-
cích

F Jiøina Lavièková, vedoucí a choreografka 
Taneèního studia DK Teplice

F Navštívíme MTT Praha
F atd.

V pøíštím èísle 
pøineseme

Jenom malá poznámka. Název pøedstavení vy-
šel patrnì odnìkud z podvìdomí. Protože kdy-
by se Petr Tyc dokázal fyzicky znásobit, èeský 
scénický tanec by mìl, co mu chybí (a bude 
chybìt). Mužného pøedstavitele taneèních rolí, 
zjev, který uchvátí jak výrazem, tak vzhledem 
i taneèním umem.
Pøedstavte si všichni soubor složený z osmi 
„Petrù Tycù“ - Joseph Nadj by zaplesal a už 
by tvoøil choreografii. Takto ovšem Petr Tyc pù-
sobí jak Poslední Mohykán ve své osamìlosti 
až tragicky.
Pøeji èeskému scénickému tanci víc takových 
osobností jako je Petr Tyc.

-mn-

Kristýna Lhotáková patøí k úspìšným absolven-
tùm konzervatoøe Duncan Centra Praha. Protože 
tato škola jde u nás nevyšlapanou cestou, bude 
ještì nìjaký èas trvat, než se jako její prokaza-
telné výsledky objeví velké taneèní osobnosti. 
Kristýna Lhotáková by k nim èasem mohla 
patøit, protože je rozhodnì zajímavá. Hraje 
na akordeon, zpívá, tanèí, je všestranným ta-
lentem. Do jaké míry bude mít štìstí svùj talent 
rozvinout a zúroèit ukáží pøíští roky.
Povídali jsme si 14. listopadu 1998 po pøedsta-
vení „Pocta Isadoøe“ v Duncan Centru.
• Ve høe na akordeon jste samouk?
„Ano, jsem.“
• Kromì tancování vystupujete jako hudeb-
nice.
„Mám svoji vlastní skupinu.
• Vystupujete radìji jako taneènice nebo hu-
debnice?
„U mì je to dost spojené.“
• Kdybyste si mìla vybrat mezi tìmito dvìmi 
disciplínami buï, anebo?
„Tak bych tancovala a pøitom bych zpívala nebo 
hrála na akordeon. Nebo bych prostì použila 
svoji hudbu.“
• Jako absolventka konzervatoøe Duncan Cent-
rum mùžete øíci, co vám tato škola, jak se øíká, 

dala a co vám nedala, máte pocit, že vám nìco 
ještì uniká?
„Škola mi dala hodnì, ale potøebovala bych 
ještì víc techniky. Ale to nezáleží ani tak 
na škole, jako na studentech - jde o to, jaký 
k tomu má èlovìk pøístup a já jsem tenkrát ten 
pøístup nemìla až takový v tom smyslu, že bych 
si uvìdomovala, že potøebuju techniku. Teï mi 
to schází, ale to není chyba školy.“
• Co vaše další taneèní kariéra?
„Teï jsem v angažmá v Berlínì u Anny Huber. 
Premiéra pøedstavení bude v dubnu. Jsem 
v Berlínì až do kvìtna.“
• Takže jste si vlastnì jen tak odskoèila 
domù.
„Pøijela jsem pøedevèírem.“
• Jak se v Berlínì cítíte?
„S Annou Huber je to krásná práce, opravdu 
pøíjemná. Dìlám vìci, které jsem v životì ne-
dìlala a hroznì mì to baví.“
• Co jazyková bariera?
„Vùbec mi nevadí. S Annou mluvíme anglicky 
a zaèínám už i rozumìt nìmecky. Ale na taneè-
ních zkouškách toho ani nepotøebujete tolik 
moc rozumìt.“
• Nechtìla byste už zùstat venku, v zahra-
nièí?
„Chci se urèitì vrátit domù.“

Kristýna Lhotáková

Znásobenì 
sám

Foto: mnKristýna Lhotáková
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Pøedem podotýkám, že tato úvaha je polemikou 
pouze s dále jmenovanými taneèními kritièkami 
a není jakkoliv zamìøena proti dále jmenované 
taneènici (ta je v tom nevinnì).
Úvodem bych pøedeslal, že není v zemích èes-
kých úplnì bìžné a to zejména v taneèní branži 
užívat pojem UMÌLEC pro pojmenování cca dva-
cetiletých (by� úspìšných, kvalitních, zajímavých 
atd.) taneèníkù a choreografù. Staèí prolistovat 
taneèními èasopisy a novinovými recenzemi.
O to více mì zaráží, že v pøípadì mladé ta-
neènice Kristýny Lhotákové, tímto termínem 
nešetøí jak Anna Irmanovová (èlánek Jitøenka 
tanèí s andìlem z Lidových novin 28.4. 98 
považuji za „perlu“ v taneèní publicistice) tak 

Jako hudební samouk zøejmì neposkvrnìný 
informacemi, které èlovìk pochytí na konzerva-
toøi pøi pøedmìtech skladba, harmonie, hudební 
formy, kontrapunkt atd. docílila skuteènì zají-
mavého výrazu, protože není svázána bìžnými 
hudebními konvencemi. Do jaké míry mùže dál 
pokraèovat v této, v tomto pøípadì nepochybnì 
talentem posvìcené práci, to� otázka. Každo-
pádnì pokud se její vývoj bude ubírat smìrem 
k hudbì, døíve nebo pozdìji dojde na rozcestí, 
kdy si v zájmu pokraèování bude muset osvojit 
více øemesla jak manuálnì, tak po stránce pì-
vecké (v choreografii Syn žraloka 14.11.1998 
disharmonie pøi kánonu zpívaném na 1. hlas 
z playbacku - zejména v úvodu, než se „našla“ 
- byly zvláštním zpùsobem dráždivé, jde o to, 
zda se jednalo o úmysl zvýšit tímto zpùsobem 
napìtí interpretace, èi nervozita z vystoupení), 
tak i po stránce teoretické.
Zde se vrátím ještì k referátu Niny Vangeli 
- Psát o Kristýnì Lhotákové jako o akordeonist-
ce, textaøce (!), skladatelce (!) a zpìvaèce, no 
teda... (beru do undergroundového èasopisu, 
ale ne v kontextu sborníku vedle umìlkyò 
a pedagožek takového formátu jako Isadora 
Duncan, Jarmila Jeøábková ad.). Povýšit by� 
zajímavý a hezký hudební naivismus na Umìní 
u stále ještì dozrávající sleèny je ošemetná vìc. 
Opìt bych poèkal aspoò pár let, jestli se podaøí 
K. Lhotákové prosadit podobnì jako Ivì Bittové 
a dalším samorostlým hudebníkùm.
P. S. Podotýkám, že co se týká hudby, mám 
za sebou studium konzervatoøe, øadu tele-
vizních a rozhlasových nahrávek s rockovým 
orchestrem, koncerty v Lucernì a na dalších 
„kultovních“ hudebních místech, spoleèné akce 
s ETC Vladimíra Mišíka, Laurou a jejími tygry, 
Vítkovým kvartetem, divadlem Sklep a dalšími, 
úèinkování na „ústøedním kole“ Rockfestu, Vo-
kalízy a já nevím co ještì..., v neposlední øadì 
vlastní hudbu k divadelní høe, takže ze mnì 
nemluví závist, spíše znalost rockového a pís-
nièkového prostøedí a jistých hudebních záko-
nitostí. Poslechnout si mì mùžete na CD, MC 
a LP firmy Popron - Kulièky + Severoèeská státní 
filharmonie: A bacha na Bacha.
V každém pøípadì tìžko dìlat dnes závìry. 
Nashle za deset let!

P.S. Kristýna Lhotáková je v každém pøípadì 
skvìlá. Totéž nemohu øíci o jejím hodnocení 
výše zmínìných kritièek. Protože v našem èa-
sopise netrpíme cenzurou, rádi jim poskytneme 
místo na pøípadnou odezvu. Protože nás Nina 
Vangeli neodebírá, budu vdìèný tomu, kdo ji 
zná, pokud jí dáte pøeèíst tento èlánek.

P.S.S.  Pro Ninu Vangeli:
Domnívám, se že v umìní musí být smysl 
pro proporce, hierarchii. A hudební svìt tuto 
hierarchii a� již v hudbì vážné, nebo popu-
lární, má velmi ostøe profilovanou. Se svým 
pojmenováním „akordeonistka, skladatelka... 
atd.“ u tohoto dìvèete byste jak u kategorie 
lidí z branže popu, tak vážné hudby, èi jazzu 
sklidila asi bouølivý nezájem, mám-li zvolit sar-
kastická slova.
Do sborníku, který vychází jednou za cca de-
sítky let (pokud se bude tato akce opakovat 
pøi dalších kulatých výroèích) bych byl opatrný, 
koho vedle umìlkyò Isadory Duncan a èeské 

Nina Vangeli ve sborníku Pocta Isadoøe. Citát.: 
Mìla jsem možnost v prùbìhu let sledovat vý-
voj studentù Duncan Centra a konkrétnì vývoj 
nyní již osobité umìlkynì Kristýny Lhotákové. 
Konec citátu.
Je problémem naší taneèní branže, že je tak 
malá. Potom nutnì postrádá nìkteré samo-
regulaèní mechanismy. Jednak je taneèních 
publicistù pravidelnì píšících jako šafránu, 
takže a) co napíší nìkteøí vyvolení je svaté, b) 
postrádají konkurenèní kritické prostøedí, které 
by je mohlo nabádat (pøi uvìdomìní si kvalitních 
kolegù v branži) k jisté opatrnosti pøi podobných 
nekritických hodnoceních.
Další samoregulaèní mechanismus viz napøíklad 
divadelnictví: pøedstavme si staré divadelní ko-
záky, humoristy, èleny „Klubu dobrákù“ a další 
podobné, jak by reagovali na podobné oznaèení 
u nìjakého absolventa herecké konzervatoøe, 
pokud by jen trochu nesedìlo (a oznaèení umì-
lec, obklopené dalšími superlativy - zmínìné 
èlánky jsou jimi prodchnuty - u cca 20-tiletého 
èlovìka sedí pouze ve zcela výjimeèných pøí-
padech).
Nikdo asi nepochybuje o tom, že Umìlec obstojí 
v širokém kontextu a pøed širokým publikem. 
Protože umìlec má charisma èitelné pro kaž-
dého. Takže by mì zajímalo, jestli by publikum 
složené napø. ze zástupcù jiných umìleckých 
oborù, literátù, malíøù, hercù, hudebníkù a pro-
stých lidí se zájmem o kulturu, také volilo toto 
oznaèení u Kristýny Lhotákové.
Tìším se za deset patnáct let na shledanou 
pøi vyøešení této drobné pøe s taneèními kritiè-
kami. Døív se na toto téma nemá cenu bavit. 
Urèitì žádný z nás ze svých stanovisek necouv-
ne. Proè za deset, patnáct let? Asi tušíte. 
Za deset patnáct let musí po umìlci zùstat 
vyrytá brázda, musí být vidìt jeho pøínos, je 
jasnì vyprofilovaný. Anebo po nìm není ani vidu 
ani slechu, nanejvýš nìkde poctivì pracuje 
ve sboru taneèníkù (pak se mùžeme ptát, kam 
se Umìlec podìl).
Mé hodnocení Kristýny Lhotákové je: Mladá, 
talentová, odvážná, zatím patrnì nerozhodnu-
tá jakým smìrem kultivovat svùj talent (výbìr 
je pestrý: hudba, tanec, sólodráha, sboristka 
v souboru, choreografka...). Po stránce taneè-
ního umu disponovaná, tanèící s nasazením, 
zatím ne však mimoøádná taneènice. Nerutinní, 
bez autocenzury. Po vytvoøení nìkolika málo prv-
ních choreografií vesmìs pro sebe sama, nelze 
odhadnout, do jaké míry bude schopna pracovat 
jako choreografka s ostatními taneèníky (sólis-
ty) a pøedevším se skupinou taneèníkù.
Zajímavé bude do jaké míry se vyrovná se sku-
teèným životem - vøazení se do taneèního kolek-
tivu, do tvùrèí práce.
Až tehdy, kdy bude pokraèovat ve svém stylu, 
respektive ho tvoøit, bez ochranných bariér 
domácího školního prostøedí, budeme moci 
posoudit, jestli se mladé absolventce Duncan 
Centra podaøí dostát pøíslibùm, které zatím 
svými rannými pracemi naznaèuje.
Co se týká promísení (modernì øeèeno pøesa-
hu) její autorské hudby a tance pøi jejích produk-
cích - výbornì, protože pokud se vytýká napø. 
neprofesionálùm, že nemají „naposlouchanou“ 
hudbu, zde platí úplný opak. K intuitivnímu sply-
nutí s vlastním hudebním nápadem zde dochází 
samovolnì.

Smutná zpráva nám pøišla do redakce ze Slez-
ského divadla v Opavì:
Dvacátého sedmého listopadu 1998 zemøel 
ve fakultní nemocnici v Olomouci taneèník 
a choreograf František Vychodil.
Pøipomeòme ho krátkým miniportrétem:
František Vychodil pracoval v baletním ansám-
blu Slezského divadla Zdeòka Nejedlého jako 
vedoucí i jako choreograf od roku 1967. Už 
pøedtím byl v opavském angažmá jako taneè-
ník v letech 1954 - 1965.
Svoji umìleckou dráhu zaèínal v olomouckém 
divadle (1951), po roce nastoupil do Liber-
ce, potom pøišla Opava, pak byl sedm let 
sólistou baletního tìlesa v Ústí nad Labem 
a než se jako choreograf do Slezska opìt 
vrátil, pùsobil v této funkci tøi roky v Prešo-
vì. Má tedy za sebou bohatou tvùrèí práci 
v mnoha významných divadlech a za celou 
tu dobu absolvoval pøes 200 premiér. V Ústí 
nad Labem spolupracoval s výbornými umìl-
ci baletního kumštu jako byl Luboš Ogoun 
a Pavel Šmok.
V šedesátém roce jejich baletní kolektiv od-
mìnila Divadelní žatva v Brnì za inscenaci 
Sluhy dvou pánù tøetím místem v celostátní 
soutìži. Na opavské scénì vytvoøil tento umì-
lec øadu taneèních inscenací, a� klasického, 
èi moderního repertoáru. Pøipomeòme tøeba 
Louskáèka, Pohádku o Honzovi, Veèer roman-
tických baletù, Coppélii, Andersena, Nestinar-
ku, Antara, Klasickou symfonii, Franciscu di 
Rimini, Prométhea, Spící krasavici, Kamenný 
kvítek, Slovanské tance.
Vychodilovy inscenace nepostrádaly nikdy 
punc stylové jednoty, vyváženosti, byly inspira-
tivní i apelativní svým souèasným pøístupem 
k daným umìleckým problémùm. Obraz dobré 
práce tohoto choreografa byl již mnohokrát 
kriticky zhodnocen v Taneèních listech (napø. 
Slovanské tance) nebo nadšenì pøijat autor-
sky, jak tomu bylo pøi realizaci Goleminovy 
Nestinarky. Tehdy národní umìlec Bulharské 
lidové republiky N.A.Goleminov ocenil skvìlou 
choreografickou Vychodilovu práci pøi premi-
éøe v Opavì 31. bøezna 1974.

-pk-

Smutná zpráva

Umìlec sem, umìlec tam
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legendy Jarmily Jeøábkové budu jmenovat. Možná jste pìknì uvedla 
v omyl nìkterého z hudebních historikù, který se za sto let marnì bude 
shánìt v hudebních slovnících z naší doby po skladatelce a akordeonistce 
Kristýnì Lhotákové (Kterou že to konzervatoø studovala? Kde debutovala? 
Proè chybí v literatuøe kritiky a analýza její tvorby, atd.?).
Mám spoustu kamarádù, kteøí se vìnují psaní básní a hrají obstojnì 
na nástroj, ale do Zpravodaje Mezinárodní Kocianovy houslové soutìže, 
kde pracuji v redakci, nebudu psát vedle P.I.Èajkovského nebo Václava 
Snítila (pedagog HAMU), èi Václava Hudeèka o „violoncellistovi, zpìvá-
kovi, textaøi, skladateli“ a architektovi Petrovi Kuldovi, a to má na svém 
kontì i øadu nahrávek, koncertù všude možnì. (Jméno je skuteèné, ète 
nás, zdravím Petøe, to jsou problémy v taneèní branži, co? To by se v na-
šem hudebním svìtì nemohlo stát. Inu, taneèní publicistika je v Èeské 
republice skuteènì ještì v plenkách, ve srovnání s jinými obory.)

Chápu, že konzervatoø Duncan Centrum potøebuje co nejrychleji nìjaké-
ho úspìšného studenta - absolventa, který se stane idolem a vzorem 
pro ostatní. Tímto zpùsobem, kterým ho vy s Annou Irmanovovou umìle 
vyrábíte, se jím nikdy nikdo nestane.
Tedy alespoò ne pro širokou umìleckou veøejnost. Dopøejme této škole 
èas, její myšlenka je dobrá a vìøím, že se døíve èi pozdìji objeví úspìšní 
nositelé jména Duncan Centrum.
Mohla by to být tøeba Kristýna Lhotáková. (Bez pøívlastkù a bližších 
oznaèení, ty pøidá teprve sama Budoucnost.)
Jo, a nepolemizuji s tím, že Kristýna Lhotokává pøedstavuje dnes nejmlad-
ší duncanovskou generaci - to je jasné.
Jednou vìtou - vadí mi nadužívání slova umìlec a oznaèování jako ter-
míny skladatelka, textaøka, ve vìdeckém sborníku vìnovaném velkým 
osobnostem.

-mn-

Ve dnech 13.-14. listopadu 1998 u pøíležitosti 120. výroèí narození 
Isadory Duncanové a 50. výroèí úmrtí Elisabethy Duncanové uspoøádala 
Konzervatoø Duncan Centre Praha se svojí øeditelkou Evou Blažíèkovou 
dvoudenní akci „Pocta Isadoøe“.
Konzervatoø Duncan Centre rozvíjí odkaz Isadory Duncan (Isadora by 
byla jistì potìšena, kdyby zjistila, že ve støední Evropì je po ní pojme-
nována konzervatoø) a s principy její práce seznamuje novou nejmladší 
generaci.
Bìhem dvoudenní akce byla dùstojnì pøipomenuta i Jarmila Jeøábková 
(žaèka Elisabeth Duncan), kantorka, která je pro starší taneèní genera-
ci po právu legendou a která si zasluhuje, aby její jméno nezapomnìly 
ani generace budoucí.
Bìhem dvou dnù probìhla mimo jiné konference s tìmito pøednesenými 
referáty: Ladislava Petišková: Tanec jako svoboda tìla a ducha, Marta 
Lajnerová: Duncanismus - výchova tancem, Zdena Pilková: Jarmila Jeøáb-
ková - poèátky èeského Duncanismu, Nina Vangeli: Èeský Duncanismus 
a èeská spoleènost.
Další zajímavou èástí sympozia bylo promítání archivních filmù v kinì 
francouzského institutu. Mezi promítanými filmy nechybìla ani krátká sek-
vence s tanèící Isadorou (patrnì jediný dochovaný zábìr tanèící umìlkynì), 
èást promítaných snímkù tvoøily ukázky ze záznamù filmù, èi divadelních 
her, pøipomínajících život Isadory. Nechybìly ani ukázky taneèních chore-

Sympozium „Pocta Isadoøe“
ografií. Perlou mezi promítanými filmy byl krátký film zachycující Jarmilu 
Jeøábkovou pøímo bìhem taneèní výuky malých dìtí.
Místo pùvodnì ohlášené sobotní odpolední vernisáže fotografií „Pocta 
Isadoøe, souèasné umìní“ (pøipravená byla, ale odpadla kvùli jakýmsi 
problémùm ohlednì existence galerie) jsme s naší redakèní výpravou 
posedìli v jídelnì a zároveò kavárnì konzervatoøe Duncan Centrum.
Odpoledne v 1700 zaèal v taneèním sále Duncan Centra taneèní koncert, 
který návštìvníci mohli vidìt i pøedchozí veèer. Na tomto koncertì vyhlásila 
øeditelka konzervatoøe Eva Blažíèková choreografickou soutìž „Cena Jar-
mily Jeøábkové“ - o soutìži jsme informovali podrobnì v minulém èísle.
Taneèní koncert „Pocta Isadoøe“ mìl následující program:
1. Vlídné vidiny (autoøi projektu Eva Blažíèková, Hana Souèková, Jan 
Beneš). Tanèili: Lenka Bartùòková, Kristýna Celbová, Dora Hoštová, 
Mariana Jamníková, Jan Malík, Klára Zurynková.
2. Luminitza. Ve vlastní choreografii tanèila Lucie Bártová.
3. Pomni, žes zapomnìl. Ve vlastní choreografii tanèila Dora Hoštová.
4. Jak ke mnì pøichází. Ve vlastní choreografii tanèila Petra Hauerová.
5. Syn žraloka. Ve vlastní choreografii tanèila Kristýna Lhotáková.
O pøipravenosti akce svìdèí i to, že v prùbìhu akce bylo možné zakoupit 
sborník s pøednesenými referáty.

-mn-

Foto: mnKonzervatoø Duncan Centre naleznete v Praze - Bráníku

Foto: mnJako host symposia Pocta Isadoøe nechybìla ani Dana Paseková
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Když už jsem pøijal pozvání MJ studia na besedu (viz èlánky v tomto 
èísle), øekl jsem si nakonec, proè nenavštívit i jejich taneèní pøedstavení 
s názvem Každý z nás je nìjaký. Následovalo shodou okolností hned pár 
dní poté v pondìlí 30. listopadu 1998 v Divadle Komedie v Praze.
Jako vždy i tentokrát jsem si po pøedstavení nechal „zchladit hlavu“ 
èasovým odstupem, pøed psaním mých dojmù, ale není to nic platné. 
Prostì pøedstavení bylo skvìlé, a� se nad tím zamýšlím, jak se zamýš-
lím. Proè?
Vezmu to nejprve zeširoka - za pìkných pár øádek rokù, co jezdím na rùzné 
pøehlídky neprofesionálních souborù a taneèních škol, jsem vidìl desítky 
(zní to neuvìøitelnì, ale spíš stovky) choreografií, kde by se daly dát do 
klobouku jména choreografù, tancù a souborù, a dalo by se volnì dát 
cokoliv jakkoliv k sobì a ledaskdy by to moc nevadilo. Nemìlo by to vyznít 
jako neúcta k práci dotyèných choreografù a souborù, ale prostì taková 
je realita. Mnohé práce rùzných choreografù jsou si podobné jako vejce 
vejci a jen o málokom se dá øíci, že má svùj rukopis. Vyjímky z tohoto 
pravidla samozøejmì jsou a jsou známy každému, kdo se v této oblasti 
nìjakou dobu pohybuje, protože jsou to stále jedni a titíž. Pøipouštím, že 
se ojedinìle povede jednotlivý tanec i nìkterým dalším.
Tance tìch ostatních mezi sebou po letech, možná po mìsících splývají 
a èlovìk si za èas jednoduše nevzpomene, o èem to bylo. Prostì filtr 
èasu je ten nejlepší kritik, to mi jistì dáte za pravdu i vy, co mi tøeba 
nemusíte tolik vìøit.
Osobnì ke kladným vyjímkám pøiøazuji po shlédnutém pøedstavení „Kaž-
dý z nás je nìjaký“ ještì Milanu Ježkovou, vedoucí a choreografku MJ 
studia. A to pøesto, že od shlédnutého pøedstavení neutekl ani mìsíc 
(dnes, kdy píši tento èlánek je 21. prosince). Dùvodù k tomuto hodno-
cení mám celou øadu.
Takže:
Milana Ježková umí hospodaøit se vším, co má na jevišti k dispozici. Na 
lékárnických vážkách váží dovednosti svých taneènic, kde pøesnì ví, co 
jim kdy mùže naložit na bedra, aby vypadaly dobøe.
Ale pøedevším, co se týká ryze pohybovì taneèní oblasti, jsem byl fasci-
nován tím, že skuteènì podøizuje pohybový rejstøík vyššímu plánu - tedy 
zámìru choreografie a její náladì. Øeknete, že to je samozøejmost? Ni-

koliv, nerespektování tohoto principu shledávám jako jednu z nejvìtších 
chyb, kterou neustále vídám, kdykoliv a kdekoliv (viz výše zmínìné stovky 
choreografií neprofesionálních souborù, ale i škol, rovnìž u nìkterých 
èísel konzervatoøí). Bìžnì choreograf vymyslí námìt tance, ale kýho èerta 
- ještì je potøeba ukázat, co všechno taneèníci umí. A to je kámen úrazu. 
Takže po slibné expozici následuje jako ostatnì témìø vždy maximum 
taneèních specialit nejlepších taneèníkù ze souboru a konec.
Pøesto, že by si to asi mnohý choreograf pøál a mnozí si možná myslí, 
že to i dìlají, málokdo dokáže pøistupovat k taneèní choreografii jako 
k dramatickému kusu, kde taneèní pohyb by mìl být pouze prostøedkem, 
nikoliv cílem. Jedinì tak totiž mùže vzniknout umìlecký kus, dílo o nìèem 
vypovídající a nikoliv skládanka pohybù.
Milanì Ježkové se toto daøí. Její vidìní jevištního svìta je celistvé a pro-
to u nejlepších choreografií z veèera lze skuteènì mluvit o umìleckém 
zážitku. (Pro mì to byly: Perfektní den, Na vlnách hladiny, Každý z nás 
je nìjaký).
Dalším pøekvapením byla práce se svìtlem. Velkou bolestí neprofesio-
nálních souborù, které se dostanou do divadla jednou za uherský rok, 
je práce se svìtly. U MJ studia jsem se nestaèil divit (v dobrém slova 
smyslu), takže se na dálku ptám (odpovìï neèekám), kde že se to tak 
MJ studio nauèilo svítit - atmosféra barev byla pøi pøedstavení ojedinìlá. 
Všechno hrálo se vším, tance byly barevnì naladìny do své atmosféry, 
svìtla „dolaïovala“ barvy kostýmù. Využity byly i nìkteré svìtelné mož-
nosti, které jakožto neelektrikáø asi nepojmenuji - rùzná fosforeskující 
svìtla, vypichující adekvátnì volené barevné kombinace kostýmù, èi 
rekvizit (Zvìdavý deštník - hra fosforeskující bílé a èerné, nebo „Máš 
walkmena? A máš brusle?“ kde bylo podobnì pracováno se zelenou 
a èervenou barvou).
Oceòoval jsem též smysl choreografky Milany Ježkové pro proporce. 
Vždycky, když už jsem si uvìdomil, že tanec øekl vše, co mohl, nebo 
se mì zaèal zdát z jakýchkoliv dùvodù dlouhý, byl konec. Bravo Milanì 
Ježkové - to tedy umí v tanci málokdo. Vìtšinou se jede bez jakéhokoliv 
ohledu na èasové proporce. Choreografa by ovšem mìlo zajímat do jaké 
míry je síla nápadu úmìrná délka jeho zpracování, zejména pokud nelze 
z rùzných dùvodù zvyšovat gradaci do nekoneèna a x-tá variace téhož už 
se stává slábnoucím odvarem.
Osobnì se mi líbil tanec Odvátá tìla - dvì krásné dívky s rozpuštìnými 
dlouhými vlasy v lehouèkých šateèkách, ovívané prùvanem odnìkud ze 
zákulisí umístìného vìtráku, vytváøely tak rùznì pøíjemná estetická sou-
soší, že jsem si pøipadal jak pøi recitaci hezké poezie, nebo pøi pohledu 
z kopce do luk a strání ovívaných vìtrem. Prostì èistá estetika. Nic víc, 
nic míò.
Kladnì na mì zapùsobila prokomponovanost veèera - skládal se ze dvou 
blokù, propojovaných hudbou, kdy tance na sebe plynule navazovaly. 
Odpadly tak rùzné pøestávky a chvíle, vedoucí k rozptýlení diváka.
Jednièku dávám Milanì Ježkové za výchovu diváka k tanci (aniž by se 
o to urèitì sama jakkoliv plánovitì snažila). Kdo pøišel na pøedstavení MJ 
studia z mladých divákù a z rùzných pozvaných hostù laikù odkudkoliv, 
musel si øíci, že je scénický tanec disciplína ke koukání.
Pøekvapením pro mì bylo i to, že zde chybìly klasické dekadentní, 
morbidní námìty tancù, rùzné pobíhající smrtky a postavy v èerných 
hábitech, jimiž se to jinak ve scénickém tanci dosti hemží. Pøitom ná-
mìty tancù byly zajímavé i souèasné (napø.: Nìkdo to rád „House“). 
Zkrátka v instinktu, kde vzít námìt pro tanec Milana Ježková boduje. 
Bráno i z pohledu pøimìøenosti pro její soubor. Dìvèata z MJ studia se 
urèitì pøi choreografiích své vedoucí cítí dobøe a tanèí je s chutí, protože 
je to i jejich generaèní výpovìï (Nìkdo to rád „House“, Women, Máš 
walkmena? A máš brusle?).
Zbývá ještì dodat kdo všechno vystoupil na prknech Divadla Komedie pod 
hlavièkou MJ studia: Betty Èapková, Denisa Dušková, Šárka Krèílková, 
Zuzana Kroupová, Linda Mašková, Vlasta Mlejnecká, Sandra Skamene, 
Jana Roïanová, Vanda Turková, Anna Vacková, Romana Vodolánová 
v choreografiích a režii Milany Ježkové.
Pøedstavení nepøineslo žádný revoluèní pohled na souèasný scénický 
tanec, v rámci èeského neprofesionálního tance mu však patøí rozhodnì 
kladné obodování.

-mn-

Každý z nás je nìjaký

Foto: archiv MJ studiaMJ studio - ODVÁTÁ TÌLA (chor.: Milana Ježková)
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Mezi nové tváøe v porotì celostátní pøehlídky scénického tance Tanec, 
tanec... 98 patøila Elvíra Nìmeèková. Bylo proto jasné, že jsem okolo 
ní kroužil se svým diktafonem a èekal na pøíležitost k rozhovoru. Pokud 
by vás zajímala moje krátká charakteristika, musím øíci, že co se týká 
tance, je ženou na svém místì. Pracuje v Kyliánovì nadaci a protože 
tato instituce by mìla tanec šíøit, bylo radostí pro mì zjistit, že Elvíra 
Nìmeèková jako propagátor je skuteènì øekl bych totálnì zapálený èlovìk 
pro tanec. Má nadhled díky tomu, že se èasto ocitá za hranicemi našeho 
státu. Díky „klasické“ rodinné taneèní tradici, a zároveò díky tomu, že je 
vystavena veškerým vlivùm soudobé moderny je syntetikem, jejíž názory 
mì neobyèejnì zajímají, takže ledva bude pøíležitost, pohrnu se za ní 
do Kyliánovy nadace na další rozhovor.
• Øeknìte mi nìco o Kyliánovì nadaci?
Elvíra Nìmeèková: „Kyliánova nadace vznikla pøed pìti lety z popudu 
Jiøího Kyliána. On se už døíve, pøed revolucí, zabýval myšlenkou pomoci 
našim mladých choreografùm a taneèníkùm, aby získali širší rozhled. 
Protože u nás bylo všechno uzavøené, chtìl sem pøinést jiný nezabìh-
nutý pohled na vìc. To se povedlo a povedlo se to i spojit s projektem, 
který vyhlásila holandská vláda na podporu postsocialistického bloku. 
Byl vyhlášen projekt Kyliánovy nadace, který trval tøi roky. V rámci pro-
jektu vznikla velká videotéka, která je základem nadace, na kterou jsme 
hroznì pyšní, protože máme vìci, které nikdo jiný ve svìtì nemá. Nada-
ce stojí na pøísném copyrightu (pozn. redakce: © = ochrana autorských 
práv), protože máme záznamy pøedstavení i zkoušek umìlcù, kteøí by tyto 
záznamy normálnì komerènì nepustili z ruky.
Videotéka byla situovaná do Divadelního ústavu, se kterým spolupra-
covala, spojila se s videotékou „divadelnoústavní“, takže do ní pøešly 
i nahrávky našich souborù. V souèasné dobì má jenom taneèní èást 
asi pøes 800 kazet!
Souèástí tohoto tøíletého plánu byla výmìna pedagogù i studentù. Naši 
studenti z konzervatoøí byli na stáži na konzervatoøi v Haagu, Amstero-
damu, Rotterdamu, dále tam byli na stáži pedagogové i choreografové. 
Naopak holandští pedagogové byli na pražské, brnìnské, nebo ostravské 
konzervatoøi. Tento projekt, který financovala holandská strana skonèil 
bohužel po tøech letech.
Potom uplynuly dva roky, kdy se pøemýšlelo jak dál. Bylo tøeba najít nový 
model. To se letos v bøeznu, v dubnu vyøešilo. Jednalo se o mnohém, 
o tom, kde bude fungovat nadace, protože nemáme peníze, abychom 
mohli pronajímat drahé prostory v Praze. Podaøilo se nám udìlat za-
jímavou dohodu s Divadelním ústavem. My jsme copyrightem ménì 
chránìnou èást pøedali do videotéky Divadelního ústavu a tu nejsledova-
nìjší copyrightovou èást spravuji já. Pracuji v Divadelním ústavu a každý 
ètvrtek je Kyliánova nadace otevøena pro všechny, kdo mají zájem pøijít. 
Podaøilo se nám videotéku vybudovat tak, že je pøipravena, aby badatelé 
v oboru mohli zaèít sami chodit a bádat. Existuje možnost skupinových 
projekcí, ale právì tak mohou pøijít dva tøi lidé a sledovat kazety, které 
si vyberou.
Protože ale byla dva roky pøestávka, dlouho se hledal nový model, za-
èínáme jakoby od zaèátku. Teï jsme ve fázi, kdy se vyøešily majetkové 
vztahy, základem nové práce je videotéka, kterou dáváme do Internetu, 
snažíme se ji znovu zdokumentovat. Práce je moc, trochu to zdržuje, 
protože jenom všechny texty „nacpat“ do poèítaèù, poèítaèová sí� aby byla 
kompatibilní...
Jinak dìláme semináøe na HAMU, nebo spolupracuji s ARTAMOU, pro kte-
rou dìlám skupinové projekce. Tahle možnost je ale pro všechny, staèí 
se jen domluvit. Protože kazety nesmím pustit z ruky, jsem vázaná copy-
rightem. Bohužel není možné kazety pùjèovat. Ale je možné se domluvit, 
když nìkdo dìlá velký semináø, a já pøijedu a kazety pustím. Kyliánovì 
nadaci jde o to, aby poklady, které uchovává, lidé skuteènì vidìli. Jsou 
to skuteènì nejsouèasnìjší vìci, které nyní bìží. Premiéry jakmile jsou 
natoèené, dostanu do nadace. Poslední sezónu mám celou a vlastnì 
první vìci, co byly teï premiérované, dostanu v listopadu.
• Vy jste tedy zamìstnankynì nadace?
„Ano“
• Navštìvují lidé Kyliánovu nadaci?
„Jistì. Chodí. Bohužel zatím pøevážnì Pražáci, protože zatím nejsem tak 
daleko, abych mohla zviditelnit èinnost nadace více ven.“
• Jak vy jste se vlastnì dostala k tancování?
„Jsem z taneèní rodiny. Mùj dìdeèek byl dlouho šéfem baletu v Národním 
divadle. Moje babièka byla taneènice, maminka byla taneènice, tatínek 
byl sólista, takže já když jsem zaèala pøemýšlet, tìžko by mì napadlo, 

že bych mohla dìlat nìco jiného. Takže jsem skonèila na Taneèní kon-
zervatoøi, kterou jsem i dokonèila. Jenže jsem studium ukonèila v roce 
1988 a to byla u nás situace, že nic jiného kromì klasického tance 
se dìlat profesionálnì nedalo. A já jsem klasická taneènice nikdy ne-
byla v pravém slova smyslu. A uvìdomila jsem si to o to víc, když jsem 
se dostala do Holandska a vidìla jsem, co všechno existuje jiného a co 
jsem mohla tancovat.
Po konzervatoøi jsem šla na teorii tance na HAMU. Vždycky jsem chtìla 
dìlat dramaturgii tance, ale dobou se spousta vìcí zmìnila. Dnes už 
divadla nefungují tak jak „fungovávala“ døíve. A tak jsem skonèila tro-
chu jinde.
Když jsem byla ve ètvrtém roèníku dostala jsem nabídku stáže v Holand-
sku. Asi pùlroèní. Pøijela jsem do Nederlands Dans Theatru a zùstala 
jsem tam tøi roky. V té dobì se zaèala otevírat tato nadace, bìžel pro-
jekt, na kterém jsem spolupracovala. Já jsem vlastnì budovala videoté-
ku v Haagu, kde jsou její originály. V Praze jsou kopie. Originály mám 
na starosti v Haagu.“
• Když je to Kyliánova nadace, objeví se tam obèas Jiøí Kylián?
„Teï už ani ne. Protože je velmi zamìstnaný èlovìk. Nadace bìží dál 
a on ji zašti�uje svým jménem. Udìlal pro ni hroznì moc, samozøejmì 
se zajímá, jak nadace pracuje.“
• Vy jste byla poprvé na celostátní pøehlídce neprofesionálních soubo-
rù?
„Ne, ještì když jsem byla na HAMU, jezdívali jsme do Bratislavy na po-
dobné amatérské pøehlídky. Už je to pár let.“
• Takže urèité mìøítko máte. Mohla byste zhodnotit celostátní pøehlídku 
Tanec, tanec... 98, kterou jste právì absolvovala?
„Mám srovnání s amatéry v Holandsku, což je taneènì velmi exponovaná 
zemì. Osobnì si myslím, podle toho, co bylo dnes na veèerním Galapro-
gramu, že úroveò èeských souborù je minimálnì srovnatelná. Je opravdu 
dobrá. Veèerní Galaprogram, tak jak byl vybrán, by se dal bez uzardìní 
hrát po divadlech jako normální taneèní pøedstavení.“
• Malinko odboème - ve zkratce øeèeno, jaké má postavení tanec v Ho-
landsku?
„Oni nejsou zatížení jako my baletní historií. Ale to, co pøišlo po druhé 
svìtové válce, byl ohromný boom, který jim mohu všichni závidìt.“
• Co vám osobnì líbilo z dnešní nabídky na festivalu Tanec, tanec... 
98?
„Líbí se mi, že lidi mají nápady, nejenom choreografické, ale i režijní. Líbí 
se mi, že poslední dobou, pøichází ke slovu i jiné „výtvarno“, než kostýmy. 
Co si pamatuji, tak vždycky se všechno výtvarno „zdrclo“ na kostýmy. Mì 
se líbilo v posledním tanci ústeckoorlických („Když se dva“) práce se svìt-
lem a pozadím. To je velký krok dál ve fantazii. To už je profesionální.
Je tìžké øíci, kdo se mi líbil - všichni!“
• Pøijela byste za rok zase znovu do poroty?
„Stoprocentnì.“
• Takže návštìvu zde shledáváte jako pøínosnou pro vás?
„Urèitì. Právì pøemýšlím o jisté vìci. Vrátíme se ke Kyliánovì nadaci, 
k èemu byla pùvodnì urèena - k výmìnám apod. Ráda bych, když doba 
uzraje, tyto soubory dostala do Holandska, nebo Belgie, tam, kde nadace 
má svoje prsty. Právì bych o tom chtìla s lidmi ze souborù zde mluvit. 
Nejvìtší problém v zaèátku nadace byl ten, že málokdo o souborech vìdìl, 
vlastnì o nich nevìdìl nikdo, takže ti, co se do Holandska dostali, byly 
víceménì oficiální školy. Je to škoda, tìmto souborùm by to dalo také 
strašnì moc. Samozøejmì by nemusely být na konzervatoøi v Haagu, je 
tam milion jiných zajímavých souborù, které by mohly navštívit. Které by 
jim byly duševnì mnohem blíž. Toho bych chtìla docílit.“
• Mluvíte holandsky?
„——“ (redakèní poznámka: Elvíra Nìmeèková mi odpovìdìla holandsky, 
pøepis se mi nepodaøil, a slovník nemám, takže „ano“)
• Vy jste se zmínila, že pracujete i v Haagu na videotéce?
„Jsem v Holandsku zhruba dvakrát do roka, jeden, dva mìsíce, abych 
tam dala dokupy další kazety. Malinko dìlám i archiv Nederlands Dans 
Theater, protože to je všechno v jednom domì. Jezdím tam proto, abych 
kopírovala kazety pro nás. U nás je vlastnì taková otevøená filiálka nadace 
v Haagu. V Holandsku nefungujeme pro bìžnou veøejnost.“
• Z èeho máte u nás v tanci radost a co vám naopak vadí?
„Z toho, že je spousta lidí, kteøí tancují, protože je to baví. A mám pocit, 
že pøibývají. To taky døív nebylo. A mám radost, že koneènì mizí hranice 
mezi školenými lidmi a amatéry v nejlepším slova smyslu. U nás je troš-
ku problém, že zde neexistují jako venku soukromé školy, kursy, prostì 

Elvíra Nìmeèková pro Taneèní rozhledy
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taneèní nabídka pokrývající jinde ve svìtì lidi, kteøí nemají na to jít na kla-
sickou konzervatoø. Ale to neznamená, že nejsou taneèníci. Mrzí mì, 
že u nás poøád „papír“ platí, všude jinde lidi pøijdou na konkurs a oni si 
ho buïto vyberou nebo ne. U nás je základem konzervatoø, protože není 
žádný adekvátní protipól. Ale pøece jen se nìco dìje, máme Konzervatoø 
J.Ježka, Duncan Centrum... Pøece jen se nìco zaèíná hýbat, ale trvá to 
dlouho a to mi vadí.
Co bych ještì chtìla vzkázat? Skupiny venku si poøizují vlastní videotéku, 
nabídkové kazety. A to je obrovsky nutné. Protože jinak o skupinách nikdo 
nic neví. Lidi, co rozhodují o tom, kdo kam pojede, nebo na co se dají 
peníze, soubory jinak neznají, neví o nich.

Vidìl jsem ho tanèit pøed léty nìkolikrát s Pražským komorním baletem 
a proto jsem byl rád, že jsem ho mohl pøivítat v Ústí nad Orlicí na celo-
státní pøehlídce Tanec, tanec... 98, kde zasedl v lektorském sboru. Náš 
rozhovor probìhl veèer 17. øíjna 1998:
• Mohl byste pøedstavit vaše taneèní curriculum vitae tìm mladším, 
kteøí vás neznají?
Jan Klár: Celá má taneèní kariéra probìhla v zájezdových tìlesech. Zaèínal 
jsem v Èeskoslovenském státním souboru písní a tancù, potom jsem byl 
dva roky na vojnì v Armádním umìleckém souboru, a zùstal jsem tam 
ještì i dva roky po vojnì. Potom si mì k mému velkému a pøíjemnému 
pøekvapení vybral Pavel Šmok do Baletu Praha, bohužel to bylo jenom 
na jeden rok. Pùsobil jsem s Baletem Praha v Basileji, opakuji bohužel 
jenom rok. Potom jsem byl znovu v AUSu, potom ètyøi roky v Národním 
divadle, potom vznikl Pražský komorní balet a já jsem v nìm na dlouho 
zakotvil. Bylo to období zhruba od roku 1976 do roku 1987. Jedenáct 
let.
Byli jsme dva zakládající èlenové - Vladimír Kloubek a já, pak se pøida-
la Katka Franková, Láïa Rajn, potom pøibývali další. Byli jsme taková 
dvojka, trojka, ètyøka, pìtka... Potom nás bylo osm, nakonec šestnáct. 
Mimochodem vìtšina programù Pražského komorního baletu první tøi 
roky vznikala tady vedle Ústí nad Orlicí v Nekoøi, kde má Pavel Šmok 
chalupu. Tady jsme vždycky „zadìlávali“ na programy. První tøi roky, když 
se PKB založil, jsme byli v Rokoku pod hlavièkou Balet Mìstských diva-
del pražských, svou èinnost jsme provádìli jako vedlejší, tenkrát jsme 
nemohli ani dìlat propagaci, tu jsme si dìlali sami potajmu, po kolejích 
a po hotelích, malovali jsme si sami plakáty. Až po tøech letech v roce 
1980 jsme vstoupili do povìdomí našich oficiálních tehdejších kulturních 
èinitelù, kteøí nás uznali.“
• A nyní se obra�me k souèasnosti.
„Skonèil jsem s tancováním, zùstal jsem na volné noze a vìnuji se cho-
reografii. Ještì v Pražském komorním baletu jsem udìlal tøi choreografie 
baletù, ale potom jsem zaèal spolupracovat s èinohrou. Spolupracuji 
s èinoherci - choreografie, pohybová spolupráce a tak. Souvisí to dohro-
mady, je to neoddìlitelné. Ona pohybová spolupráce je nìkdy složitìjší, 
než udìlat taneèní choreografii. Protože pohybová spolupráce je vedení 
napìtí celou hrou.“
• Vy jste byl u Baletu Praha a v Pražském komorním baletu v dobì, kdy 
celkem z moderního tance nic moc jinak nebylo. Nešlo to ani. Dneska je 
doba, kdy by mohlo být deset profesionálních souborù (nejsou peníze, 
samozøejmì atd., ale to už je jiná otázka), ale podmínky jsou. Dá se jezdit 
ven, nejsou kulturnì-politicko-umìlecká omezení. Máte pocit, že dnešní 
rozvoj taneèní scény odpovídá možnostem, nebo ne?

„Dnešní taneèní stav neodpovídá otevøenosti, politickému uvolnìní. Ne-
odpovídá. Pøièítám to tomu, a to se týká i dalších druhù umìní, že naši 
politici preferují ekonomické otázky a od toho se všechno odvozuje. 
Obory, které nejsou jasnì výdìleèné, v této dobì nejsou podporovány, 
aby ke svým vrcholným rozmachùm dospìly rychleji. V tom vidím problém 
a doufám, že se to zlepší. Záleží na lidech. Na tom jak budou pracovití, 
poctiví, seriózní... Podle toho se pak vyvíjí celá spoleènost. Jakou úroveò 
má kultura, na takové úrovni je i sociální situace státu.“
• Letošní celostátní pøehlídka Tanec, tanec... 98 byla vaším prvním vel-
kým seznámením s neprofesionálním taneèním svìtem?
„Nebyl jsem zatím v takové porotì, ale s amatéry jsem spolupracoval 
nìkolikrát. Nejvíce s Vysokoškolským umìleckým souborem. Práci nepro-
fesionálù sleduji, i když v poslední dobì ne tak intenzivnì. Spíš se vìnuji 
dramatickému umìní, pohybu v èinohøe.“
• Mohl byste provést malé hodnocení právì probìhlé pøehlídky?
„Nejsem úrovní pøekvapen, protože jistý náhled mám. Spíše jsem potìšen 
a nejsem zklamán úrovní, vývojem a zájmem dìní na poli amatérském. 
Po stránce technického vybavení interpretù, po stránce inscenaèní - svìtla, 
kostýmy, je vidìt zkušenost a dobrá práce na úrovni i profesionální - pro-
tože na druhou stranu profesionální scény vypadají nìkdy dost hroznì. 
Mezi tìmi tábory nedìlám rozdíl, protože nezáleží na tom, jestli si s tím 
nìkdo vydìlává, nebo to dìlá ze zájmu. Dùležitý je pøístup. Tady je vidìt, 
že je pøístup profesionální. To, že nìkteré vìci nefungují, je normální 
i u profesionálù. Mnohdy je to otázka možností i finanèních.
Tady jsem se setkal s velmi kvalitním materiálem - s taneèníky. I když 
všechny soubory se zabývají stejnou technikou. U všech souborù je 
vidìt, jak pracují s technikou, je správné, že se zabývají technikou, 
ale u vìtšiny souborù technika pøevažuje nad osobním individuálním 
vyjádøením. Interpretace zùstává suchá, je vidìt, jak mnozí pøemýšlí 
nad technickým provedením, než nad provedením citovém. Je míò 
dynamiky citové než technické. Je to logické, interpreti nemají dlouho-
dobé školení a jejich pedagogové do nich musí nejdøív dostat techniku. 
Ale záleží na pedagozích a choreografech, ale nezapomínali propojovat 
cit s pohybovými klikyháky.“
• Urèitì si zajdete obèas na nìjaký tanec...
„Málo.“
• Dobøe, ale o to víc si vybíráte, že? Je nìco, co vás oslovilo, uchváti-
lo?
„Ne. Jednak jsem v poslední dobì nikde nebyl a øeknu proè: V trendech, 
které se v poslední dobì projevují - možná, že si to nìkdo vyloží ode 
mne až jako namyšlenost - v podstatì vím pøedem, co se bude na jevišti 
odehrávat. Takže nechodím. Chodím na Pavla Šmoka, to ano. Ale abych 
byl konkrétní a neutekl z otázky, mùžu jmenovat Po zarostlém chodníèku, 
což je otázka ponejvíce interpretace Katky Frankové.
Vidìl jsem Petra Tyce, dvì pøedstavení, ale to už bylo døíve, teï nedávno 
jsem se díval na tancování v televizi „Ithaka 2888“. Díky Markétì Plzákové 
to dostalo vyšší citový stupínek. Ona je citlivá doslova celým tìlem.
Je prostì potøeba vìdìt kam nohu, hlavu strkám a hlavnì proè.
Ale vra�me se k hodnocení tady. I když jsem mìl pøipomínky, je potøeba 
vidìt, že práce souborù má cíl. Je potøeba zamyslet se nad dramaturgií 
a v každém pøípadì nad pomìrem citu a pohybu. Jinak, to co jsem tady 
vidìl, bylo velice dobøe zpracované. Samozøejmì, kdybychom rozebírali 
jednotlivá èísla, ke každému bych mìl pøipomínky, jinak ale musím úro-
veò hodnotit velice kladnì.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Proto je nutné mít natoèené pøedstavení, nabídkovou kazetu, kde je mi-
nuta jedné choreografie, druhé, slovo o souboru, o choreografovi, kam 
skupina míøí... Je potøeba mít tyto kazety v zásobì a posílat je na instituce. 
Já nevím kam všude.
To je nejdùležitìjší - dokud o sobì soubory samy nedají vìdìt, tak o nich 
nikdo vìdìt nebude. Taky bych takové nahrávky mìla ráda i v Kyliáno-
vì nadaci. Bohužel, co se týká informovanosti o èeských souborech, 
jsme u urèitého pragocentrismu. Všichni sedí v Praze, málokdo cestuje 
za kulturou. To je mi taky líto, ale k tomu pøispívá nefungující doprava 
a kdovíco ještì. Je to složité.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Znáte Jana Klára?

Foto: BoD
Porota „Tanec, Tanec... 98“ - zleva doprava: Pavel Kozák, Jaroslav Langmaier, 
Elvíra Nìmeèková, Jan Klár, Petr Tyc, Petr Kolínský
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P Ř E D S T A V U J E

Zoner Callisto 3 je vynikající vektorový 
grafický program pro nejširší použití. 

Využijete jej k tvorbě působivých 
propagačních tiskovin, ilustrací 

do dokumentů, vizitek, cenovek, 
hlavičkového papíru, pohlednic, nápisů, 
plánků, blahopřání atd. Nově je produkt 

rozšířen o možnosti tvorby grafiky 
pro internetové prezentace, včetně 

vektorových animací.

Z O N E R   C A L L I S T O ?
S   V E K T O R Y

S N A D N O,
V L Í D N Ě,

N A J I S T O !

Se sadou programů Zoner Context 3 
můžete vytvořit vlastní hypertextové 

a multimediální publikace, které lze šířit 
na CD-ROM nebo na disketách. Zoner 

Context vám bude pomocníkem při psaní 
a formátování textu, vytváření odkazů, 
vkládání grafiky, zvuků a videa, a při 
přípravě vzorové kopie pro distribuci.

ZONER software, s.r.o.
Koželužská 5
602 00 Brno

Telefony:
05-43257244 až 5

05-45214788
Internet:

http://www.zoner.cz



Název kavárny                                                                       Ulice                                                                                Město

Internet Club Netcafe ............................................................ Kabátníkova 5................................................................. Brno
@Internet café....................................................................... Lidická 17........................................................................ Brno
Goldstein s.r.o. ...................................................................... Jánská 14 ....................................................................... Brno
INTERNET STUDIO STAND ................................................. Čichnova 23 (SOU Spojů) .............................................. Brno - Komín
Xfiles...................................................................................... Senovážné náměstí 6 ..................................................... České Budějovice
Internet Centrum, New Space s.r.o. ...................................... Hudečkova 664/1............................................................ Děčín
TM expert .............................................................................. Náměstí Svobody č.16.................................................... Frýdek-Místek
TENAS a.s............................................................................. Lidická 43........................................................................ Havířov-Šumbark
Čáp Computer ....................................................................... Dr. Holého 39.................................................................. Hořovice
Internet club........................................................................... Eliščino nábřeží 626 ....................................................... Hradec Králové
Kerberos................................................................................ Hradecká 674 (SPŠT)..................................................... Hradec Králové
Internet Club Envi .................................................................. Náměstí Míru 138/I ......................................................... Jindřichův Hradec
Regionální knihovna.............................................................. Kirovova 2299................................................................. Karviná - Mizerov
Kavárna Malý Mook............................................................... Americká 293.................................................................. Kdyně
SemTrio Soukromý Počítačový Klub ..................................... ČSA 3231/18................................................................... Kladno
Internet Cafe Liberec............................................................. Pražská 14...................................................................... Liberec
Internet Café Litvínov ............................................................ náměstí Míru 11 .............................................................. Litvínov
1. Internet Club Most ............................................................. Růžová 1406................................................................... Most
Internet Club Nový Jičín ........................................................ Palackého 50 .................................................................. Nový Jičín
Arkáda Internet Club (Esmedia s.r.o.) ................................... Ostružnická 28................................................................ Olomouc
Internet Café.......................................................................... Havlíčkovo nábřeží 38 .................................................... Ostrava 2
Internet Cafe Ostrava ............................................................ Slavíkova 1744 ............................................................... Ostrava - Poruba
Czbeteria Internet Cafe Praha............................................... Štěpánská 18.................................................................. Praha 1
Restaurant Yemský dům ....................................................... Malostranské náměstí 25................................................ Praha 1
MKP - Ústřední knihovna....................................................... Mariánské náměstí ......................................................... Praha 1
The Terminal Bar Internet Cafe ............................................. Soukenická 6 .................................................................. Praha 1
Netwave Praha, s.r.o. ............................................................ Na Bojišti 8...................................................................... Praha 2
Internetové Centrum OSF Praha........................................... Prokopova 9.................................................................... Praha 3
Pl@neta................................................................................. Vinohradská 102 (ve dvoře)............................................ Praha 3
Veřejný Internet Klub ISS ...................................................... Janáčkovo nábřeží 7/86.................................................. Praha 5
Internet cafe Najáda .............................................................. Křižíkova 115 .................................................................. Praha 8
NETCafe................................................................................ OD Prior Přerov, Čechova 26 ......................................... Přerov
HT Connect ........................................................................... Masarykova 48 ............................................................... Teplice
1. Internetová kavárna PeCOMP........................................... M.J. Kociana 24 .............................................................. Ústí nad Orlicí
INTERNET WORLD CAFÉ.................................................... Interhotel Moskva II.etáž................................................. Zlín
Internet centrum GEDIP ........................................................ Kvítkova 4323 (hotel Ondráš) ......................................... Zlín
INTERNET CLUB.................................................................. Raisova 232.................................................................... Žamberk

JSOU NA INTERNETU
http://www.bod.cz

TANEÈNÍ ROZHLEDYTANEÈNÍ ROZHLEDY

Na Internetové doméně našeho vydavatele Bohumíra Džubeje najdete stránky vašeho 
oblíbeného časopisu TANEÈNÍ ROZHLEDY. Přinášejí nejen jeho základní charakteristiku, 
kontaktní adresy  a formulář elektronické objednávky, kterým si můžete časopis objednat 
bez chození na poštu, ale je na nich i řada dalších údajů. Pravidelně vás budeme tímto 
způsobem informovat o tom, co bude v nejbližším čísle, budeme sem umisťovat články, 
které se z rozsahových důvodů nedostanou do tištěné podoby a naleznete zde i kalendář 
akcí aktualizovaný o ty, které nám ohlásíte až po termínu redakční závěrky. Prostřednictvím 
Internetu nám můžete posílat své příspěvky, informace i pozvánky na akce. K tomu slouží 
E-mailová adresa bod@bod.cz a formuláře na příslušných stránkách.
Že nemáte zatím připojení na Internet? Ale to nevadí! Je řada míst, kde se k němu můžete 
dostat. Knihovny, školy, informační centra a také například Internetové kavárny, které 
provozuje řada počítačových firem. Zde jsou adresy některých z nich:
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