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ZUŠ Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí a Klubcentrum Ústí nad Orlicí

uvádí

TANÈÍME PRO RADOST
22. celovečerní premiéra choreografií Evy Veverkové.

V pořadu moderního scénického tance účinkují TO ZUŠ a c-DANCE Ústí nad Orlicí.

Ústí nad Orlicí - Roškotovo divadlo
v pátek 16. dubna 1999

v 1700 a v 1930 hodin

Využijte možnosti předprodeje vstupenek:
Klubcentrum Ústí nad Orlicí

tel.: 0465 - 52 32 39

MEDIÁLNÍ PARTNER SOUBORU c-DANCE
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Fotografie na titulní stránce:
Annelies Beekman v choreografii Randalla Scotta

Foto: BoD

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

Pokud sledujete náš èasopis pravidelnì neunikla vám malá zmìna ve skladbì první strany - rozhodl jsem se mé sáhodlouhé úvodníky zestruènit 
v zájmu toho, aby se dostalo více místa na aktuální vìci.
Ne snad, že by nebylo o èem psát - mohu vás ujistit, že je tolik všelijakých záležitostí v tanci, které mì buïto zvedají ze židle, nebo naopak naplòují 
spokojeností...
Vìtšinou jsem ve svých úvodnících tepal nìjaký problém, ale dá se i chválit. Napøíklad poté, co jsem pøijel z Východoèeského divadla Pardubice, mi 
v plné parádì došlo, že se v dnešních pomìrnì zlých èasech daøí pøivádìt na svìt další profesionální soubor u divadla - zázrak nad zázrak!!! Nebo 
- nové „Nezávislé taneèní sdružení profesionálních taneèníkù“ POST FESTUM vzniklo letos v Plzni, z jádra tamnìjšího baletního souboru! Pak, že se 
nic nedìje. A to bych ještì nemìl zapomenout na Prozaické baletní divadlo, které mìlo premiéru loni v øíjnu...
Ale o to jde. Neèekat, že bude lépe a dìlat tady a teï. Ostatnì, když si zalistujete starými novinami, tak s vyjímkou sterilního normalizaèního období 
se doètete náøky nad bojem o kulturu a kulturnost lidí snad v každém období našich dìjin.
Ostatnì jak se vlastnì doopravdy máme? Nakonec se stejnì na každé období po létech vzpomíná jako na „staré zlaté èasy“. Takže kdoví jak to 
vlastnì je s tím naším dnešním, prý nekulturním, svìtem.

Mirek Nìmec

Úvodníèek

Po premiéøe Taneèního triptychu (6. února 1999) jsem položil øediteli Východoèeského divadla 
Pardubice Gustavu Skálovi nìkolik otázek:
• Minulá léta se možná mnozí zasvìcenci divili, že ve východních Èechách není u žádného diva-
dla taneèní soubor. Máme se tedy radovat s tím, že dnes zde tanèil nový profesionální soubor 
se stálým angažmá u divadla?
Gustav Skála: „Ano. Èásteènì. Dnes je soubor devítièlenný a dalších šest taneèníkù je externích, 
kteøí se rùznì prohazují. Ale soubor si poøád ještì hledá svoji tváø. Chtìl bych, aby se v budouc-
nu ustálil poèet taneèníkù na šestnácti profesionálech. Když jsem neskromnì øekl, že bych chtìl 
soubor typu Pražského komorního baletu Pavla Šmoka v nejlepších letech, tak možná nìkteøí øekli, 
že opravdu nemám malé ambice. Øíká se ale, že malý je ten, kdo má malý cíl...
Co se týká narážky na to, že v celém východoèeském regionu není tøísouborové divadlo - skuteènì 
všechny ostatní regiony ho mají, a� je to sever, jih nebo západ. A tady to takhle nefunguje. Pøitom 
by asi nejpøirozenìjší bylo, kdyby se to podaøilo právì v Pardubicích, protože je tady jisté zázemí, 
secesní divadlo i lidský potenciál: Pardubice mají hudební konzervatoø, je tu øada pìveckých sbo-
rù, a� dìtských nebo dospìlých, jsou zde amatérské taneèní soubory... Je to podhoubí, odkud by 
se dali vybírat i lidi z regionu, nejenom angažovat došlé odjinud.“
• Jdete na budování taneèního souboru takøíkajíc „z èisté louky“. Takový soubor ovšem potøebuje 
kvalitního pedagoga. Podaøilo se - se souborem zaèal pracovat Vjaèeslav Ivanov, kterého mnozí 
pamatují z pùsobení v Laternì Magice, nebo u Pražského komorního baletu. Jak vùbec došlo 
ke spolupráci s ním?
„Pan profesor Vjaèeslav Ivanov tady pùsobil na letní taneèní škole. My jsme se samozøejmì znali 
už dlouho pøedtím, ale v této dobì se pan profesor nacházel v rozpoložení, že chtìl opustit Prahu. 
Má tady nedaleko chalupu a protože chtìl odejít z Prahy, slovo dalo slovo. Pøijel se podívat do di-

vadla a byla z toho krátká spolupráce na letním 
kursu, kde si prozkoumal lidi a øekl, že by to 
chtìl s nimi zkusit. A tak to vzniklo.
Vìøím, že je lépe vycházet ze š�astných souher 
okolností a rychle je využit. Než nìco umìle 
zakládat, je lepší, aby to vzniklo pøirozenou 
cestou.“
• Co si myslíte, že tomu øekne pardubické 
publikum, že v normální repertoárové skladbì, 
na kterou bylo zvyklé, se najednou objeví nebo 
budou objevovat taneèní kusy?
„Taneèní kusy se zde objevují už témìø dva 
roky nazpìt. Byla tady Maska aneb Lásky, byla 
tady Èert a Káèa, která má dnes pøes padesát 
repríz. Èert a Káèa je žánr taneèní pohádky 
- mimochodem je zvláštní, že na toto pøedsta-
vení se naši taneèní teoretici nepøišli valnou 
vìtšinou podívat a pøitom pokud mohu citovat 
slavnou vìtu Vladimíra Vašuta, že „dìtský balet 
je èerná mùra èeského choreografa“...??! Mas-
ka byla urèitì zajímavé výtvarné pøedstavení, 
pøedstavení, které prozradilo leccos o profilu 
formující se skupiny.
Mezitím tìmito ryze taneèními kusy byla Mam-
zelle Nitouche, Hello Dolly!, Žebrácká opera, 
Divotvorný hrnec, èili pùsobnost v muzikálech. 
Soubor se dával dohromady, hledali jsme opti-
mální složení. Možná, že to je naivní, ale vìøím 
na dobré mezilidské vztahy - jak se soubor zaène 
rozpadat zevnitø lidsky, pøes sebevìtší profe-
sionalitu je poznat na jevišti, když lidi k sobì 
nemají vztah. Vìøím na kolegialitu, pøátelskou 
vazbu, korektnost, slušnost.
Ale abych se vrátil k meritu otázky. Taneèní 
pøedstavení pardubické publikum strávilo vel-
mi dobøe a poslední kapkou do tohoto kalicha 
byl Louskáèek. Louskáèek byl dìlaný jako pøíle-
žitostný titul k vánocùm. Mìl 22 repríz bìhem 
mìsíce.
K Louskáèkovi dokonce jeden z taneèních te-
oretikù øekl (což mì pobavilo), že od tvùrce 
mého náhledu na vìc oèekával víc než jenom 
kasovnì úspìšný titul. Ale já jsem pøedevším 
øeditel divadla a musím obhajovat i toto hle-
disko. Louskáèek by stál asi za delší hovor, 

S Gustavem Skálou o souboru VÈD Pardubice

Ü

Foto: BoDGustav Skála a Jaroslav Slavický v Divadelním klubu pardubického divadla
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ale každopádnì to byla poslední kapièka k tomu, abych se rozhodl své 
lidi zprofesionalizovat a lpìt na tom, že už s nimi musím pracovat na jiné 
bázi než jenom na èistì pøátelské.“
• Soubor stojí a padá se svými choreografy. Máte nìjakou pøedstavu 
o dalších jménech, další spolupráci, smìøování?
„Mám naprosto konkrétní pøedstavu o tom, jak by to mìlo vypadat. Jako 
taneèník, režisér, si øadu vìcí uvìdomuji. Možná se i trochu sám považuji 
za choreografa, ale hostující choreografy musím mít. Já jsem se souborem 
dìlal x-krát a oni mùj rukopis znají. Já ho samozøejmì promìòuji, znároè-
òuji - na poèátku jsem zaèal s elementárními prvky, dnes už mohu sahat 
do slovníku, který je trochu bohatší, výrazovìjší a pùjde to dál...
Byl tady napø. pan Šmolík, dìlal se souborem pantomimu. Teï nabývá 
konkrétních forem spolupráce s Františkem Pokorným. Dnes se tady byl 
také podívat. František Pokorný je pro mì jeden ze vzorù, který mì formo-
val v názorech na taneèní divadlo, protože já jsem z Liberce a on svého 
èasu mìl v Liberci velkou éru. I když jsem tøeba v nìkterých pøedstaveních 
nesouhlasil úplnì se vším, co udìlal. Ale jeho první pøedstavení ve mnì 
zanechaly hluboký dojem. František Pokorný tøebas nepatøí dnes mezi 
excelentní choreografy, patøí mezi výborné inscenátory, dramaturgy, režisé-
ry. A to je pro mì velmi zajímavé. Chtìl bych, aby zde udìlal pantomimické 
pøedstavení. Pantomimu bych zde hroznì rád oživil. Když se dívám, co 
zbylo dnes ze slavných výšin èeské pantomimy, jsou to trosky... To byla 
celá plejáda slavných jmen evropské úrovnì. Dnes na tuto éru prakticky 
nic nenavazuje, zbývá úplné torzo.
Myslím, že oblastní divadlo, pokud má potenci udìlat pantomimické pø-
edstavení, tak proè by to nevyužilo. Èím více je oblastní divadlo schopné 
nabídnout žánrù, stylù, druhù, tím víc osloví zájmových skupin. To není bìh na krátkou tra�, to je otázka ne mìsícù, ale dvou tøí let, dejme tomu.
Ale taneèní pøedstavení zde v repertoáru bude mít své místo, pøinejmenším v nìjaké sinusoidì. Protože divadla vždycky mají výkyvy.
Všeobecnì - jednou je nahoøe divadlo plzeòské, jednou liberecké, pak pardubické, potom zase jiné... To je pøirozený bìh vìcí.“
• Mimochodem, je náhoda, že zde na premiéøe byl mim Jaroslav Èejka?
„Není.“
• Chcete nìco dodat, na co jsem se nezeptal?
„Chtìl bych vzkázat všem, kteøí tady dnes veèer tancovali, že jim držím palce, aby jim nasazení vydrželo do budoucna!“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Foto: BoDJaroslav Èejka a Gustav Skála exkluzivnì pro TANEÈNÍ ROZHLEDY  ®

1. 2.

3. 4.

Foto: BoD
1. - Taneèní soubor VÈD Pardubice s Rastislavem Letenajem (uprostøed)
2., 3., 4. - Taneèní soubor VÈD Pardubice - MINUTY PRO BLUES (chor. Rastislav Letenaj j.h. a Jana Kekeòáková j.h.
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Premiéra 6. a 7. února 1999 ve Východoèeském divadle Pardubice, tanèili 
èlenové taneèního souboru VÈD Pardubice
B.B. King: Minuty pro blues - choreografie a svìtla Rastislav Letenaj j.h. 
a Jana Kekeòáková j.h.
A. Dvoøák: Slovanské tance - choreografie Vjaèeslav Ivanov
G. Rossini - M. Jelínek: Figaro? Figaro! aneb Lazebník sevillský - choreo-
grafie a scéna Gustav Skála, kostýmy Josef Jelínek j.h.
Hodnocení jen velmi krátké: Program byl správnì vystavìný z hlediska 
gradace. Rastislav Letenaj a Jana Kekeòáková ve své choreografii vy-
tvoøili dobré entrée k celému veèeru, a pøedstavili dámskou i pánskou 
èást souboru oddìlenì i spoleènì. Pøekvapením pro mì bylo, že pán-
ská èást ve svých technických kvalitách nepochybnì mírnì pøedèí èást 
dámskou.

Taneèní triptych
Pro mì osobnì bylo vrcholem veèera provedení výbìru ze Slovanských 
tancù A.Dvoøáka v choreografii Vjaèeslava Ivanova. Vkusné, se švihem, 
ale i s poetikou, vyvážené, nepochybnì po všech stránkách nenapadnutel-
né. Klobouk dolù, Vjaèeslav Ivanov se uvedl v Pardubicích excelentnì.
Figaro? Figaro! aneb Lazebník sevillský mì z pochopitelných dùvodù oslo-
vil nejménì, protože jsem bìhem produkce pøemýšlel nad tím, jak by 
se s podobnou látkou vyrovnal zavedený baletní soubor. Nicménì divák 
- taneèní laik mohl být spokojen: Vtip a spád pøíznaèný pro „Lazebníka 
sevillského“ v choreografii našel v plné míøe.
Závìreèné resumé: Ještì i dnes po tøech týdnech od premiéry zùstává 
pøíjemný pocit z pøedstavení.

-mn-

Foto: BoDDìkovaèka Foto: BoDA.Michtová, J.Topolská, R.Letenaj a J.Kekeòáková po pøedstavení

S Vjaèeslavem Ivanovem jsme si povídali po úspìšné premiéøe Taneèní-
ho triptychu 6. února 1999 v Divadelním klubu Východoèeského divadla 
Pardubice.
• Jak to, že jste se objevil v Pardubicích, jako pedagog formujícího se ta-
neèního souboru u Východoèeského divadla?
Vjaèeslav Ivanov: „Nìkdy se stávají zázraky. Èlovìk si rozmyslí svùj postoj 
ke všemu a zvláš� k divadlu... Já jsem vždycky patøil k divadlu a budu 
vždycky patøit k divadlu. Bez divadla vlastnì nemùžu ani žít. A naskytla 
se mi velká pøíležitost - pøiznejme si, za to mùže pan øeditel Gustav Skála. 
Setkali jsme se a on mi udìlal nabídku, kterou jsem pøijal - a rád, protože 
pracovat s tìmi lidmi je až neskuteèné.“
• Ona to je i velká zodpovìdnost, protože nový soubor se teprve formuje, 
hledá si tváø a vy vlastnì jste tedy „prùkopník“ jeho taneèního profilu.
„Ano, ale prùkopníkem je spíše pan øeditel Skála, který to všechno zor-
ganizoval a dal dohromady.“
• Mìl jste dnes trému? Byla to vlastnì první velká prezentace souboru 
Východoèeského divadla Pardubice pod vaším pedagogickým vedením 
a dokonce i jedna ze tøí choreografií byla vaše.
„Pøiznám se vám, že dnes jsem mìl docela velkou trému. Po dlouhé 
dobì! A opravdu dost velkou, protože je to první naše spoleèná práce, 
kterou jsme udìlali z vlastních sil a zdrojù.“

• Jak èasto soubor trénuje?
„Každý den. Jako normální profesionální soubor. Každý den jsou tréninky, 
každý den jsou zkoušky, dokonce i když je veèer pøedstavení, ve kterých 
taneèní soubor úèinkuje. Úèinkují všude tam, kde jsou taneèní èísla, napø. 
v muzikálech Hallo Dolly, Mam’zelle Nitouche aj, vedle toho dìláme i svùj 
vlastní program. Tohle je ve skuteènosti se souborem mùj druhý taneèní 
projekt, první projekt, kde jsem spolupracoval, byl Louskáèek.“
• Vaše choreografie Slovanských tancù byla oprášená starší vìc nebo to 
byla úplnì nová choreografie postavená pro Pardubice?
„Je to nová vìc, postavená pøímo pro tento soubor, šitá na jeho schop-
nosti. Zatím musím vycházet z toho, co jsou lidi schopní dokázat. Samo-
zøejmì jsem nároèný a snažím se z nich vytáhnout maximum. Mají chu� 
a radost z tance a to mì moc baví.“
• Máte nìjaké další plány, mùžete prozradit?
„Nikdy nic neprozrazuji dopøedu, ale chystáme nìco. Budeme pracovat 
dál, zvyšovat úroveò, budu nároènìjší, techniètìjší na taneèníky, protože 
pardubický divák podle mého si to zaslouží. Pardubice si zasluhují nejenom 
sledovat cizí soubory, ale mít svùj vlastní profesionální soubor.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Vjaèeslav Ivanov v Pardubicích

POZOR! Zmìna èísla mobilu!
Protože vydavatelství Bohumír Džubej - BoD zmìnilo operátora mobilních telefonù

z EuroTelu na Paegas, dochází ke zmìnì èísla mobilu z 0602 - 41 69 13 na

0603 - 89 24 28
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Rozhovor probìhl po pøedstavení Bratislavského divadla tanca v Later-
nì Magice na MTT Praha ’99. BDT se zde prezentovalo pøedstavením 
„...romeo a júlia...“ Jána Ïurovèíka.
• Agresivními až násilnými výrazovými prostøedky na pódiu vyvoláváte 
v divákovi pocit touhy po míru, krásnu. Jaký jste vy sám jako èlovìk?
Ján Ïurovèík: „Já se vás nejdøív zeptám, co myslíte tím „násilným“ 
prostøedkem?“
• Køik...
„To je násilný prostøedek? Když se èlovìk projde po ulici... V tomto smìru 
je køik to nejmenší, prvopoèátek nìjakého ataku nebo násilí, staèí se projít 
v noci po Národní tøídì a zaregistruji na každém kroku nìco... Takže kdy-
bych chtìl dìlat pøedstavení, v kterém bych chtìl násilnì nìco vyjádøit, 
tak bych použil o mnoho krutìjší výrazové prostøedky, takže v tomto si 
s vámi dovolím malinko polemizovat.
Atak na diváka je pøímý a øekl bych, že neobalený, ale nevím, zda je 
násilný.
A jaký jsem já sám ve skuteènosti? Nejtìžší v životì je asi sám sebe po-
psat, ale: Jsem navenek, aspoò jak lidi øíkají, velmi impulsivní až strašnì 
extrovertní typ, ale v podstatì jsem skuteènì na druhé stranì, a to se ne-
vyluèuje, citlivý a velmi zranitelný. To se asi zrcadlí v mých inscenacích. 
Zranitelnost, která se dostává pøes expresivitu do podvìdomí diváka. 
Jsem velmi zranitelný, to se promítá i v inscenaci.“
• V „multimediálnosti“ se asi se souèasnými finanèními možnostmi 
nedá jít dál, než kam jste došel, vrátíte se ke komornìjšímu projevu 
nebo se budete dál vyžívat v možnostech, které vám dala vaše poslední 
inscenace?
„Vìøím, že zpátky už nikdy nepùjdu, nikdy. Ale nevím, jestli to umím 
takto rozdìlit ve smyslu - kdybych dìlal pøedstavení s jedním èlovìkem, 
bez jakékoliv projekce a nevím èeho, možná, že to nebude cesta zpìt. 
Nechápu cestu zpìt, jestli postavím inscenaci za víc nebo za míò penìz. 
Jde mi o téma.
Nekoukám v prvním plánu na to, že chci udìlat multimediální pøedstavení 
a v druhém plánu, co teda udìlám. Ne, v první øadì musím mít téma. 
Zajímá mì téma.
Nikdo mì nikdy neumìl zaøadit, odjakživa, co se vìnuji tvorbì. Na zaèát-
ku mi folkloristi øíkali, že nejsem folklorista. Modernisti, že už nejsem 
modernista, klasikáøi, že nejsem klasik... Naplòuji obsah - krásnì to øekl 
váš žijící velikán Pitínský - prostì jednoduše mám téma a nepøemýšlím 
nad tím, jestli je nìco souèasné, postmoderní, avantgardní, klasické 
nebo jestli je to opereta. Jednoduše naplòuji obsah tématu výrazovými 
prostøedky, které se mi k co nejpøímìjšímu, nejsugestivnìjšímu podání 
hodí. Proto z toho vzniká, jak bych tak øekl, nìkdy guláš, který mùže 
chutnat, ale mùže být právì tak pøekoøenìný, nedovaøený, nìkdy se mùže 
špatnì ohøát - když je repríza. Ale tím chci øíci, že jestli teï budu dìlat 
multimediální pøedstavení, nevím. Musím pøijít na téma, které chci pøíští 
rok dìlat, mùže to být tøeba s jedním èlovìkem a vìøím, že to bude zase 
nìco úplnì jiného. Je to moje poslání v BDT, protože dìlám pro jiná 
divadla rùzné vìci, ale snažím se všechno skloubit. Urèitì to zase bude 
„totální“ divadlo.“
• Všiml jsem si, že soubor se takøka nepromìòuje, nevystupoval Dan 
Záboj...
„Pøišli tøi noví èlenové.“
• Soubor tedy je, jak by se øeklo, stabilizován. Jste spokojen se svým 
souborem a „nepošilháváte“ po nových lidech, typech? Nemyslím 
po lepších taneènících, ti už se asi sehnat nedají, soubor je vynikající, 
ale mám na mysli typy.
„Velmi správnì jste to øekl. Nevím, jestli najdu lepší taneèníky, ale zároveò 
lepší typy. Pokud se trošku v tanci vyznáte, tak vidíte na jevišti taneèníka 
s klasickým vzdìláním, který dìlal prince a na druhé stranì vidíte absolut-
ního modernistu, který v životì poøádnì nedìlal „batmántandy“, ale každý 
z nich je osobnost a každý z nich naplòuje celek urèitým svým zpùsobem. 
Mohu øíci, že minulý rok to bylo dobré a teï mám ideální sestavu. Ale! 
Jsme na Slovensku nebo v Èechách, cokoliv dìláme - cokoliv dìlá Libor 
Vaculík, Pavel Šmok, Vlastimil Harapes - prostì neudržíme taneèníky, vždy 
nám budou pošilhávat oni ven. A èím je lépe pøipravíme, tím po lepších 
a prestižních tìlesech budou koukat a tím vìtší šanci v zahranièí mají. 
Tedy já budu muset „pošilhávat“ po taneènících, protože mi zase kvalitní 
lidé odejdou. Ale už jsem zvyklý, vychovávám si taneèníky.“
• Mùžete øíci, že se vám nìco líbí na èeském tanci, co vás nìjak za-
ujme, osloví?
„V prvním øadì musím øíci, že nejsem èlovìk, který stráví veèery a veèery 
na taneèních pøedstaveních. Mì baví divadlo. Jsem posedlý divadlem. 

V tomto smìru vidím obrovský inspiraèní zdroj v celém èeském umìní. 
Takže já jdu na „Šmoka“, nyní na „Vaculíka“, na Pražský komorní balet 
a podívám se na choreografii Stoolgame starou dvacet let, ale „padám 
na zadek“. Vždy jsem žasl nad interpretací Pražského komorního baletu. 
Jdu ale na jiné pøedstavení, jdu na staré pøedstavení Laterny Magiky snad 
sto rokù - Cirkus a padám právì tak, podívám se na novou vìc, která 
mì inspiruje. Potom pùjdu do divadla, na operu - operu máte právì tak 
skvìlou a úžasnou.
Èeský tanec? ... Mì se líbí všechno. Mì se líbí i dobré pøedstavení La-
butího jezera, úplnì klasické, ale i absolutní avantgarda, pokud je dobrá, 
od postmoderního autora Petra Tyce.
Nemám rùžové brýle a neberu všechno, co pøišlo ze západu, že je skvì-
lé a co udìláme my nebo vy, je špatné. Já jsem vdìèný divák v tom, 
že se pobavím i na operetì. Neodsuzuji na základì žánru. Tìžko se mi 
nìco teï hodnotí, ale nejbližší je mi Pražský komorní balet. Myslím, 
že jsou technicky dokonale pøipravení. Celá konstelace - Pavel Šmok, Li-
bor Vaculík, obèas Petr Zuska, samozøejmì stálice Kylián, který sem tam 
pøispìje se svými staršími vìcmi ze „zlatého fondu“ - je skvìlá.
• Máte nìjaké „svoje téma“, o kterém se bavíte s pøáteli, nad kterým 
pøemýšlíte?
„Nevím, jestli to je moje téma, ale velmi èasto se bavím ve spoleènosti 
o souèasném umìní. A mì na tom „rajcuje“ nebo pøekvapuje jedna 
vìc: Já nevím, co souèasné umìní je. Protože mìøítko - co je souèasné 
v Bratislavì, dávno neplatí v Londýnì, co je souèasné v Praze - my jsme 
pro devadesát procent Pražákù absolutnì avantgardní, ale v Bratislavì 
jsme pro polovinu lidí tak klasiètí! Protože my tam máme divadlo Stoka, 
které hraje a sbírá ceny po celém svìtì svojí avantgardou.
Nebo blud tvrdit nìco o nezávislosti. Co je to nezávislost? Že soubor 
odehraje jedno pøedstavení? Staèí, že pøijde producent a øekne jedete 
na šòùru a budete dìlat padesát pøedstavení a oni to neodmítnou.
Takže toto je téma, kterým se bavím a které mì normálnì až vytáèí 
do velkých smíchù. Protože øeèi o tom, že já jsem souèasný umìlec tady 
v Praze... Pøijdu do Bratislavy a jsem klasikáø „jak biè“. Nìco jiného jsi 
v Londýnì, nìco jiného jsi v Zürichu.
Takže to jsou takové bludy a zapomíná se nìco jiného. Hrajeme divadlo 
od slova dívat, divák, divit se. Mì zajímá názor divákù, protože já hraji 
pro nì. Protože pokud nehraju pro nì, tak to mùžu mít doma v garáži...
Pokud bude stále vìtšina lidí, kteøí na pøedstavení pøijdou a zaplatí si 
lístek, tak pøedstavení má smysl. Tím chci øíci pro umìlce, a� už souèas-
né nebo klasické, a� neposlouchají ty, co øíkají „toto už je staré“ - pokud 
chodí lidi, pokud se to stále hraje, tak to má smysl. Máme obdarovávat 
lidi, máme je rozplakávat, okouzlit, nutit k zamyšlení, nebo rozèílit... Dokud 
se to daøí, dotud hrajeme.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Ján Ïurovèík pro Taneèní rozhledy

Foto: BoDJán Ïurovèík pøi exkluzivním rozhovoru pro TANEÈNÍ ROZHLEDY  ®
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Øeditel BDT Robert Meško mi na pár zvìdavých otázek odpovìdìl 
po pøedstavení Bratislavského divadla tanca v Laternì magice na MTT 
Praha ’99.
• Realizace pøedstavení „...romeo a júlia...“ musela stát asi strašnou 
spoustu penìz?
Robert Meško: „Ano. Pøedstavení vzniklo na základì spolupráce s našimi 
dvìmi hlavními sponzory - jsou to firmy EuroTel Bratislava a Ericsson. Byl 
bych rád, kdyby se pøipomenulo, že to vypadalo tak, že ani nebudeme 
moci pøijet na MTT, protože je to nákladné pøedstavení po všech stránkách 
i na dopravu. Právì ale díky firmì Ericsson jsme tu mohli uskuteènit tato 
dvì pøedstavení.“
• Je tìžké získat na Slovensku sponzory nebo už je BDT jménem a daøí 
se to snadnìji?
„Všude je to tìžké, ale není to nemožné. Myslím, že jsme pøíkladem 
toho, co je možné.“
• Jak se vám jako øeditelovi a manažerovi spolupracuje s choreogra-
fem Jánem Ïurovèíkem, který má velmi odvážné nápady? Nemírníte ho 
v nìèem?
„Ne, máte sféry rozdìlené a myslím, že to velmi dobøe funguje. Samozøej-
mì on pøedestøe myšlenku a musím pøiznat, že v tomto pøedstavení jsme 
museli udìlat kompromisy kvùli penìzùm. Ale nejdùležitìjší je, že divák, 
který pøedstavení vidí, netuší, že by tam byly nìjaké kompromisy. Všechno 
je tak, jak má být a to je podstatné.“
• Mì i jiným se líbí BDT. Mùžete vy øíci, že se vám nìco líbí z èeského 
tance?
„Pøiznám se, že èeský tanec až tak velmi neznám. Samozøejmì vidìl jsem 
Pražský komorní balet, nìkolik nádherných pøedstavení a velmi se tìším 
na Tanec Praha, jakožto kvalitní evropský festival a samozøejmì Mezi-
národní týden tance. Takže bych jmenoval asi tyto tøi body. Samozøejmì 
zdaleka neznám všechno, k èemu bych se mohl vyjádøit.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Minirozhovor s øeditelem BDT

Foto: BoDRobert Meško, øeditel BDT

V uplynulých dnech se na naši redakci obrátil Randall Scott z Holandska, s žádostí o zprostøedkování kontaktù na èeské soubory a školy. Má zájem 
spolupracovat s nimi a vytváøet pro nì choreografie. Nejprve tedy jeho struèný životopis.
Po absolvování Rambertovy baletní školy v Londýnì tancoval Randall Scott v nìkolika evropských souborech, jako napøíklad Compagnia Balletto 
Classico v Itálii a Anglické národní opeøe. Od roku 1990 tanèil v Modern Jazz Dance Company Djazzex v Haagu. Zde také po ètyøech sezónách ukonèil 
svoji dráhu taneèníka.
Jeho zkušenosti taneèníka byly nejvìtší motivací k založení Vision Dance & Theatre Productions v Alkmaaru, agentury zprostøedkovávající poptávku 
a nabídku na taneèním trhu a pozdìji v celém umìleckém svìtì.
Vedle toho založil svoji vlastní taneèní školu - Randall Scott Dance Center - s myšlenkou, že také amatéøi mohou pøejít na profesionální úroveò.
Jako choreograf debutoval Randall Scott v roce 1995 s choreografií „No Compromise“ v Korzo Productions. S tímto dílem postoupil do finále Inter-
nation Choreographers Contest v holandském Groningenu a Choreographischer Wettbewerb v nìmeckém Hannoveru. To jej také pøivedlo do výbìru 
rotterdamského divadla.
Pro Umìleckou akademii vytvoøil v listopadu 1995 „Movement No.2“ a „Simple path“. V kvìtnu 1996 se zúèastnil na Choreographischer Wett-

bewerb v nìmeckém Gelsenkirchenu s dílem „Borders“. Na konci roku 1996 vytvoøil dílo „Voices 
Within“ pro poslední program Djazzexu. „Two Faces“ byla druhá choreografie vytvoøená pro Korzo 

Productions bìhem festivalu CaDance v Haagu.
Projekt Creation ’97 byl jeho prvním, naprosto nezávislým projektem, ve kterém využil všechny 

své zkušenosti jako taneèník, choreograf a obchodník.

Profesionální kvalifikace:
Ballet Rambert School - Londýn - Anglie, Diplom v klasickém baletu a soudobém 

tanci, Diplom Cechetti Advanced v tanci, Certifikát jevištní odbornosti

Spolupráce s choreografy (napøíklad):
John Wisman, Barry Stevens, Billy Wilson, Glen van Derhoff, Mark Haim, Neel 
Verdoorn, Ulysses Dove, David Bently, Krzystof Pastor, Feri de Geus, Marcello 
Evelin

Máte-li o kontakt zájem, zašlete o sobì bližší informace, vèetnì svých pøed-
stav a kontaktní adresy. To vše v jazyce anglickém a v textovém souboru 
na disketì 3,5“ na adresu vydavatelství (viz tiráž na str. 18) nebo Internetem 
na adresu bod@bod.cz. Naše redakce pak zprostøedkuje váš kontakt, takže 
neutratíte peníze za dopis do zahranièí. Ukázka z choreografie vytvoøené 
v holandském Utrechtu je na titulní stranì obálky.

Randall Scott má zájem

Foto: BoDRandall Scott pøi práci BoD
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Soudobé taneèní divadlo Jiøího Rebce vystoupilo 24. ledna 1999 v praž-
ském Divadle KOMEDIE s tímto programem:
Motlitba (chor.: J.Rebec, hudba Lisa Gerrard) v provedení Jany Doleža-
lové,
Rozpolcenosti (chor.: J.Rebec, hudba Peter Sculthorpe) v provedení 
Nadìždy Janatkové, Martiny Pøibylové a Svìtlany Ševèíkové,
Concertino (chor.: J.Rebec, hudba Antonio Vivaldi) v provedení Michaely 
Svojtkové, Jaroslava Langmaiera j.h., Martiny Pøibylové a èlenù soubo-
ru,
Pas de deux (J.Rebec, hudba Leoš Janáèek) v provedení Venduly Kopec-
ké a Jaroslava Langmaiera j.h.,
Reminiscence (chor.: J.Rebec, hudba Jules Massenet) v provedení 
Svìtlany Ševèíkové,
Carl Orff (chor.: Jiøí Rebec, hudba Carl Orff) v provedení èlenù souboru
Mám - li hodnotit tento koncert, chtìl bych nejprve uvést nìkolik povšech-
ných úvah o jeho autorovi i souboru.
Jiøí Rebec patøí k málo lidem, kteøí poèátkem sedmdesátých let u nás 
prokopávali cestu modernímu tanci. Vyuèoval mnohé z tìch, kteøí pozdìji 
zakládali vlastní soubory a studia, uèil mnohé dnešní známé i neznámé 
choreografy, vedoucí souborù, taneèníky. Uèí samozøejmì stále. A protože 
v kumštu tvùrce a autor dnes a dennì musí obhajovat své a dokazovat 
kvalitu, musím hned úvodem zcela jednoznaènì prohlásit, že tímto kon-
certem Jiøí Rebec vynesl své trumfové eso.
Pokud použijeme metr neprofesionálního tance (Soudobé taneèní divadlo 
se svými produkcemi neživí), musím bez výhrady prohlásit, že tímto koncer-
tem èeský scénický neprofesionální tanec završil svoji cestu - dál už nejde 
nic, než se zprofesionalizovat, ovšem smùla, že všichni èeští potencionální 
možní adepti narazí na limitující spoleèenské podmínky. Škoda, pøedsta-
voval bych si normální další vývoj tohoto souboru v zaèínající profesionální 
dráze. Je obdivuhodné si uvìdomit, že taneèníci Soudobého taneèního 
divadla dosáhli svých technických kvalit vedle bìžného zamìstnání, èi 
studia na škole a tanec je pro nì „pouhým“ koníèkem.
V každém pøípadì bych pøivedl na koncert tohoto souboru zejména ty 
studenty taneèních konzervatoøí, kteøí preferují moderní tanec. Myslím, 
že by mnohým spadl høebínek a pøedstavení Soudobého taneèního diva-
dla by je pøivedlo k zamyšlení nad vlastním pøístupem ke studiu tance. 
Vždy� tanèí-li takto neprofesionální taneèníci, jak teprve by mìli tanèit 
profesionálové (a dnešní studenti - budoucí profesionálové)! V èeských 
podmínkách však je hranice mezi obìmi tábory v øadì pøípadù zcela 
nejasná (u moderního tance).
Takže to už jsem u všeobecného hodnocení technických kvalit souboru 
- ti z Vás, kteøí znáte Jiøího Rebce a jeho maximalistický, nároèný pøístup 
k tréninku, podpoøený tím, že ví, jak na to, (zároveò mu pøi výuce pomá-
hají další kvalifikovaní pedagogové napø.: Jaroslav Langmaier, absolvent 
London Contemporary Dance School nebo Bohunka Jelínková, èlenka 
baletu ND Praha), prostì Vám je jasné, že nauèí.
A Vy, kteøí Jiøího Rebce neznáte, nelitujte penìz a až budeme v èasopise 
avizovat další z koncertù Soudobého taneèního divadla, jeïte se do Prahy 
podívat. Dá Vám to látku k pøemýšlení.
Co se týká choreografických kvalit pøedstavení: pochopitelnì, že kde je 
technika, dá se i daleko víc èarovat s pohybem. Dalším východiskem 
ke choreografickému kouzlení je práce s hudbou, zmocnìní se jejího 
vnitøního obsahu. Èasto jsem si øíkal, jak to, že Jiøí Rebec tak dobøe 
intuitivnì vnímá hudební finesy, které uvnitø skladebné formy probíhají 
- vysvìtlení pøišlo pøi našem rozhovoru - svìøil mi, že se pìknou øádku let 
uèil hrát ... (jejda pamì� - na housle nebo na klavír, teï vážnì nevím...), 
ba že i zpíval ve sboru.
Choreografická práce se mi líbila - neustálý tok navazujících pohybù 
tvoøil stále pokraèující øeku, kde vše pùsobilo logicky, nic se neopakova-
lo, nepùsobilo stereotypnì. O jednotlivých tancích psát mnoho nebudu 
- nikdy jsem nemiloval rozbory typu, co chtìl øíci autor tím a co tamtím, 
recenzent by snad nemìl vìdìt o díle víc než jeho autor.
Jen krátce: Rozpolcenosti pøedstavují v rámci koncertu velkou filozofickou 
metu - je to tanec o dnešním èlovìku, o problému odcizení sobì navzájem. 
Tøi taneènice, jsou sice na jednom jevišti, (ne)komunikují spolu - tak, jak 
je to bìžné v odzicené spoleènosti - každá má své ego, které míjí ego 
druhého. Sejdou se nebo ne? Ne. Jako majetek nebo malý svìt vlastní 
každá svoji židli. Židli (majetek) jsou ještì schopny vnímat (využití rekvizity 
smysluplné), druhého ne, každá má pøece svých vlastních starostí dost, 
že? Tanec je jakýmsi šíleným svìtem, vyznìní je podpoøené expresivní 
soudobou vážnou hudbou.

Concertino ve mnì okamžitì po prvních nìkolika minutách navodilo silnou 
vzpomínku na moji knihu na dobrou noc: Jean Georges Noverre - Listy 
o tanci a baletech. Napadlo mì, že vzhledem k tomu, co píše Noverre ve 
své knize, by Rebcovo zpracování Vivaldiho Concertina musel rozhodnì 
akceptovat. Proè? Vtipná choreografie mající spád, vyváženì støídající 
sborové a sólové èásti, zatanèená s chutí, výbornì jdoucí na muziku, 
která se stává motorem pohybu, pøièemž pohyb sám není zkostnatìlou 
lekcí klasiky 19. nebo poèátku 20. století.
Do pøestávky po tomto tanci divák vycházel skvìle naladìn.
Co øíci o Pas de deux? Málo souborù si mùže dovolit postavit na reperto-
ár komornì ladìnou partnerskou práci. Tady to vyšlo. Postøeh odjinud: 
Jaroslav Langmaier j.h. možná u èásti dámského publika doplácí na to, 
že je v Praze pøíliš známou postavou. Jinak ho bude hodnotit divaèka 
z Krnova a jinak zmlsaná Pražaèka... Protože pøiznejme si, kolik taneè-
níkù má èeský scénický tanec úrovnì Jaroslava Langmaiera? Vynechte 
bale�áky z Národního a vypoèítejte mi jich aspoò deset... honem rychle 
bez pøemýšlení, teï!
Další úskalí kromì kvalit taneèníkù znamená Pas de deux samozøejmì 
pro choreografa. Pøedpokládám, že stvoøit kvalitní Pas de deux je pro 
choreografa totéž, èím je klasická sonáta pro skladatele. Suše dodám, 
že toto Pas de deux je podaøené, pro archiváøe pøidám informaci, že se 
jednalo o premiéru.
Reminiscence v podání Svìtlany Ševèíkové pro mne znamená opìtné 
potvrzení toho, že jedinì zralá žena mùže být i zralou taneènicí. Pro 
nezasvìcené dodám „zaokrouhlené“ datum - Svìtlana Ševèíková patøí 
vìkem kamsi do druhé poloviny svých tøicátých let. U Jiøího Rebce tanèí 
od zaèátku souboru, který letos slaví 20. výroèí existence!!! Taneèní pohyb 
není jedinou alfou i omegou taneèníka, mnoho informací jde k divákovi 
i odjinud, z mimiky, oèí, výrazu, promlouvá celé tìlo... Zralá a inteligentní 
žena, to je symfonie èehosi, co se nedá popsat slovy dost pøesnì. Experti 
na mimosmyslové vnímání by Vám øekli...
Teèka na konec koncertu: Carl Orff. Ze satelitu jsem za poslední roky 
shlédl množství scénických zpracování hudby Carla Orffa (podotýkám, 
že Jiøí Rebec si nevybral známou Carminu Buranu, ale zcela jinou sklad-
bu). Musím uvést, že zpracování Soudobého taneèního divadla odpovídá 
standartu a je dobrou dramaturgickou teèkou za koncertem.

-mn-

Soudobé taneèní divadlo v Divadle KOMEDIE 

Foto: BoDJiøí Rebec v Divadle KOMEDIE Praha
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Balet - ženské výkony

Tamara Èerná
Národní divadlo moravskoslezské Ostrava

Wolfgang Amadeus Mozart - Requiem
choreograf: Eddy Toussaint j.h.

kostýmy: Eliška Zapletalová
scéna: Alexander Babraj
dirigent: Václav Návrat

baletní sólo
Mimoøádným zpùsobem vyjádøila pohybem hlubokou hudbu Mozartova 
Requiem. Prostøedkem ji k tomu byla èistá a lehká technika klasického 
tance v souèasném pojetí. Výsledkem nebyla pouhá interpretace hudby, 
ale díky vnímavosti taneènice mohl divák prožít naplno emoce a hloubku 
Mozartovy hudby nejen sluchovì, ale i vizuálnì.

Nelly Danko
Národní divadlo Praha

Dimitrij Šostakoviè - Isadora
choreografie: Libor Vaculík

hudební koláž: Petr Malásek
libreto: Josef Bednárik
scéna: Milan Ferenèík

kostýmy: Peter Èanecký
režie: Josef Bednárik
role: Isadora Duncan

V postavì Isadory, která taneènici nabízí nevšední interpretaèní šance, 
využila taneènice svých bohatých zkušeností. K tomu pøidala hluboký 
niterný prožitek a pohybovou kulturu s jistou technikou. Výsledkem je pro 
diváka hluboký dojem s mrazením v zádech. Touto rolí vrcholí øada jejích 
výkonù nesmírnì silných, emotivních a opravdových. Role je mimoøádná 
souladem tance, výrazu a herectví.

Zuzana Susová
Národní divadlo Praha

Petr Iljiè Èajkovskij - Louskáèek
choreografie a režie: Jurij Grigoroviè
scéna a kostýmy: Simon Virsaladze

dirigent: František Preisler ml.
role - Marie

Jistá a èistá technika klasického tance, lehkost provedení, spolu s citem 
pro hudbu Èajkovského ji umožnily ve svìtové choreografii, mimoøádnì 
interpretaènì (po technické stránce) nároèné, vytvoøit roli za kterou je 
nominována na Cenu Thálie ’98.

Balet - mužské výkony

Jan Kadlec
Národní divadlo Praha

Petr Iljiè Èajkovskij - Louskáèek
choreografie a režie: Jurij Grigoroviè
scéna a kostýmy: Simon Virsaladze

dirigent: František Preisler ml.
role - soudní rada Drosselmayer

V roli Drosselmayera, která by mohla svádìt k „manýøe“ si našel lidskou 
polohu s nádechem ironie se samozøejmou technikou klasického tance. 
Prost jakýchkoliv „klišé“ se jeho postava pøiblížila jak dospìlému tak 
i dìtskému divákovi a umožnila plnì vychutnat krásnou hudbu i jednodu-
chý dìj Èajkovského baletu. Pøesto, že tato role nenabízí tolik možností 
jako napø. Isadora je tato role v interpretaci Jana Kadlece mimoøádným 
umìleckým výkonem.

Nominace na Ceny Thálie za rok ’98
Nominace za mimoøádný ženský a mužský výkon v roce 1998

(nominovaní jsou uvedeni v abecedním poøadí)
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Richard Kroèil
Národní divadlo moravskoslezské Ostrava

podle pøedlohy Jeana Geneta - Taneèník na provaze
choreografie a režie: Phillipe Talard j.h.
hudba: Dayton Aleman a Dennis Kuhn

scéna: Johanes Conen - úprava Alexander Babraj
kostýmy: Johanes Conen - úprava Eliška Zapletalová

role - Taneèník
Mladý taneèník na sebe upozornil vitalitou, velkým pohybovým rozsa-
hem a citem pro rytmus a tep pohybu. Na tom je postavena jeho role. 
Divákovi nabídne nevšední zážitek expresivního uchopení jednoduché, 
ale velmi pùsobivé hudby. Jistou technikou s velkým rozsahem a ci-
tem pro hudbu je osobností inscenace Taneèník na provaze.

Jiøí Pokorný
Národní divadlo Praha

Dimitrij Šostakoviè - Isadora
choreografie: Libor Vaculík

hudební koláž: Petr Malásek
libreto: Josef Bednárik
scéna: Milan Ferenèík

kostýmy: Peter Èanecký
režie: Josef Bednárik
role - Sergej Jesenin

Stejnì jako role Isadory dává i role Jesenina mimoøádnou šanci pro in-
terpreta. Taneèník ji beze zbytku využil. Jeho technické pøednosti úèelnì 
využité spolu s hloubkou prožitku rozervaného Jesenina daly vzniknout 
mimoøádné roli s hlubokým dopadem na diváka. Intenzitou výkonu a síly 
tvoøí partnera k roli Isadory, i když tato je vìtší. Za tuto svou postavu je 
Jiøí Pokorný navržen na Cenu Thálie ’98. Role doplòuje øadu jeho mimo-
øádných výkonù na divadelní scénì.

Rozšíøené nominace
Balet - ženský výkon

Marika Blahoutová - sólo v inscenaci Po zarostlém chodníèku v nastudování Pražského komorního baletu
Ta�ána Juøicová - Isadora v inscenaci Isadora v nastudování Národního divadla ve Stavovském divadle, Praha

Jana Kosíková - Lisetta v inscenaci Marná opatrnost v nastudování Národního divadla, Brno
Natálie Turjanicová - Giselle v inscenaci Giselle v nastudování Divadla J.K.Tyla Plzeò

Balet - mužský výkon
Stanislav Feèo - Louskáèek v inscenaci Louskáèek v nastudování Národního divadla Praha
Boris Hanák - Simona v inscenaci Marná opatrnost v nastudování Národního divadla Brno

Jiøí Horák - De Grieux v inscenaci Manon v nastudování Moravského divadla Olomouc
Jiøí Jelínek - Sergej Jesenin v inscenaci Isadora v nastudování Národního divadla, ve Stavovském divadle Praha.

Schválila odborná porota pro udìlování Cen Thálie pro balet ve složení: Vladimír Neèas - pøedseda
èlenové: Dana Paseková, Jana Holeòová, Zdenìk Prokeš, Andrej Halász

Kdo Cenu Thálie za rok 1998 dostane?
Dozvíte se to spolu s námi v pøímém pøenosu Èeské televize z Národního divadla Praha 27. bøezna 1999.

Ceny Thálie, to není jenom balet, ale i další obory. Na fotografii pøinášíme tøi z hercù:
Františka Nìmce, Ivu Janžurovou a Karla Rodena.

Foto na této dvojstranì: BoD
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F Nezávislé sdružení profesionálních taneèníkù POST FESTUM uvedlo 8. února 1999 v divadle 
ÈAS v Plzni premiéru pøedstavení s názvem SCHIZMA. Jednalo se o veèer složený z pùvodních 
choreografií Aleny Peškové (mohli jste si ji prohlédnout na titulní stranì prosincového èísla TR 
1998). Tanèili: Olena Papka, Alexandra Alimova, Zuzana Baláèová, Zuzana Šimáková, Olexandr 
Kisel, Yevhen Kostiuk, Miroslav Hradil a David Dvoøák.

F V Duncan Centre Praha pokraèovaly 13., 18. a 19. února 1999 sólové taneèní pøedstavení 
Petra Tyce Znásobenì sám (v choreografiích Niny Vangeli, Petra Zusky a Simone Sandroni).

F Prezentaèní promítání televizní inscenace díla Ètyøi Biblické tance pro varhany a dva taneèní-
ky Petra Ebena v choreografickém zpracování Petra Tyce za osobní pøítomnosti Petra Ebena 
se uskuteènilo 2. února 1999 odpoledne v kinì Mat, Karlovo námìstí Praha. Poøad vyrobila 
Èeská televize, tvùrèí skupina Vítìzslava Sýkory, režisérem poøadu je Jaroslav Hovorka.

F Jste z Prahy a chcete vidìt, jak se tanèí mimo Prahu? Máte jedineènou pøíležitost: V Divadle 
V Celetné v Praze vystoupí 27.3. v 1700 Soukromá taneèní škola Dany Malé z Jablonce nad Ni-
sou. Uvidíte choreografie Dany Malé, Kateøiny Malé a Jiøího Zboøila. Pøedstavení má název Kam 
letí nebe a jedná se o dramatizace básní Ivana Wernische. Básnì recituje Zdenka Fleglová.

F Už jste se pøihlásili na nìkteré z regionálních kol celostátní pøehlídky scénického tance Tanec, 
tanec... ’99? Informace a propozice jsme pøinesli v minulém èísle TR, na Vás je vzít papír 
a tužku, napsat údaje o choreografii (jedné i více) a souboru a vše odeslat na pøíslušnou, Vám 
vyhovující adresu!

F ZUŠ Pardubice Polabiny poøádá další ze svých taneèních semináøù 20. bøezna 1999.
F V dobì, kdy je náš èasopis v sazbì, by mìl probíhat (1. bøezna 1999) taneèní koncert ZUŠ 

Na Støezinì v Hradci Králové v Divadle Beseda.
F Na 27. února 1999 jsme byli pozváni do Pardubic na další z taneèních koncertù První soukro-

mé taneèní školy Heleny Machové.
F Jan Steklík a Vítìzslav Švalbach vystavovali své novinové ilustrace v brnìnské galerii „U dobré-

ho pastýøe“ (17.2. - 4.3.1999). Samozøejmì, že zde nechybìly originály kreseb Jana Steklíka 
pro Taneèní rozhledy, k nahlédnutí byly Taneèní rozhledy i pøímo na místì.

F Letošní premiéra (v poøadí 22.!) tradièního pøedstavení Tanèíme pro radost ZUŠ Ústí nad Orlicí 
a souboru C-Dance v choreografiích Evy Veverkové se bude konat 16. dubna 1999 v Roškotovì 
divadle. Zaèátky pøedstavení v 1700 a v 1930. Na veèerní pøedstavení doporuèujeme pøedprodej 
vstupenek: Klubcentrum Ústí nad Orlicí tel.: 0465 - 52 32 39.

F Zveme Vás do Divadla Komedie Praha na další z pøedstavení Soudobého taneèního divadla 
Praha Jiøího Rebce. Premiéru zde budou mít další choreografie Jiøího Rebce: Svatynì (hudba 
Ennio Morricone) - tanèí èlenové souboru a Pas de deux I. (hudba Rick Wright) - tanèí Michaela 
Svojtková a Jan Jakl.

F Taneèní divadlo TC UTK MU MIMI FORTUNAE Brno vás zve na pøedstavení: Scénická poznámka 
na téma štìstí „Carmina Burana“ (hudba Carl Orff), „Balady o smrti“ (písnì Spirituál kvintetu, 
Jaromíra Nohavicy, Asonance ad.), „Miniatury“ - láska, vášeò parodie, žertíky: Fronta, Svatební, 
Dobrý veèer!, Planu.

    I. premiéra 22.4. 1999, II. premiéra 23.4. 1999 obì se konají v Divadle Bolka Polívky Brno, 
zaèátky 1900.

F I letos pøipravujeme v Ústí nad Orlicí „Letní dny tance“ (starý název Mezinárodní taneèní dílna 
jsme opustili, protože kromì cvièení probíhá soubìžnì i taneèní festival 3x Modern Dance, 
proto jsme zvolili „širší“ termín). Letošní šestý roèník se koná opìt zaèátkem prázdnin: 3. 
- 10. èervence. Bližší informace podá Iva Švarcová, Artama Praha, Køesomyslova 7, P.O.Box 
2, 140 16 Praha 4 - Nusle, nebo Eva Veverková, Havlíèkova 120, Ústí nad Orlicí 562 01, 
tel.: 0465 - 52 50 87. Organizací a evidencí je povìøena Dana Chládková, sdružení pøíznivcù 
regionální kultury REGIKA, Na Vìtru 787, 563 01 Lanškroun - sem také mùžete smìøovat své 
pøihlášky. Skupina taneèních pedagogù pro „Letní dny tance“ se zatím formuje, abychom pro-
zradili alespoò nìkterá jména: Zuzana Bacová (sólistka Artyci - Slovensko, taneèní lektorka), 
Leona Qaša Kvasnicová (sólistka Bratislavského divadla tanca - Slovensko), Jaroslav Langmaier 
(absolvent London Contemporary Dance School, sólista Soudobého taneèního divadla Jiøího 
Rebce), Jiøí Lössl (metodik, pedagog, choreograf,) aj.

F Entrée k Tanci, festival èeské a slovenské pohybové tvorby se chystá letos poètvrté do Hradce 
Králové. Termín: 16. - 18. dubna 1999.

Víte o tom?

Kresba: Jan Steklík

F Byli jsme v Brnì za Mimi Fortunae
F S Lenkou Švandovou o její práci a Malém 

Taneèním Seskupení Brno
F Rastislav Letenaj pro Taneèní rozhledy
F Znáte Martinu Dostálovou, taneènici z VÈD 

Pardubice?
F Šárka Vraš�áková dnes
F Miniinterwiev - Jan Kaleja
F Jak vidí tanec Daniel Forró, skladatel z Br-

na
F Rozhovor s choreografem a pedagogem Ji-

øím Rebcem, øeditelem Soudobého Taneèní-
ho divadla Praha o 20. výroèí souboru ad.

F TANAMBOURÉE Varnsdorf

V pøíštím èísle 
pøineseme

Taneèní soubor Invence poøádá ve spolupráci 
s DDM a MKS Havíøov druhý roèník celostátní 
výtvarné soutìže OBRAZ TANCE ’99.
V minulém roce se této soutìže úèastnilo 
na 120 soutìžících. Vyhlášení vítìzù probìhlo 
v programu celoveèerního pøedstavení Invence 
- 20. èervna 1998.
V 1. vìkové kategorii se tehdy na prvním místì 
umístila Karolína Sankotová ze ZUŠ B. Martinù 
Havíøov na druhém Tereza Èapandová ze ZUŠ 
Bohuslava Martinù Havíøov a na tøetím Vladimíra 
Staòková ze ZUŠ B. Martinù Havíøov.
Ve druhé vìkové kategorii 14 - 18 let se na prv-
ním místì umístila Lada Santariusová ze ZUŠ 
Krnov - Albrechtice, na druhém Michaela Kumha-
lová z Havíøova a na tøetím Lenka Šlagorová 
ze ZUŠ Krnov Albrechtice.
Zvláštní cenu získal kolektiv ZUŠ Adamov 
za trojrozmìrná díla.
Ceny letošního roèníku budou pøedány vítìzùm 
soutìže na „Pøehlídce havíøovských souborù 
moderního tance ’99“ v KD Petra Bezruèe 
v Havíøovì 20. èervna 1999.
Za informace dìkujeme Pavlovi Ondrejkovi, 
vedoucímu TS Invence Havíøov.

Obraz tance ’99

V rámci mapování, jakou mají zkušenost se sou-
dobým scénickým tancem lidé, vìnující se jiným 
umìleckým disciplínám, jsme se tentokrát ze-
ptali známého herce Boøivoje Navrátila.
Boøivoj Navrátil: „Již pøi studiu herectví na JAMU 
pøed mnoha lety (ó, hrùzo) jsem se leccos 
o scénickém tanci dovìdìl. Mìli jsme bájeè-
nou paní profesorku pohybové výchovy paní 
Jiøinu Ryšánkovou, která nám dala nahlédnout 
do všech disciplin, které souvisely s pohybovým 
vyjádøením. Po absolvování školy jsem pak celý 
svùj herecký život strávil ve velkých divadlech, 

kde pod jednou støechou byla tøi tìlesa: opera, 
èinohra a balet. Tak jsem se seznámil se svou 
pozdìjší (dnes už dávno bývalou) ženou, která 
byla taneènicí ve Státním divadle v Ostravì. 
Bylo to v dobì tamnìjšího pùsobení choreo-
grafa Pavla Šmoka. Jeho inscenace byly tehdy 
pro mne senzací: žasl jsem, co vše je možno 
pohybem vyjádøit. - Jak srozumitelnì, jak pøes-
nì, jak krásnì!“
Za spolupráci dìkujeme MgrTh. Ervínovi Ku-
kuczkovi.

Boøivoj Navrátil pro Taneèní rozhledy
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V japonské Nagoye skonèila 15. února galakoncertem 3. mezinárodní baletní soutìž v klasickém a moderním tanci. Klasické èásti se zúèastnili 
posluchaèi posledního roèníku pražské Taneèní konzervatoøe Zuzana Zahradníková a Lukáš Slavický. Ve starší kategorii od 19 do 28 let soutìžila 
Zuzana Zahradníková, která postoupila do semifinále mezi 14 nejlepších úèastníkù. Lukáš Slavický získal mezi 26 soutìžícími v mladší kategorii 
do 19 let 3. cenu a bronzovou medaili. Prvá dvì místa obsadili taneèníci z Kuby a Japonska.
Své umìní a zároveò i výsledky skvìlé pedagogické práce pražské Taneèní konzervatoøe budou dále reprezentovat v bøeznu na galakoncertu v Bu-
dapeš�ské Státní opeøe. Tento galakoncert se koná u pøíležitosti výroèí narození Rudolfa Nurejeva a jsou na nìj pozváni laureáti svìtových soutìží. 
Lukáš Slavický se pak ještì v dubnu zúèastní galakoncertu ve Vídni, konaného u pøíležitosti Vídeòské mezinárodní baletní soutìže, jejímž laureátem 
se stal v loòském roce.
(Za informace dìkujeme Taneèní konzervatoøi Praha a gratulujeme obìma studentùm i všem pedagogùm ke skvìlé prezentaci jejich práce!)

Úspìch Taneèní konzervatoøe Praha

Foto: archiv Taneèní konzervatoøe PrahaLukáš Slavický - Variace z baletu Korzár - Nagoya - Japonsko - 1999

OBRAZ TANCE ’98

(vlevo)
3. místo - II. kategorie
Lenka Šlagorová
ZUŠ Krnov - Albrechtice

(vpravo)
1. místo - II. kategorie
Lada Santariusová
ZUŠ Krnov - Albrechtice
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Pøedstavením Krása tance 18. ledna 1999 oslavil taneèní obor ZUŠ 
Pardubice - Polabiny 30. výroèí existence školy. Na místì byl i náš re-
daktor Bohumír Džubej, který nìkterým z protagonistù veèera položil 
pár otázek.
První otázky smìøovaly k Evì Malátové, která stála u zrodu taneèního 
oboru tehdejší LŠU a vychovala generace taneèníkù:
• Co byste øekla k dnešnímu pøedstavení?
Eva Malátová: „Líbilo se mi moc, pøedevším jsem ráda, že jsem zase 
vidìla svoje bývalé žáky, mám radost, že pokraèují a že jim to jde.“
• Škola slavila 30. výroèí, je sympatické, že má taneèní obor svùj vlastní 
koncert...
„Hudební obor slavil vlastnì už døíve, na podzim, tam bylo výroèí, jenže 
jsme nedostali divadlo, takže je to trošièku posunuté. Oslavy poøádáme 
tradiènì - dìlali jsme je po dvaceti letech, po pìtadvaceti...“
• Když porovnáte oslavy, které byly po dvaceti letech a dnes, jaký je 
mezi nimi rozdíl?
„Bylo to dost jiné, chybìli tady páni Hajnové, oba jsou profesoøi konzer-
vatoøe, Luboš ještì tancuje v Národním divadle, Mirka Burešová, dnes 
Martinská, která tanèí v Laternì Magice...
Úroveò byla a je dobrá.“

• Jste spokojená s dnešním vystoupením?
Naïa Gregorová: „Ano, doufám, že se tance líbily. Pøedvedli se naši 
dnešní i bývalí žáci, myslím, že pøedstavení skoro na devadesát devìt 
procent klaplo.“
• Jak je tìžké dát dohromady takový poøad, kde v druhé polovinì jsou 
bývalí absolventi, dnes roztroušení po celé republice?
„Je to složité, protože vlastnì ke zmìnám došlo i dnes odpoledne, ale 
bohužel už programy byly vytisknuté, takže nìco málo bylo jinak... Ale 
velké problémy nebyly, všichni jsou tak rozumní a disciplinovaní, že to 
bylo v pohodì.“

Krása tance ve Východoèeském divadle Pardubice
• Dnes to bylo po tøiceti letech, myslíte, že se tu sejdeme po ètyøiceti 
letech?
„Jestli tady ještì budu... (smích). Uvidíme, samozøejmì rádi se sejdeme, 
doufám, že ještì nìjaké žáky vychováme. Urèitì se zase sejdeme.“

• Jaký pocit má z pøedstavení øeditel školy?
Mgr. Jindøich Pavlík: „Nádherný, protože náš taneèní obor patøí mezi 
špièkové a v dnešním veèeru to opìt v plném rozsahu potvrdil. Umìlec-
ká úroveò je vysoká, bez komentáøe. Je to výsledek velké práce všech 
kantorek taneèního oboru, bez výjimky.“
• Když se podíváte na bývalé absolventy, co si øíkáte?
„Je to nádherný pocit. Protože jejich návrat je tím nejlepším vysvìdèe-
ním pro práci pedagogù, protože „koøínky byly zapuštìny a teï už rostou 
další oddénky“.
Dìkuji za rozhovor.

Mezi hosty veèera patøili (první údaj v závorce znaèí vystudovanou školu 
a druhý dnešní pùsobištì): Kateøina Brožová (Taneèní konzervatoø Praha, 
ZUŠ Polabiny), Eva Èížková (AMU Praha, ZUŠ Polabiny), Helena Macho-
vá - øeditelka První soukromé taneèní školy v Pardubicích, Jan Kaleja 
(Taneèní konzervatoø Praha, VÈD Pardubice), Petra Š�astná (Taneèní 
konzervatoø Praha), Pavla Cejnarová (AMU Praha, ZUŠ Hradec Králové), 
Adriana Pozdníková (AMU Praha, ZUŠ Polabiny), Petra Kováèová (Janáè-
kova konzervatoø Ostrava), Gabriela Pilaøová (Janáèkova konzervatoø 
Ostrava), Lenka Široká (Janáèkova konzervatoø Ostrava, Národní divadlo 
Moravskoslezské), Helena a Ivan Hurychovi (oba AMU Praha, Janáèkova 
konzervatoø Ostrava, Národní divadlo Moravskoslezské), Naïa Gregorová 
(AMU Praha, ZUŠ Polabiny), Renata Kleèková (Pedagogická fakulta Hradec 
Králové, ZUŠ Chrudim).

Ptal se BoD, zpracoval -mn-

Foto: BoDPo pøedstavení pro TANEÈNÍ ROZHLEDY  ®

Foto: BoDMezi èestnými hosty byla i Eva MalátováFoto: BoDQUO VADIS, JUDEI? (chor. A.Pozdníková)
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Foto: BoDLIDI, PROBUÏTE SE! (chor. N.Gregorová)
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Vážení pøátelé,
obracím se na Vás vlastnì s prosbou, aè bude znít asi paradoxnì. Chci 
Vás totiž touto cestou požádat, abyste o sobì dali vìdìt.
Myslím, že o Kyliánovì nadaci už bylo mnohé øeèeno (v neposlední øadì 
i v tomto èasopise). Ráda bych jen pøipomnìla, že si klade za cíl co nejvíce 
informovat zájemce z øad èeské odborné i laické veøejnosti o souèasném 
dìní v tanci a baletu ve svìtì, ale také svìt o dìní v Èechách. K tomuto 
cíli byla vybudována velká videotéka, která sídlí v Divadelním ústavu 
v Praze. V souèasnosti èítá pøes 700 titulù a je neustále doplòována 
o nejnovìjší díla zahranièních choreografù. Kromì toho se zde soustø-
eïují také informace o zahranièních souborech a školách, o konkursech, 
stážích, festivalech, stipendiích, grantech a jiných aktivitách. Problém tkví 
v tom, že vlastní (stejnì jako mnozí jiní, kteøí se k podobným informacím 
dostanou) pøíliš málo kontaktù na èeské soubory, školy, choreografy, 
interprety. Shánìní takových adres se rovná detektivní èinnosti. Výsled-
kem je, že se dùležité informace dostávají k lidem pozdì, dostanou 
se jen k nìkterým, zejména k tìm aktivním a (co si budeme nalhávat) 
ponejvíce pražským.
Stejnì tak jen s obtížemi sháním informace o Vašich aktivitách, progra-
mech, premiérách, úspìších a potøebách, které zase zajímají organizace 
„na druhé stranì“. Na odpovìï organizátorùm zahranièního festivalu, 
kteøí u nás hledají zajímavé soubory, bývá vìtšinou velmi málo èasu. 
Tito lidé chtìjí vìtšinou vidìt na videu ukázku z tvorby, pøeèíst si základní 
údaje o tvùrcích a interpretech a tak opìt vyhrávají ti nejaktivnìjší, kteøí 
se starají o to, aby byli vidìt a aby o nich bylo slyšet.
Proto Vás žádám o jediné: DEJTE O SOBÌ VÌDÌT!
Máte-li o takovéto informace zájem, jediné, co potøebuji, abych Vám je 
dodala, je Vaše adresa, nebo jiné spojení na Vás.
Kyliánovu nadaci najdete na této adrese:

Kyliánova nadace
Divadelní ústav

Celetná 17
110 00 Praha 1

Tel: 02-24809157
Fax: 02-24811452

E-mail: bibliografie.du@czech-theatre.cz
Každý ètvrtek od 900 do 1700 Vám na tomto telefonu ráda zodpovím 
i jakékoliv dotazy.
Tìším se na spolupráci s Vámi

Elvíra Nìmeèková

Došlo z Kyliánovy nadace
Aèkoliv je sice Divadlo KOMEDIE Praha èinoherní divadlo, má v poslední 
dobì na svém repertoáru dva zajímavé taneèní projekty:
HAMLET - part 2 je hudebnì taneèní pøedstavení herce Davida Pracha-
øe a bubeníka Pavla Fajta na motivy slavné Shakespearovy tragédie. 
Pøedstavení se zúèastnilo divadelního festivalu Divadlo 98 v Plzni a bylo 
nominováno v anketì Divadelních novin jako „Inscenace roku“.
TIŠE KE SVÌTLU je autorské pøedstavení Davida Prachaøe (premiéra 16. 
ledna) - èistì taneèní a pohybová záležitost. Jde o taneènì - hudební pø-
edstavení hercù Divadla Komedie (Viktorie Èermáková, Petra Lustigová, 
Alena Štréblová, Dana Batulková, David Matásek, Jan Dolanský, Saša 
Rašilov ad. v režii a choreografii Davida Prachaøe.

Tanec v Divadle KOMEDIE

Leona Qaša Kvasnicová mì naprosto uchvátila coby sólistka BDT v pøed-
stavení „... romeo a júlie ...“ v rámci MTT Praha ’99. Je jednou z èeských 
èlenù tohoto slovenského souboru.
• Jak se vám zde tanèilo na „domácí pùdì“?
Leona Qaša Kvasnicová: „Tanèilo se mi skvìle. A koneènì mi diváci 
úplnì rozumí, protože na Slovensku když jsme a hovoøíme, tak èeštinì 
ne všichni rozumí v té rychlosti. Cítila jsem se skvìle, uvolnìnì.“
• Soubor je vynikající, vy do nìj dobøe zapadáte. Je to vaše koneèná 
stanice, nebo „pošilháváte“ nìkam dál, ven?
„Myslím, že každý, když se dostane na urèitou úroveò, chce jít dál a po-
kraèovat. Ale zatím si nestìžuji!“
• Pøedstavení je emotivnì silné. Co dává vám, když ho prožíváte „ze-
vnitø“?
„Je to hodnì psychicky nároèná role, krásná role, která se vyvíjí bìhem 
pøedstavení a pro mì je velká èest si tuto roli zatancovat. Je v tom ale taky 
kus øemesla, ne po každé to èlovìk mùže prožít jako ve skuteènosti, 
protože je to hodnì nároèná role a èlovìk by se z toho zbláznil, kdyby 
mìl každý veèer umírat (všeobecný smích).“
• Máte roli Júlie. Už jste se nìkdy zamilovala v životì?
„Hodnìkrát“.
• Hledáte si partnery v taneèním svìtì? Aby vás jednou nìkdo náhodou 
neodvedl od tancování...
„Byli to vìtšinou taneèníci. Èlovìk, když tancuje a je tomu hodnì vìrný, 
tak se pohybuje vìtšinou v prostøedí, kde ho obklopují samí taneèníci 
a náhoda tomu chce, že to tak dopadne...“
• Vzpomenete si nìkdy na své taneèní zaèátky?
„Zaèínala jsem v Brnì se svou skupinou...
• V Èechách uèíte také na letní škole tance?
„Ano, u Jindry Hesse.

Na letošním Mezinárodním týdnu tance Praha ’99 mìly - soudì podle ohla-
su u taneèníkù - nejvìtší úspìch hodiny klasiky s taneèním pedagogem 
Ninou Brzorádovou. Zeptal jsem se jí, jaké jsou její dojmy z této akce:
• Pracovalo se vám zde dobøe, mìla byste za rok chu� uèit na MTT 
znovu?
Nina Brzorádová: „Ano, uèila bych, práce se mi líbila, taneèníci pracovali 
dobøe, byli otevøení...“
• A co jejich úroveò?
„Byl to takový mix, smìs lidí. Úroveò nebyla stejná, byli nìkteøí pokro-
èilejší, jiní ménì. Takže z tohoto pohledu práce byla tìžší, ale doufám, 
že si taneèníci z toho nìco vzali...“
• Byla jste se podívat na nìkteré pøedstavení?
„Zatím jsem nemohla, protože jsem trochu nachlazená, ale pùjdu asi dnes 
i zítra. Pondìlní pøedstavení Jana Kodeta jsem už ale vidìla jinde.“
• Kromì MTT - uèíte zde další hodiny na konzervatoøi TC?
„Ne, dìlám tréninky pro Pražský komorní balet, pro Laternu Magiku, 
ale pracuji i s Dominem Praha... Jsem na „volné noze“.
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

• Jak se cítíte jako pedagog?
„Dobøe, baví mì pøedávat, co umím, ostatním lidem. A je hezké vidìt 
na nich výsledek své práce.“
• Máte nìjaké taneèní vzory, koukáte se tøeba na video, nebo už na to 
nezbývá èas?
„Vzory nemám, nechávám se spíš inspirovat. Je moc dobrých taneèníkù 
všude ve svìtì, èlovìk by si mìl od každého nìco vzít, ale nechat si 
svoji tváø, svùj styl.“
Dìkuji za rozhovor.“

-mn-

Nina Brzorádová na MTT

Leona alias Júlie

Foto: BoDNina Brzorádová v tìlocviènì „Na Vìtrníku“

Ü
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Rád objevuji mezi taneèníky zapálené nadšence, kteøí sice nejsou zatím 
slavnými hvìzdami, ale kdo ví, co bude za pár let. A i kdyby se slavnými 
hvìzdami nikdy nestali, v daném okamžiku se tanec vlastnì opírá právì 
o nì. Oni plní taneèní sály, jsou návštìvníky pøedstavení. A mezi takovými 
lidmi, jako je i Tereza Šenková z Olomouce, se cítím skvìle:
• Jak jste se ocitla v Praze na MTT?
Tereza Šenková: „Nejprve jsem dìlala dálkové studium Taneèního centra, 
to jsem ale pøerušila, protože chodím do školy... Zajímám se o soudobý 
tanec a vlastnì Taneèní centrum Praha je jediné støedisko, které tuto 
výuku poskytuje, takže když se zde objeví nìjaký semináø, všichni se sje-
dou z celé republiky.“
• Byla jste tady celý týden, co vám pobyt zde pøinesl?
„Urèitì to mìlo velký význam, byly úplnì úžasné hodiny klasiky s Ninou 
Brzorádovou, jaké jsem v životì nezažila, protože my jsme zvyklí na rus-
kou školu, disciplínu, ruskou døinu, až že si èlovìk skoro ubližuje a ona 
dìlá jiný typ, americko-francouzskou klasiku, kde je všechno mnohem 
taneènìjší a vyváženìjší. Moderna byla taky super, mìli jsme Martina, 
dìlal s námi releas techniku, takže nìco nového pro nìkteré. Ne všichni 
to proto oceòovali, protože to není hodina, ve které se zpotíte... Ale releas 
se dá použít ve všem dalším tancování.“
• Co veèerní pøedstavení, byla jste na nìèem?
„Vèera jsem se byla podívat na pøedstavení Jána Ïurovèíka a BDT „...ro-
meo a júlia...“ - byl jste na tom?“
Jdu dnes veèer.
„Tak jsem zvìdavá, co tomu øeknete. Dneska jsme se o tom všichni bavili 
na sále. Na mì pøedstavení pùsobilo tak, že jsem ještì poøád v šoku 
a nevím, co si mám pøesnì myslet.“
• Myslíte kladný nebo záporný šok?
„Když jdete na pøedstavení, zanechá ve vás odezvu. Jste pøesvìdèen, 
že je super nebo naopak zhnusen. Ale vèera, když se rozsvítilo, bylo 
vidìt na øadì divákù, že všechno ještì nestrávili, že jsou pøekvapení... 
Každopádnì Ïurovèík šokoval. Má nádherné lidi, nádherný materiál, 
s kterým pracuje, super nápady, všechno, co využívá. Ale jako celek to 
potøebuji ještì strávit.“
• Co studujete za školu?
„Anglické gymnázium v Olomouci.“
• Mimochodem sledoval jsem vás a tanèila jste úplnì naplno... Je to silný 
koníèek nebo byste se tanci chtìla vìnovat coby životní dráze?
„Chtìla bych se vìnovat tanci. Letos maturuji, konèím a chtìla bych 
vyrazit nìkam do svìta nabrat zkušenosti.“
• Chcete zkusit štìstí u nìjakého taneèního konkursu?
„Ano, nebo jít nìkam do školy soudobého moderního tance. Samozøej-
mì, že tady èlovìk nemùže být na takové úrovni jako ve svìtì, kde mají 
taneèníci špièkové tréninky tøeba dennì. Urèitì se musím ještì uèit, 
naèerpat a potom se uvidí, co vyjde. Je taky problém, jestli vydrží tìlo. 
To je problém.“
• Jste èlenkou nìjakého souboru a jak se držíte v Olomouci v taneèní 
kondici?
„Nejsem èlenkou žádného souboru, vùbec ne, protože v Olomouci je 
jenom profesionální soubor divadla a to je soubor klasický baletní, dnes 
se spoustou Rusù. Jezdím na tréninky nìkdy do Prahy a každý den mám 
v Olomouci s nimi normální tréninky v divadle.
Ve škole mám individuální studijní plán a chodím trénovat s olomouckým 
souborem.“

• Ale máte v Olomouci nìjakou partu lidí, se kterými si popovídáte o tanci?
„Dìlám školu a jsem neš�astná z toho, že nemùžu dìlat naplno jenom tancování. Když pøijdu do divadla, tam jsou všichni v zamìstnaneckém pomìru 
a berou tancování trochu jinak, jako že musí... A ještì ke všemu je to všechno klasika, takže skoro jsem tam jako kùl v plotì...“
• Klasika vám nemùže „uškodit“...
„No to urèitì ne, ale je obrovský rozdíl mezi ruskou klasikou a klasikou, kterou tady na MTT dìláme s Ninou. Škoda, že olomoucké divadlo si místo 
nìjakých kulis nezaplatí takový dvoumìsíèní semináø s ní, aby taneèníci naèerpali i nìco jiného...“
• A co vás tedy „chytlo“ z moderního tance u nás v poslední dobì?
„Bylo to nìkdy na konci øíjna - projekt, který dìlal Jan Kodet.“
• Máte nìjaké „svoje téma“, nìco, co vás štve v tanci?
„Hroznì mì štve, že pomìry u nás nejsou na takové úrovni, abychom se mohli srovnávat se svìtem, ale to je samozøejmì se vším... To se odvíjí 
jedno od druhého, samozøejmì. Jsou to finanèní problémy, školy si nejsou schopny zaplatit zahranièní pedagogy, možnost výmìn...“
• Máte pøedstavu, že byste do budoucna pouze vystupovala coby taneènice nebo uvažujete o tom, že byste tøeba nìkdy i sama tanec uèila?
„Je naprostá hloupost myslet si, že èlovìk bude celý život jenom vystupovat, protože artrózní pøíznaky pøichází docela brzo. Profesionálnì se tanci 
mùžete vìnovat jen do urèité doby a potom je fajn, když èlovìk ví, jak na to a dokáže pøedávat své zkušenosti zase dál, zúroèit je.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Znáte Terezu Šenkovou z Olomouce?

Foto: BoDTereza Šenková pøi práci a pøi rozhovoru
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vizitky, brožury, knihy,

svatební oznámení, barevné prospekty ...

TISKÁRNA GRANTIS
Smetanova 510, 562 01 Ústí nad Orlicí

Tel.+Fax: 0465 - 525741

NA DOVOLENOU I ZÁJEZDY VŠEHO DRUHU
U NÁS DOMA I PO CELÉM SVÌTÌ

S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU
LUBOMÍR ZÁØECKÝ
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Konkurz se koná v pondělí 22. března 1999
ve 1430 hodin

na baletním sále v budově ředitelství NDB, 
Brno, Dvořákova 11

(3. poschodí)

Přihlášky s uvedením věku, dosaženého 
vzdělání

a dosavadní praxe zasílejte na adresu:
Správa baletu NDB, Dvořákova 11, 657 70 

Brno
Tel.: 05 - 42 21 51 88
Fax: 05 - 42 21 37 46

BALET
NÁRODNÍHO DIVADLA

V BRNĚ
vypisuje

K O N K U R Z
na místa tanečníků a tanečnic

pro doplnění souboru



BRATISLAVSKÉ DIVADLO TANCA

Pri spojení nie je nutné počuť zvonenie.

Pri prezentácii nie je potrebné
komunikovať.

Stačí sa len chcieť prejaviť.

BDT v spojení s firmou ERICSSON
na „MTT ’99“ v Laterne Magike

v PRAHE.

DALI O SEBE VEDIEŤ.
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