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„Letní dny tance”
v

Ústí nad Orlicí
Mezinárodní taneční dílna s tanečním festivalem 3x Modern Dance

Letošní 6. ročník se koná opět začátkem prázdnin: 3.-10. července 1999

P lektoři
Zuzana Bacová (Bratislava - SR), Anna Cygan (Kraków - Polsko), Leona Qaša Kvasnicová,

Jiří Lössl, Jaroslav Langmaier

P praktické taneční semináře
3 dvouhodinové lekce denně, technika soudobého tance, kontakt, improvizace, jazz

P tři celovečerní koncerty v Roškotově divadle, vystoupí
 sólisté Bratislavského divadla tanca v chor. L.Q.Kvasnicové

 Mimi Fortunae Brno
 Antares Praha

 C - Dance Ústí nad Orlicí
 TO ZUŠ Uherské Hradiště

o možnosti vystoupení jednáme s Alenou Peškovou
(choreografka a zakladatelka Post Festum Plzeň)

a Davidem Dvořákem, oba jsou tanečníky divadla J.K.Tyla Plzeň

P dílna je určena převážně neprofesionálním zájemcům

P ubytování a stravování zajištěno v Domově mládeže SPŠT
čtyřlůžkové pokoje se sprchou a WC

P cena
2000,- Kč

v ceně je ubytování, stravování, vstup na všechny praktické i teoretické semináře,
koncerty v Roškotově divadle a přidružené akce

P pořádají
IPOS ARTAMA Praha,

Sdružení příznivců regionální kultury REGIKA,
Taneční sdružení EVA

P dotazy zodpoví
Iva Švarcová, Křesomyslova 7, 140 16 Praha 4 - Nusle

tel.: 02 - 61 21 56 84 až 7, fax.: 02 - 61 21 56 88

P bližší informace podá též Eva Veverková, Havlíčkova 120, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 0465 - 52 50 87

P přímou organizací a evidencí je pověřena Dana Chládková,
sdružení příznivců regionální kultury REGIKA,

Na Větru 787, 563 01 Lanškroun
sem také směřujte své přihlášky!!!
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Fotografie na titulní stránce:
Boris Hybner zapózoval exkluzivnì pro náš èasopis

Foto: BoD

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

Co mì napadá nejen v souvislosti s festivalem Entrée k Tanci, kterého jsme se samozøejmì s naší redakèní výpravou zúèastnili?
Moderní tanec stojí a padá s osobnostmi, o tom není diskuse. A nejedná se jen o osobnosti choreografické, ale i o nezamìnitelné tváøe 
a typy lidí v jednotlivých souborech. Pøedpokládám, že øada ètenáøù, zejména tìch z Prahy, v tuto chvíli již tuší, o èem bude øeè. Podotý-
kám, že následující øádky se týkají bohaté rodiny neprofesionálních souborù typu Domino Praha, Impulsu, pøíležitostných formací Moniky 
Rebcové ad.
Na jednu stranu je pro choreografa pøíjemné, jestliže si mùže vypùjèit odnìkud kvalitního taneèníka, na druhou stranu je to pro nìho past, 
kterou mùže pøekonat snad jenom zcela originální, v taneèním rukopise i filozofickém pøístupu výjimeènì disponovaný tvùrce. S krátkým 
odstupem po loòské celostátní pøehlídce scénického tance i loòského festivalu Entrée k Tanci mohu s klidným svìdomím prohlásit, že dojem 
z tvorby výše uvedených souborù pøeválcovala vzpomínka na Markétu Kodejšovou, rotující mezi tìmito a patrnì i další skupinami.
Letos se podobná situace opakovala na Entrée k Tanci s jinými tváøemi u tìchto i dalších souborù. Jistì, že si taneèník rád zatanèí s kdekým, 
je to pro nìho prostøedek k rùstu, na druhou stranu se pak ale tìžko dá mluvit o formování osobitých tváøí souborù a o rùstu jednotlivých 
individualit - jejich individualita se rozmìlòuje na cestì mezi soubory. Taneèník by nemìl být pouze stroj na dokonalé pohyby, promiskuitnì 
pøecházející dle nabídek. Podobné problémy øeší i souèasný film - nìkteøí herci, „profláknutí“ z èastého úèinkování v televizních show, jsou 
prostì pro soudobý film nepoužitelní. Proto se objevují ve filmech, které nemají být pouze kasovními trháky, úplnì nové tváøe se svým 
jedineèným výrazem.
Proto i já mám daleko radìji soubory, které mají nezamìnitelnou vlastní tváø, v rámci které se dokáží vyvíjet. Mimochodem, jakpak by vás 
asi bavilo jít po sobì na koncert tøí ètyø kapel, kde by na kytaru hrál vždy Petr Janda?

Miroslav Nìmec

Úvodníèek

Pod tímto názvem se skrývá 4. roèník festivalu èeské a slovenské pohybové tvorby, který probìhl v Hradci Králové 16. - 18. dubna 1999. 
Poøádalo ho mìsto Hradec Králové a Hradecká kulturní a vzdìlávací spoleènost ve spolupráci s obèanským sdružením Tanec Praha za fina-
nèního pøispìní Ministerstva kultury ÈR.
Každého, kdo z rùzných dùvodù nemohl být pøítomen, jistì zajímá program:
16.4. Klicperovo divadlo „No end“ (chor. Jan Kodet)
17.4. Studio Beseda 1700 „Znásobenì sám“ Petr Tyc v choreografiích Niny Vangeli, Petra Zusky a Simone Sandroniho
17.4. Klicperovo divadlo 2000 „Svatební košile“ chor. Šárka Vraš�áková, „Pocta Kieslowskému“ chor. Simona Assione, dále vystoupili stu-
denti Duncan Centre: Žiletky (chor. Lenka Bartùòková), „Na housle“ (chor. Jan Malík, improvizovaný houslový doprovod Jan Fišer), Stopa 
ve mnì (chor. Lenka Bartùòková a Mariana Jamníková), Objeví se jen jednou (Kristýna Celbová a Zuzana Vitoušová)
18.4. Studio Beseda 1700 „Dùvìrná setkání“ chor. Mirka Eliášová, „Pozdní veèeøe“ chor. Eva Veverková (C-Dance Ústí nad Orlicí), „Okna“ 
chor. Zoja Mikotová (Divadlo v 7 a pùl Brno)
18.4. Klicperovo divadlo 2000 „Jowie, please, help me!“ chor. Monika Rebcová, „Láska, jak se øíká“ chor. Lenka Ottová (Domino Praha), 
„Lovers“ chor. Eva Klimáèková Bratislava, Slovensko
Podle programu by mìlo k Entrée k Tanci ještì patøit pøedstavení dánského souboru Granhoj Dans s názvem La Ca-La-Sh La Latin 25. èervna 
v Klicperovì divadle.
Kromì úvodního dne (No end Jana Kodeta) jsme byli pøi všech pøedstaveních. Fotodokumentaci, názorùm divákù a rozhovorùm s tvùrci 

bude patøit znaèná èást tohoto èísla Taneè-
ních rozhledù.

P.S.
Srdeènì zdravím poøadatele a podotýkám 
èistì pro jejich potøebu, že jsem se dost 
v Hradci Králové zapotil nad informativní 
brožurou (skládaèkou). Sice byla krásná, 
na první pohled až neuvìøitelná, ale první 
funkcí je v tomto pøípadì užitnost a úèelovost 
(zcela opomenuto) - ještì teï mi oèi pøechází 
a bloudí po pestrém papíru, hledajíc další po-
kraèování textù v rùznobarevném provedení. 
Dále pøedpokládám, že neinformovaný divák 
dodnes neví, kdo je vlastnì na nìkterých 
fotkách (u nìkterých si to mùže domyslet, 
u jiných ne).

-mn-

Entrée k Tanci ’99

Foto: BoDMichaela Komárková a Jan Malík, vzadu Jan Fišer v choreografii NA HOUSLE
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Nezaènu svoje reportáže z Entrée chronologicky, ale jedním ze silných 
dojmù. Za jeden z vrcholù Entrée k Tanci, který bohužel témìø nikdo ne-
vidìl, považuji i s odstupem následující zážitek: Po pøedstavení v sobotu 
17. dubna v Klicperovì divadle si natáèím v šatnách interwiev s umìlci, 
poté se dostávám ze zšeøelého divadla již jen boèním vchodem. Zdáli 
slyším baterii bicích nástrojù, tolik typických napø. pro avignonský festival, 
kde takto vyhrávají èernoši na rùzné bubny na každém druhém rohu... 
Pøicházím na malé letní jeviš�átko vedle Klicperova divadla a vidím v bá-
jeèné improvizaci Simonu Assione doprovázenou ètveøicí klukù, hrajících 
na (jak se ty bicí jmenují... bonga?, conga? tabla? - no názvù je kupa, 
každý bubínek má jiný...).
Zvuk bubnù do vás sahá nìkam dovnitø, vnímáte je až pudovì a k tomu 
krásná Simona Assione, v zajímavých pohybových škálách, svíjející se im-
pozantním zpùsobem, ve žlutém svìtle lamp mírnì neskuteèná. Tìch 
pár náhodných divákù, co bylo se mnou pøítomno, mi dá jistì za pravdu, 
že by pro pøíštì neškodilo, festival malinko zamìøit i tímto smìrem. Byl 
to zážitek! Rázem by pøibylo publika a festival by dìlal sám sobì reklamu, 
kterou jinak horko tìžko shání. Jenom pøemístit Simonu Assione v pravé 
poledne na námìstí...
A protože mì Simona Assione vážnì zaujala a v našem èasopise má 
premiéru, seznámím vás nyní s jejím umìleckým životopisem.
Simona Assione (1965).
Zaèínala v útlém dìtství s gymnastikou a krasobruslením, v roce 1973 
byla pøijata na Hudební a taneèní školu pøi státní konzervatoøi v Brnì 
- obor tanec (u prof. Kociana, Rybníèkové, Turkové a národní umìlkynì 
Olgy Skálové), kde absolvovala v roce 1984. V roce 1990 byla pøijata 
na HAMU Praha, obor pedagogika tance (u prof. I. Kubicové a M.Halás-
zové), kde absolvovala v roce 1997.
Pøi tvorbì svých choreografií využívá netradièní prvky, èasto ve spojení 
s výtvarným umìním, divadlem a filmem v rùzných, èasto nezvyklých 
prostøedích.

Pøehled dosavadní èinnosti:
q  1984 - 86: èlenka souboru Laterny Magiky v Praze (170 pøedstavení 

roènì)
q  1986 - 88: èlenka Èeského státního souboru písní a tancù
q  1988 - 90: èlenka operního souboru Národního divadla v Praze, 

spolupráce s Akademií výtvarných umìní - videoart a multimédia, 
s Vidovou-Žáèkovou natoèila snímek Meditation (cena na Videoart 
festivalu v Mnichovì).

q  Od roku 1992 vlastní performace:
q  1992: samostatné pøedstavení Kamenná archa (klášter v Milev-

sku)
q  1993: od roku 1993 pùsobí pedagogicky v Blatinském døevìném 

divadle - obor improvizace tance a také jako choreografka pøi svých 
pøedstaveních

q  1994: Apokalypsa (Klatovy - Klenová)
     Mozart open (Praha - divadlo v Celetné, pøedstavení Nachovì ztrace-

ná s využitím èerveného pigmentu)
     Kámen (Praha - Pražský hrad)
q  1995: Výtvarno (Praha - Klub Roxy, pøedstavení Modrobílá - využití 

modrého pigmentu, vody a zadní projekce)
     Odysseùv návrat (tato inscenace reprezentovala Èeskou televizi 

na nìkolika festivalech - Zlatá Praha 1995, Opera screen Lyon)
     Mozart open (Praha Divadlo Na Zábradlí, pøedstavení Terracheru-

bie)
q  1996: Žulové sympozium (Milevsko - tanec, performace mezi žulo-

vými objekty)
q  1997: Kult stromu (Praha - Roxy, tanec, zadní projekce a hudební 

doprovod)
     Jitro kouzelníkù (Praha - Veletržní palác, taneèní variace s vesmírnou 

klecí, doprovázená recitací básní a komorní hudbou)
     Vítr (Praha - palác Akropolis - taneèní improvizace, zadní projekce 

a hudební doprovod)

Entrée k Tanci ’99 - Simona Assione

Foto: BoDSimona Assione vystoupila neplánovanì ... Ú Foto: BoD... na prostranství vedle Klicperova divadla v Hradci Králové
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     Pøedstavení na pùdì HAMU (Praha - HAMU - propojení rùzných taneè-
ních technik ve spolupráci se Státní konzervatoøí klasického baletu 
a Konzervatoøí Jaroslava Ježka a Blatinského døevìného divadla)

     Svìtlo, stín, èas (Praha - Galerie bratøí Èapkù, v rámci výstavy aka-
demického sochaøe Pavla Trnky, tanec mezi objekty)

q  1998: Život v bludišti - Pøíbìh o snu, sen o pøíbìhu (Praha - Roxy, 
samostatná produkce i choreografie)

• • •
Ještì pøed pøedstavením v Klicperovì divadle jsme spolu se Simonou 
Assione krátce pohovoøili:
• Co vás ovlivòuje právì v této chvíli, proè pøede mnou sedí Simona 
Assione právì taková a ne jiná?
Simona Assione: „Právì pøed mìsícem se mi dostal do ruky kompakt 
Requiem pro pana Kieslowského. Hudbu napsal Zbigniew Preisner, který 
skládal Kieslowskému ke všem filmùm muziku. Pan Kieslowsky vìtšinou 
dìlal filmy o ženách, já jsem v záøí v Roxy klubu dìlala shodou okolností 
také projekt o ženách. Pokud znáte filmy Kieslowského, tak vám k tomu 
nemusím nic dodávat. Hudba Zbignieva Preisnera mnì ovlivòuje.“
• Jste v Hradci Králové poprvé?
„Ano, jsem zde poprvé na Entrée. Hradec je krásný, je tu hezké diva-
dlo. Mimo mé vystoupení zde dìlám spíše improvizaèní vìci, naprosto 
nekomerèní - s modely, s výtvarnými a sochaøskými objekty, se zadní 
projekcí... Bylo by zajímavé to tu pøedvést, ale jsou problémy s dopravou, 
s financováním.“
• Tvorbu lidí ovlivòují pomìry, ve kterých žijí. Jak vy umìlecky reaguje-
te?
„V této apokalyptické dobì jsem vybrala pro vystoupení ètyøi skladby 
z Requiem - první je po pohøbu Ave Maria, další je Láska, potom Apoka-
lypsa a ve ètvrté skladbì zpívá zpìvaèka: „Pane Bože, nenech nás tady 
v té krizi, ve které v souèasnosti jsme, pomož nám.“ Je to o nadìji. Jde 
o umìní, jde o to, aby lidi mezi sebou komunikovali.“

• Co vás tìší, co funguje?
„Umìní. Lidi chtìjí umìní. V umìní se dìje v poslední dobì moc 
a moc.“
• Patøíte do rodiny moderního tance, øeknìte mi nìco o dnešním vy-
stoupení?
„Jsem odkojená klasikou, konzervatoøí v Brnì, klasickým baletem. Od roku 
1993 se zabývám vlastní tvorbou - tancuji na vernisážích, dìlám happe-
ningy. Vystoupení na Entrée je pro mì do jisté míry atypické, ale je dobré 
si zkusit i nìco jiného.“
• Je nìco, co vás umìlecky oslovuje?
„Mám ráda antiku.“
• Co jste dìlala v poslední dobì?
„Loni jsem dostala od Open Society Fondu a od Magistrátu hl. mìsta 
grant a udìlala jsem projekt Život v bludišti. Teï nemáme žádné peníze, 
tak dìlám, co dìlám a bez penìz. Když peníze jsou, tak jsou, když nejsou, 
tak nejsou. Je to poøád nahoru dolu, nahoru dolu.“
• Jak tomu mám rozumìt - uživí vás tanec?
„Uèím, ale není to také žádná sláva. Máme kursy ... uèím improvizaci, 
ale o tom by vám líp øekly holky, jak se cítí v mých hodinách.“
• Sledujete obèas, co kdo dìlá, myslím svìtové tvùrce?
„No možná obèas, nìkdy, ale spíš mì nezajímá, co kdo dìlá, nechci 
se tím vùbec pøi vlastní tvorbì inspirovat.“
• Z èeho vycházíte? Hledáte pøíbìh?
„Ne. Ten hledají spíš diváci. Jde mi o cit a pár bodù v prostoru. Jde 
o pocity - atmosféra urèuje, co bude. Ale urèitì jsem ovlivnìná hudbou 
k filmùm Kieslowského.“
• Dnes tu s vámi vidím nìkolik taneènic. Spolupracujete také s taneè-
níky?
„Samozøejmì. Mám dvacet lidí v souboru. Mìl jste se pøijet podívat 
na Život v bludišti. Vybírám si lidi do rùzných projektù a sem do Hradce 
Králové nemohli se mnou všichni pøijet.“
Dìkuji za rozhovor.

Foto: BoDSimona Assione v „Poctì Kieslowskému“ pøi pøedstavení ... Ú Foto: BoD... a na zkoušce
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Pøedstavení Petra Tyce v divadélku Beseda v Hradci Králové prezentuje 
choreografie tøi autorù: Niny Vangeli, Petra Zusky a Simone Sandroniho 
a pøedevším výteèné pohybové i výrazové možnosti Petra Tyce, coby in-
terpreta. Než dám slovo divákùm, kterých jsem se zeptal na jejich názory 
o pøestávce pøedstavení, dovolím si sdìlit vlastní názor.
Vyhýbám se pøedstavením jednoho herce, jak jen mùžu, ba i dva herci 
pro mne prezentují ještì pøíliš komorní prostor herecký, lidský, informaè-
ní, atd. Totéž se týká i tance - napø. loòské pøedstavení Wendy Houston 
na festivalu Tanec Praha považuji díky vlivu všech okolností za hrozné, 
pøestože se možná neš�astnice snažila. Ale na sólo prostì musí být typ. 
Jediná, které její sólovýstup vìøím, je Carolyn Carlson.
Jediný, komu pøiznávám hrdou výjimku u nás, je Petr Tyc. Nevìøil bych 
tomu, ale je to tak: Aè sám, pøesto mnì pobavil i zaujal, ba dokonce 
donutil k zamyšlení a to všechno v jedné osobì, aè v rùzných polohách. 
Kladnou roli sehrálo i útulné prostøedí Besedy, sálek tak akorát - pøi vy-
stoupeních tohoto typu velmi záleží na klubovém, rodinném prostøedí, 
na vzdálenosti interpreta od diváka. Nikde nic neruší, jste tu jen vy a in-
terpret. A pokud jste pøedladìni na stejnou vlnu a Petr Tyc vás jen trochu 
doladí, dotáhne, zážitek se dostaví. U mì absolutní jednièka!
A nyní názory divákù, tak jako vždy bezprostøední, necenzurované, 
nepøebírané. Padni, komu padni. Ptal jsem se bìhem první pøestávky 
po choreografii Niny Vangeli:
Alena Martínková: „Je to úplnì úžasné, hroznì se mi to líbilo.“
Marcela Martínková: „Bylo to hezké, nevím, co víc k tomu dodat.“
Svatava Milková: „...byla jsem na pøedstavení, ale nic jsem si o tom 
nepøeèetla, nevím o tom nic, jenom jsem tak koukala. Je to zajímavé 
- ukazuje, jak je sám.“
Eva Nováková: „Jsem úplnì poprvé na tomto festivalu a moc se mi líbí. 
Nejsem žádný odborník, ale naprostý laik, ale moc se mi to líbí, vážnì. 
Vzala jsem s sebou i svoji malou dceru, která tomu asi nemùže rozumìt, 
ale pøesto i jí se to moc líbí.“
Pavel Kašpárek: „Rozpaèitý konec, ale vyvážený takovou pøíjemnou ironií. 
Nebylo to povrchní.“
• Co vám táhne hlavou, když sledujete pøedstavení Petra Tyce?
Marta Lajnerová: „Použití hudby v pøedstavení - dneska hudbu používáme 
až moc jenom jako kulisu... Hudba má své opodstatnìní ve své samotné 
instrumentální podobì - takže hudbu použitou v úryvcích v tancích trochu 
znevažujeme.“
Jiøí Luïòáèek (cca 10 let): „Líbilo se mi to. (Paní maminka našeptávala: 
Líbilo se mu, že vidìl muže jako taneèníka...)
• A chtìl bys být taneèníkem?
Jiøí Luïòáèek: „Ne.“

Entrée k Tanci ’99 - Znásobenì sám
Kristýna Èerná: „Bylo to zajímavé, asi nejlepší, co jsem od Petra Tyce 
vidìla. Ostatní dojmy se musí zatím uležet.“
• Líbí se vám jako muž?
Kristýna Èerná: „Ne.“
Petra Šustová: „Teï jsem pøedstavení rozebírala s jednou kolegyní... Nì-
které nápady byly úplnì bezvadné - to se týkalo první èásti, ale èasto na�ukl 
nìjaký nápad a pak ho nedodìlal nebo nerozvinul. Bylo tam dost hluchých 
míst, ale ono vùbec utáhnout pøedstavení jedním èlovìkem?!“
Helena Plecháèková: „Hlavnì výbornì zvládnutá taneèní technika. 
Myslím, že technicky je úplnì dokonalý. Choreografie se mi taky líbí, 
ale jak co... Nìkteré nápady mi pøipadají nevyužité, ale naopak - tøeba 
nápad s dámskými šaty, kdy je láskou sní - to se mi líbilo opravdu moc. 
I to, jak se pøevtìloval - jednou on, podruhé žena. Ale nelíbilo se mi, 
jak se najednou na poèátku objeví dìvèe, svlékne se a jde dozadu - to 
je až moc prvoplánové. Už se potom neobjeví, nerozvine se to dál. Nebo 
fór s vlajkou - vlajka vyjede a zmizí. Jenom na moment, aby se ukázal on 
bez nohy. Dál nevyužité. Dalo by se na tom ještì urèitì nìco vymyslet 
dál. Ale celkovì se mi to líbí.“
• Líbí se vám Petr Tyc jako muž?
Helena Plecháèková: „Urèitì má svoje fluidum, kterým odzbrojuje nebo 
spíše oslovuje diváky.“
Dana Macháèková: „Výborné pøedstavení, dobøe propracované.“
Po pøedstavení jsem se šel zeptat i Petra Tyce na jeho bezprostøední 
dojmy:
Petr Tyc: „Ale já vám nemohu øíci bezprostøední dojem z pøedstavení 
ve kterém jsem tanèil - dával jsem si pozor, aby mi „neruply“ záda.“
• Vidìl jsem vás v pøedstavení Pohyby a nehybnosti, s Marikou Blahou-
tovou ve Ètyøech biblických kusech a teï v tomto - je ještì nìjaké vaše 
pøedstavení, o kterém nevím?
„Pøipravuji dvì nové vìci. Operu od Ph.Glasse Pád domu Usherù a s Pe-
trou Hauerovou Pierrot Lunaire Arnolda Schönberga.“
• Bude to opìt komornì ladìné?
„Ano.“
• A nemìl byste chu� udìlat nìjakou „masovou“ vìc pro deset, dvacet 
lidí?
„Budete to financovat?“
• Kdybych na to mìl, ano. A dìlal byste nìco takového?
„Samozøejmì dìlal, ale nejsou pro to podmínky.“
• Vy sám byste se chtìl profilovat spíše jako autor nebo interpret? Nebo 
jde o dualitu?
„Budu dìlat to, co mi tìlo dovolí.“
Dìkuji všem dotázaným za odpovìdi.

-mn-
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Petr TYC - 4x v choreografii „ZNÁSOBENÌ SÁM“
Foto: BoD
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Od dvaceti hodin zaèal v Klicperovì divadle taneèní koncert složený ze tøí samostatných pøedstavení - Svatební košile (chor. Šárka Vraš�áková), tanèila 
Šárka Vraš�áková a Erik Houba coby sólisté, dále podle programu Klára Bicanová, Klára Davidová, Petra Daòhelová, Mirka Dvoøáková, Lenka Vágne-
rová, Petr Munch, Ondøej Pometlo, Tomáš Bok a Vìra Ondrašíková, dalším pøedstavením byla tanec Pocta Kieslowskému (Tanec na téma Requiem 
pro mého pøítele Zbigniewa Preisnera) v choreografii Simony Assione, poslední byl blok prací studentù konzervatoøe Duncan Centre Praha.
Než dám slovo divákùm a jejich bezprostøedním dojmùm, jen krátká úvaha vìnovaná všem autorùm multimediálních (tanec a video) projektù: Mys-
lím si, že je to jakási mánie, snaha ukázat se s projekcí, u nìkterých tvùrcù až závislost - nepovede se to tentokrát, povede se to pøíštì... Vymýšlí 
se projekce (film) - lepší a lepší až samozøejmì divák pøestane sledovat tanec a dívá se jenom na film. Nebo je tanec dominantní, taneèníci osob-
nostmi hrající tìlem, duší, oblièejem... a divák video sleduje jen okrajovì. Co by za to tvùrce dal, kdyby vìdìl kudy vede hranice a míra vyváženosti 
ve vztahu tanec versus projekce.
Možná by bylo zajímavé popovídat si s psychologem a lékaøem, do jaké míry je divák schopen fyziologicky i psychicky vnímat urèitý poèet bodù na jevišti 
vizuálnì a kolik vjemù je schopen uchopit vìdomì, zpracovat a transformovat na „své“ informace o díle. Možná by se zjistilo, (s výjimkou nìkterých 
Bohem nadaných svìtových tvùrcù, kterým se již spojení filmu a tance podaøilo), že má jedinou cenu posadit diváka u tìchto produkcí cca sto metrù 
od jevištì s plátnem. Pouze tak mu celek splyne v jediný vzájemnì se doplòující obraz. Soustøedit se v multimediálním pøedstavení na detail znamená 
pro nezkušeného tvùrce (nezkušeného ve vztahu tanec-film) okamžitì následnou nekompaktnost celku. Tato poznámka platí jak o Svatební košili 
Šárky Vraš�ákové, tak o choreografii Moniky Rebcové uvedené následující den Jowie, please, help me! rovnìž s videoprojekcí.
Tìkající pozornosti diváka a možnost koncentrace na to èi ono výbornì využil Ján Ïurovèík (BDT) v pøedstavení ...romeo a julia... Postavy na projek-
èních plochách rozmlouvají s postavami (taneèníky) dole na jevišti, a divák pøirozenì sleduje to, èi ono, aniž by nad tím pøemýšlel, na jiných místech 
potom videoprojekce hraje roli barevného „roští“, které umocòuje „pøedek“. Vždy je divák se svoji pozorností tam, kde má být.
Nepochybnì využití videa je v první øadì øemeslo jako cokoliv jiného, má své zákonitosti, kterým by se pøednostnì mìli naši tvùrci zabývat. Pokud 
postaví prioritnì umìlecký zámìr a opomenou „øemeslo“, tedy zcela evidentní poznatky o práci s panoramatickým prostorem vèetnì psychologic-
kých poznatkù o vnímání atd... (je to na delší pøednášku), dojde pak k takovému paradoxu, (pøedbíhám) že u nádherného filmu Moniky Rebcové 
v momentì kdy mi taneèníci zastínili výhled na plátno, naklánìl jsem se, aby mi nezaclánìli a abych mìl volný výhled. A pøitom tanèili jistì skvìle, 
ovšem znaènou èást filmu jsem je mìl chu� požádat, a� jdou tanèit nìkam na stranu. Chápu, že se mnou Monika Rebcová patrnì nìkolik dalších 
let nepromluví po tomto upøímnì sdìleném názoru, ale nemùžu si pomoci, je to tak. Film coby obrazová fantazie s jistým dìjem byl super. Tanec už 
byl navíc. Prostì strefovat se do toho, že to jednou vyjde naráz, nejde. Vzhùru do studoven! A� žije øemeslo! To je pøece složitost sama - paralelní 
vnímání a koexistence dvou souèasnì probíhajících pásem!
Nejde jen mít umìlecký zámìr, natoèit hezké video a pak se divit, že si divák z mozaiky nesložil obrázek.
Bezprostøední dojmy z pøedstavení (Svatební košile, Pocta Kieslowskému):
Jana Kissová: „Bylo to krásné... První choreografie mi pøipadala hezèí, i to, jak probíhal dìj na plátnì. Byly to hezké zážitky.“
Michal Perník: „Bohužel první pøedstavení se mi moc nelíbilo, protože nemám rád, když se pøechází do postmoderny, zaèátek verše Erbena, pan 
Šmok jako Erben, který všechno øídí... Potom najednou pøechod do postmoderní akce, postmoderní kostýmy... O druhém pøedstavení Pocta režisé-
rovi Kieslowskému - no, nevím jestli právì vyjádøení jeho ženských hrdinek, které on ve svých filmech má, je v tanci pøesné. Nevím, jestli autorka 
vyjadøuje svìt tohoto režiséra...“

Entrée k Tanci ’99 - Klicperovo divadlo 17.4.

Foto: BoDStudentky Duncan Centre zaujaly zvláštními nápady
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Kristýna Èerná: „Šárka Vraš�áková geniální jako vždycky, byla perfektní. Druhá vìc se mi hodnì nelíbila, myslím si, že to byl takový hodnì špatný 
amatérský soubor.“
Lucie Pavlíková ze Zlína: „Jsem trochu rozèarovaná. Za prvé se mi nelíbí spojení videoprojekce na velkém plátnì a k tomu tanec. Tanec se v tom 
ztrácí. První vìc se mi líbila víc, druhá choreografie mi pøipadala trošku amatérská. Jsem rozèarovaná.“
Petra Šlamborová z Hradce Králové: „Mám podobný názor na projekci. Tanec se potom ztrácí. Snad bych jako divák od toho mohla èekat silnìjší 
prožitek, ne?“
Jana Øezníèková z Hradce Králové: „Myslím, že pøedstavení Pocta Kieslowskému sem vùbec nepatøilo, aniž bych chtìla kritizovat dìvèata, co tam 
tancovala. Myslím, že se to nehodilo na tuto scénu, ani na Entrée vùbec. K první choreografii - trochu mi tam vadily nìkteré moderní prvky, ale jinak 
to bylo mnohem lepší. Ale nejlepší bylo vèerejší pøedstavení Jana Kodeta, to bylo úplnì geniální!“
Miroslav Franc z Hradecké kulturní a vzdìlávací spoleènosti, poøadatel: „Kombinace filmu a pohybu je velice zajímavá. U první vìci mi možná 
pøipadalo, že film byl až pøíliš dominantní, takže mi strhával pozornost víc na plátno než na pohyb, ale v každém pøípadì to bylo zajímavé. Odcházím 
z pøedstavení s pøíjemnými pocity.“
Nataša Zichová, referentka Ministerstva kultury ÈR: „Vážím si toho, že se paní Vraš�áková vùbec do takovýchto projektù pouští, ale: Myslím, že je 
dobrá taneènice a choreografka, ale scénáø by ji mìl psát nìkdo jiný. Já jsem od toho projektu dost oèekávala, takže jsem trochu zklamaná, ovšem 
mùj soud konec koncù není právì v tanci kompetentní, protože já jsem úøedník. Nicménì musím øíci - obdivuji, že za podmínek, které tanec v Èeské 
republice má, je Šárka Vraš�áková ochotná do takovéhoto projektu jít a že ho dotáhne do konce. Navíc podle ohlasu zde soudím, že tento projekt 
našel v publiku øadu pøíznivcù, takže jí držím palce. Ke druhé vìci bych se vyjadøovat nechtìla, pøemýšlela jsem nad prvním projektem. Zeptejte 
se radìji lidí, kteøí tomu rozumí!“
• Ptám se na bezprostøední názory diváka - ten vynese koneèný soud.
Nataša Zichová: Jako diváka mì to trošku zklamalo.“
XXX: „Pokud mám zatím hodnotit první dvì pøedstavení, druhé se mi líbilo víc, u prvního mì videoprojekce vyloženì rušila, byla pøíliš dominantní. 
U druhého to bylo vyvážené, objevila se tam jenom v úèelném okamžiku... Prostì druhé pøedstavení jsem byl schopen pøijmout i s projekcí a líbilo 
se mi.“
Po pøestávce pokraèovalo pøedstavení vystoupením studentù Duncan Centre Praha.
Markéta Bezrová: „Studuji v Brnì taneèní konzervatoø a jsem zvyklá spíš na klasiku. To poslední s blátem bylo úplnì skvìlé. Celé pøedstavení bylo 
skvìlé.“
Adriana Pozdníková z Pardubic: To poslední èíslo studentù Duncan Centre se mi líbilo moc. Líbila se mi i Šárka Vraš�áková, jenom bych video-
projekci øešila tak, že bych støídala dìj na plátnì s tancem na jevišti. Když by šel film, ubrala bych tancování, dìlala bych nìjakou pomalejší èást. 
V okamžiku, kdy šel film a tanec naplno dohromady a èasto se støídaly akce, èlovìk nevìdìl, co má stíhat døív. Závìr se mi zdál jakoby useknutý, 
mìla jsem pocit, že by se to mìlo ještì nìjak dokonèit.“
Petra Rábová: „Pøedstavení se mi líbilo a nejvíc to úplnì poslední, to bylo bezkonkureèní.“
Všem dotázaným dìkuji za odpovìdi. Pouze jedna odpovìï je anonymní, moji vinou, protože jsem mluvil s nìkým známým a proto jsem se ho ne-
zeptal na jméno do diktafonu. Doma u poèítaèe jsem si pøi pøepisu už nevzpomenul s kým jsem mluvil, protože, aè mám hudební sluch, diktafon 
trochu zkresluje...

-mn-

Foto: BoDStudentky Duncan Centre Foto: BoDMichaela Komárková v choreografii NA HOUSLE
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Nìkoho potkáváte a neregistrujete ho. Potom si dotyèného všimnete. 
Za èas pøi dalších náhodných setkáních (na taneèních akcích) vás do tyè ný 
zaène zajímat. Potom už se s ním trochu znáte, ale ještì jste si nic neøekli. 
No a dál už se nedá dìlat nic jiného (když o sebe poøád „zakopáváte“), 
že se koneènì regulérnì seznámíte.
Prostøednictvím našeho èasopisu pøedstavuji Vìru Ondrašíkovou z Pra-
hy i vám. Dùvod je jednoznaèný - vidìl jsem ji tanèit na nejrùznìjších 
taneèních pódiích, na jiných taneèních koncertech jsme oba byli v roli 
divákù. Patøí k „nastupující taneèní generaci“ - hezký termín, že? Na po-
sle dy jsme se setkali na Entrée k Tanci ’99 v Hradci Králové, kde tan èi la 
v choreografii Svatební košile Šárky Vraš�ákové.
• Studujete tanec?
Vìra Ondrašíková: „První roèník choreografii na HAMU. U pana pro fe so ra 
Pavla Šmoka.“
• Splòuje studium vaše pøedstavy? Dozvídáte se to, co si myslíte, že byste 
se mìla dozvìdìt nebo vám nìco chybí?
„Dostáváme dobrý základ. Pan Šmok má hodnì zkušeností a myslím, 
že je asi jediný èlovìk, který nám mùže nìco dát. Ale urèitì bychom 
se mìli dostávat k novìjším zdrojùm informací a jezdit i ven. Poznávat 
jiné vìci... Škola nám dává základ, ten bychom mìli dál rozvíjet a obo ha-
co vat - umìní se poøád vyvíjí, jde dál.“
• Vidìl jsem vás vèera tanèit se Šárkou Vraš�ákovou. To je váš stálý 
soubor?
„Ne, jsem èlenka souboru Domino. Se Šárkou Vraš�ákovou jsem spo lu-
pra co va la jenom na tomto projektu, protože jí vypadla jedna ta neè ni ce. 
Jenom jsem „zaskoèila“. Ale se Šárkou se mi dìlalo dobøe, Šárka je 
pohodový èlovìk.“
• Inspiruje vás nìco z èesko-slovenského tance?
„Líbí se mi Bralen, opravdu hodnì. I když nevím, jak vypadá Bralen v sou-
èasnosti, nevím, jak vyøešili svoji situaci, ale obdivuji pana Le te na je. Líbí 
se mi starší choreografie Bralenu.“
• Kde jste mìla pøíležitost Bralen vidìt?
„Døíve jsem tanèila v pražském souboru Impuls Josefa Prouzy a loni jsme 
s Bralenem mìli celoveèerní pøedstavení v divadle Labyrint. A pøedtím 
jsme s nimi mìli pøedstavení v roce 1996 v Brnì. Vždycky jsem Bralen 
obdivovala - výborné choreografie, výborní taneèníci...“
• Máte pøehled o èeských souborech?
„Myslím, že ano. Líbí se mi vìci Jana Kodeta, líbí se mi práce Šárky 
Vraš�ákové, Lenky Ottové. Teï jsem vidìla hezké pøedstavení od Re gi ny 
Hofmannové v Divadle Pod Palmovkou.“
• Uvažujete nad tím, že jednou dáte dohromady vlastní soubor?
„Je mi devatenáct, takže bych chtìla hlavnì tancovat, dokud to pùjde. 
Kromì toho jsem mìla možnost spolupracovat s taneèníky z kon zer va-
to øe Jaroslava Ježka.“
• Až jednou vystudujete choreografii, máte pøedstavu o tom, do jaké míry 
bude pro vás lehké nebo tìžké se prosadit?
„Bude tìžké se prosadit. Choreografù je hodnì, hodnì lidí choreografii 
studuje a všichni nemají šanci se uplatnit. Kdoví co bude pøíští rok... 
Ale zkusím to, samozøejmì.“
• Jaké je „vaše téma“, nad kterým si pøemýšlíte?
„Hodnì mì baví dìlat partneøinu, takže mì zajímají mezilidské vztahy, 
partnerský život. Líbí se mi tohle téma i v choreografiích. Musím øíci, že co 
se partneøiny týká, jsem dostala u Prouzy v Impulsu dobrý zá klad.“
• K tomu, aby byl èlovìk dobrým choreografem, je jedním z pøed po kla dù 
mít otevøené oèi, nabírat informace odevšad, chodit do kina, di va dla, 
èíst knížky...
„Jistì. Já jsem vystudovala gymnázium se zamìøením na výtvarnou vý-
cho vu, malovala jsem, studovala dìjiny umìní... Všechno možné, tak že 
snad tohle nebude u mì problém. A do divadla chodím èasto a ráda 
i na èinohru. Mám ráda èeské filmy. Do kina chodím jedinì na èeské 
filmy, ty jednoznaènì preferuji.
Z hudby mám ráda Philipa Glasse, to je mùj oblíbený skladatel. Když si 
pustím Glasse, hned bych šla stavìt choreografii.“
• Vra�me se k vašemu studiu na HAMU.
„Ze zaèátku, když jsem pøišla na HAMU, a zaèal nás uèit Pavel Šmok, 
jsme dostali udìlat polku. Nevìdìli jsme si s tím rady, protože skoro 
všichni, co jsme tam, máme jiné vzdìlání než taneèní konzervatoø. Nevì-
dìli jsme co dìlat a byli jsme z toho i trochu bezradní. Jenže! Potom pan 
Šmok onemocnìl a my jsme pøišli na to (bavili jsme se o tom s Petrem 
Opavským, taky studentem prvního roèníku HAMU), že tady mimo Pavla 
Šmoka není nikdo jiný, kdo by nás mohl choreografii uèit. On má opravdu 

hodnì zkušeností, dokáže poradit. Když se na choreografii podívá, hned 
vychytá vìci, kterých by si èlovìk normálnì ani snad ne vši ml. On hned 
vidí „dovnitø“. Opravdu si ho vážím a jeho rady „beru“.
• Máte nìjaký koníèek mimo tanec?
„Ráda maluji, ráda chodím na výstavy, když je èas navštìvuji zám ky 
a hrady, zajímám se o architekturu. Ráda si povídám i se svými ka ma-
rá dy - mám takový malý okruh lidí, kterým vìøím, znám je léta a s nimi 
mùžu sedìt zavøená tøeba dva dny v pokoji a povídat a povídat a stejnì 
si všechno nikdy nestihneme doøíci.
Moc ráda ètu. Oblíbený autor? Milan Kundera.“
• A nìjaké postìžování na závìr?
„Letos i loni jsem posílala videokazetu na pøedvýbìr na Entrée k Tanci 
se svými choreografiemi a ... nic, žádná odpovìï. Ani nepøišlo záporné 
stanovisko, prostì nic...“
• Nìco kladného na závìr?
„Podìkování Lence Ottové, že mi dala loni možnost pøijít k ní do sou bo ru. 
A za ten rok jsem se u ní dost nauèila.
Fajn bylo, že jsem dostala šanci od Šárky Vraš�ákové - prostì HAMU má 
bájeèný klad, že mùžete spolupracovat s rùznými lidmi.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Entrée k Tanci ’99 - Znáte Vìru Ondrašíkovou?

Vìra Ondrašíková Foto: soukromý archiv Vìry Ondrašíkové
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Rozhovor probìhl krátce pøed setkáním úèastníkù se zahranièními hosty 
Entrée k Tanci. V podstatì to byla malá tiskovka, protože rozhovor jsme 
potøebovali já i moje kolegynì z Hradeckých novin:
Yvona Daòková: „Letošní dramaturgie je do jisté míry podøízená skuteènos-
ti, že jsou zde pøítomni reprezentanti „Kulturních metropolí roku 2000“. 
I Praha patøí mezi Kulturní metropole roku 2000. Zástupci tìchto mìst 
mají zájem zmapovat èeskou taneèní scénu a vybrat si pro svoje taneèní 
festivaly v roce 2000 reprezentanty za Èeskou republiku.
Zámìr jednotlivých festivalù v roce 2000 je, aby naznaèily cesty tance 
do pøíštího tisíciletí, proto jsme zariskovali a dali jsme pøíležitost na En-
trée pøevážnì mladým umìlcùm, kteøí se pokoušejí o nìco nového, 
o nìco, co by mohlo být pøíslibem do pøíštího tisíciletí. Proto je program 
tak barvitý.
Na Entrée k Tanci jsou zastoupeny i ètyøi pøedpremiéry, to je velký poèet. 
Myslím si, že to tak ale má být, festival má motivovat k tomu, aby se tvo-
øila nová díla. Skladba festivalu je formována tak, že jsou zde zkušení 
umìlci, kteøí pracují profesionálnì a kteøí mají rùznì velké zkušenosti 
ze zahranièí - jedná se o Jana Kodeta, Petra Tyce a Moniku Rebcovou. 
Vedle toho jsou tu lidé ze škol a myslím, že velmi pøesnì ukazují rozdíly 
jednotlivých škol (HAMU a Duncan Centre) - jsou zde jak studenti, tak 
absolventi tìchto škol.
Abychom nebyli pragocentriètí, dali jsme prostor tomu, co nás nejvíc 
zajímalo z regionù, takže je tady C-Dance z Ústí nad Orlicí a divadlo 
V 7 a pùl z Brna, to je mimochodem velmi zajímavá ukázka práce s ne-
slyšícími. Ze Slovenska jsme vybrali jedinou vìc, kterou jsem vidìla 
na mezinárodní choreografické soutìži Aerowaves - duet posluchaèky 
VŠMU Evy Klimáèkové.
Oproti minulým roèníkùm jsme vùbec nezvali èeské umìlce pùsobící 
v zahranièí, protože jsme chtìli položit hlavní dùraz na domácí scénu.
Protože máme velice optimistickou vyhlídku na zøízení stálého taneèního 
prostoru v Praze v roku 2000, chceme motivovat èeské umìlce, aby co 
nejvíc pracovali doma a aby tady zùstávali. To je i jedním z mnoha úèelù 
tohoto festivalu.

Jinak co umìlec to originál, je to zde letos velmi rùznorodé, doufám, že tomu tak bude i nadále.“
• Jaké budou výsledky festivalu?
„Výsledky není to správné slovo... Až skonèí jednání partnerských mìst budu vìdìt, kdo dostane pozvání do zahranièí, které vìci zaujaly do té míry, 
že budou v roce 2000 na turné venku. To za prvé, za druhé pùjde o to, kdo bude na velkém festivalu Tanec Praha. I když letos je festival vzhledem 
k velkým finanèním problémùm limitován, takže patrnì vezmeme na Tanec Praha jenom jednu jedinou produkci, která bude odpovídat zahraniènímu 
výbìru. Nedá se mluvit o výsledcích jako takových, spíše jde o to, kdo dostane pøíležitost...“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Entrée k Tanci ’99 - Yvona Daòková o Entrée

Foto: BoDYvona Daòková èekala druhé dì�átko. Že by nová tradice Entée k Tanci?

Foto: BoDZ choreografie Moniky Rebcové „JOWIE, PLEASE, HELP ME!“ (ze zkoušky)
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Bylo:
F Tanec, tanec, tanec. Pod tímto názvem se konal ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti 

25. kvìtna 1999 taneèní koncert ZUŠ Uherské Hradištì, jehož hosty byli žáci TO ZUŠ Uherský 
Brod.

F 30. kvìtna 1999 se konal ve Stavovském divadle Gala koncert mladých talentù za úèasti 
žákù zahranièních škol z Nìmecka, Holandska, Rakouska a Ukrajiny. Samozøejmì na pódiu 
nechybìli studenti Taneèní konzervatoøe Praha.

F Pøedstavení Carrot King se konalo 6. a 7.5.1999 v Duncan Centre Praha. Tanèil a hrál Tiago 
Gambogi, režie Mark Phoenix, Spolupráce Margaret Swallow.

F Nìco v nás chce tanèit - 4. Pod tímto názvem se konalo 22. kvìtna 1999 pøedstavení v 1900  v di-
vadle Barka Brno. Vystoupily soubory Malé taneèní seskupení (Morava), Filigrán (Morava 
- Tyrolsko) a Tanztheater Loop (Bavorsko).

Bude:
F Soubor historických tancù La Fiamma uvádí znovu poøad Hudba a tanec doby Rudolfa II. se sou-

borem Musica Fresca v režii Evy Kröschlové v Lobkowickém paláci Praha (12.6.), na zámcích 
v Sasku, v divadle v Dìèínì (1.7.) a na zámku v Èeském Krumlovì (2.7.). Dále se souborem 
Alla Breve tance 15. století na hradì Švihovì (29.8.) a v mìstì Kadani (4.9.) pod názvem 
Tance rané renesance.

F Absolventské koncerty studentù Taneèní konzervatoøe Praha se konají v Národním divadle 
17. a 18. èervna 1999.

F Zlatka Marešová opìt pøipravuje v Chocni Skorofestival. 17. èervna vystoupí na nádvoøí zámku 
v Chocni žáci I. a II. cyklu TO ZUŠ Choceò (zaèátek 2030 hod), 18. èervna vystoupí žáci II. cyklu 
a soubor Prozatím (opìt na nádvoøí zámku, zaèátek 2100 hod), 19. èervna se uskuteèní Veèer 
tance hostù Skorofestivalu a to ve 2100 hod (rovnìž na nádvoøí zámku). Skorofestival uzavøe 
20. èervna vystoupení TO ZUŠ Choceò v zámeckém parku (zaèátek v 1500 hod). Autorkou cho-
reografií pro TO ZUŠ Choceò a soubor Prozatím je Zlatka Marešová.

F Druhé prázdninové studio Tanec bez hranic (Free Dance Unlimited) Pardubice 1999 poøádá 
opìt Škola tance a pohybové estetiky - Studio Popbalet Praha pro taneèníky i choreografy od 8. 
do 13. srpna 1999. Letošní program navazuje na loòský a proto opìt vyuèují:

    Florence Meregalli, taneènice a choreografka pùsobící v Paøíži. Studovala u Rudy Bryanse (asi-
stent Béjarta), Toniho Pierce z Alvin Ailey Dance Theatre. V USA pak u Cecilie Marty a M.Chap-
mana z Martha Graham School. V souèasné dobì tanèí v Company Bruce Taylora. Vyuèuje 
jazzdance a contemporary.

    Silvia Martiradonna (Itálie). Jako asistentka choreografa pracuje na muzikálu Fantasy pro Pro-
fessional Dance Center Tokyo, v company „Balletto di Roma“ vyuèuje modern jazzdance a pøi-
pravuje i vlastní taneèní pøedstavení. S vlastní skupinou „Free impression“ uvádí pøedstavení 
„Believe“ v Teatro nuovo ve Veronì a v divadle Olimpico v Øímì. Vyuèuje moderní jazzdance.

    Francesco Seracino - pøijel v loòském roce jako asistent Silvie, pùsobí jako taneèník ve skupinì 
zpìvaèky Geri. Bude vyuèovat jazzdance a novinku letošního programu Hip, hop.

    Posledním vyuèujícím bude Vjaèeslav Ivanov, známý pedagog øady profesionálních pražských 
souborù - (Laterna Magika, Pražský komorná balet ad.), nyní pedagog a choreograf Východo-
èeského divadla v Pardubicích. Vyuèuje klasický tanec.

    Na 2. roèník Tance bez hranic vás srdeènì zve Studio Popbalet. Informace na adrese Vìra 
Veselá - Studio Popbalet, Parmská 390. 109 00 Praha 10. Telefon 02-7863689

F Na závìr školního roku uvádí své pøedstavení „Hejblata z pøedmìstí“ aneb „Pohyb dìtem 
s Popbaletem IV“ Škola tance - Studio Popbalet v Divadle Komedie Praha v sobotu 
19. èervna 1999 od 1100 hodin, 1400 hodin a 1700 hodin.

F Pozor! Pražské regionální kolo Celostátní pøehlídky scénického tance po øadì „organizaèních 
šumù“ má koneènì svùj pevný termín: Bude se konat 11. záøí 1999 v DDM Praha 8. Kontakt 
a bližší informace: Jiøí Melichar, Krynická 490, 182 00 Praha 8, tel.: 02-8553790

F Nezapomeòte se pøijít podívat na „ostravské“ regionální kolo Celostátní pøehlídky scénického 
tance Tanec, tanec... ’99. 19. èervna 1999. Pøehlídka se koná v divadle Petra Bezruèe, zaèíná 
v 1600 hod.

    Další den - 20. èervna se koná v 1800 Zóna v divadle Petra Bezruèe. Vystoupí zde Petr Tyc 
v choreografii Niny Vangeli a vybrané soubory ze sobotní pøehlídky. Taneèní ostravský víkend 
doplòují též praktické cvièební lekce.

F Taneèní divadlo Bralen, Východoèeské divadlo Pardubice a Taneèní centrum Monsignore 
pod záštitou Jiøího Razskazova, námìstka primátora mìsta Pardubice organizují Prázdninové 
stretnutie s tancom. První týden setkání se uskuteèní v termínu od 4.7. do 10.7.1999 
v Pardubicích. Klasický tanec bude vyuèovat Vjaèeslav Ivanov, techniku M. Graham 
a J.Limona Jana Kekeòáková a techniku jazzového tance Rastislav Letenaj. Informace a dotazy 
na tel: 040-518824 nebo 040-512983. Písemnì na adrese TC Monsignore, Jiráskova 1099, 
530 02 Pardubice.

F Na festivalu Tanec Brno 99 vystoupí 25. èervna 1999 v 1930 v Janáèkovì divadle Martha 
Graham Dance Company (USA) s programem zachycujícím nejslavnìjší období své zakladatelky. 
26. èervna 1999 v 1930 v Mahenovì divadle vystoupí Bratislavské divadlo tance (Slovensko) 
s pøedstavením ...romeo a júlia...

F Dìtské taneèní studio DK Teplice vystoupí v nové premiéøe 20. èervna 1999 v 1630 
v Krušnohorském divadle v Teplicích v choreografiích Jiøiny Lavièkové Brodway?!, Svatební 
košile, Bílá paní a rocková Kaèenka.

Víte o tom?

F Celostátní pøehlídka scénického tance:
 regionální pøedkolo v Ústí nad Orlicí
    regionální pøedkolo v Jablonci nad Nisou
    regionální pøedkolo v Žïáru nad Sázavou
    regionální pøedkolo v Ostravì
F Taneèní veèer Karlínského spektra
F Jitka Molavcová a Alfréd Strejèek o scénic-

kém tanci
F Jindøich Zemánek, øeditel Evropského centra 

pantomimy neslyšících pro Taneèní rozhle-
dy

F Navštívili jsme pøedstavení
    TO ZUŠ Lanškroun a TO ZUŠ Svitavy
F Kolínský festival IV. Otevøeno
F Pøedstavení Jiøího Rebce v divadle Kome-

die

V pøíštím èísle 
pøineseme

Zmìna: Chvaletice - Èeská Skalice
Ètvrtá Letní škola tance Taneèního studia Jiøího 
Rebce avizovaná v našem èasopise je pøesunu-
ta z dùvodu rekonstrukce KD ve Chvaleticích 
do Tìlovýchovného areálu v Èeské Skalici (vý-
chodní Èechy). Kromì zmìny místa vše ostatní 
zùstává zachováno (lektoøi, rozvrh, styl).
Vzhledem k tomu, že Èeská Skalice je pøíjem-
ným mìstem (ke známé rekreaèní lokalitì rybní-
ku Rozkoši je coby kamenem dohodil), snadno 
dostupným autobusovými i vlakovými linkami, 
vìøíme, že frekventanti Letní školy tance Jiøího 
Rebce pøijmou tuto zmìnu s pochopením.

-red-

Pozor! Zmìna!

Kresba: Jan Steklík
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Taneèní konzervatoø Praha - Florida USA
Studenti Taneèní konzervatoøe Praha byli pozváni paní Renatou Sabon-
gui a Eastons Music Centrem k vystoupení v Naples na Floridì. Dne 13. 
kvìtna 1999 se uskuteènil v Sugden Community Theater v Naples kon-
cert, jehož program byl složen z ukázek klasického baletu, souèasných 
choreografických kompozic svìtových i èeských choreografù, závìr byl 
vìnován lidovým tancùm z Èech a Slovenska. Vystoupení vyvolalo bouøli-
vé ovace zcela zaplnìného divadla.
Zájezdu se zúèastnila také pianistka Eliška Novotná - laureátka mnoha 
domácích i zahranièních soutìží, v souèasné dobì žaèka prof. Ivana 
Klánského na AMU v Praze. Ta vystoupila také 11. kvìtna na prezentaci 
„klavíru 21. století“ v Eastons Music Centru v Naples se samostatným 
recitálem.
Pøed odletem do Èeské republiky byli pozváni úèastníci zájezdu paní 
Ájou Vrzáòovou na pøátelský obìd do Sherathon hotelu v Miami Beach. 
Na základì velmi úspìšného vystoupení obdržela Taneèní konzervatoø 
v Praze pozvání od mìsta Naples k uskuteènìní nìkolika koncertù v rámci 
oslav Milénia v prosinci a lednu 1999 - 2000.

-js-

Úspìch!

Vystoupily zde soubory C-Dance Ústí nad Orlicí v choreografii Evy Ve-
verkové Poslední veèeøe, soubor Mirky Eliášové v choreografii Mirky 
Eliášové Dùvìrná setkání a Divadlo v 7 a pùl Brno v pøedstavení Okna 
Zoji Mikotové.
Bezprostøední dojmy divákù:
Eva Klimáèková z Bratislavy: „Jsem velmi ráda, že jsem byla na pøed-
stavení tìchto hluchonìmých (Okna). Mají kolem sebe úžasné ticho, klid 
a veškerý pohyb vychází z hloubky jejich nitra. Bylo to velmi silné. Pøe-
dávali ven svoje pocity tìlem, pohybem, gestem... Byla to pro mì velká 
škola a každý pohyb byl velmi plný, i když to nìkdy byla jen gesta, nebyl 
to ani taneèní pohyb - ale gesta byla velmi obsažná.“
• Mohlo by vás toto pøedstavení snad i inspirovat k vaší tvorbì?
Eva Klimáèková: „Ne v tom smyslu, že bych napodobovala. Ale chtìla 
bych pracovat takto „zevnitø“. Nechci ukazovat jen prázdnou taneèní for-
mu, taneèní pohyby, ale právì naopak. Je to nitro, duše, která by mìla 
nacházet cestu ven.“
Veronika Mašková: „Úvodní èást C-Dance a soubor Mirky Eliášové se mi 
líbily, ale to druhé - Okna... Nejsem asi založena chápat tak velké umì-
ní. Byla to rozhodnì „kláda“, byl v tom znát jejich jasný zámìr. Bylo to 
moc zdlouhavé, asi bych to zkrátila, jinak hudební kulisa byla vymyšlena 
úplnì skvìle...“
• Nebyli to právì ti neslyšící, kteøí tu pøedvedli skuteènì moderní ta-
nec?
Yvona Daòková, øeditelka festivalu Tanec Praha: „Takhle bych to nekva-
lifikovala. Ale byla to velmi zajímavá ukázka, jak se dá pracovat s tìlem, 
s gestem.“
• Nebyla to bájeèná inspirace pro nìkteré naše modernisty, kteøí myšle-
ním stojí až po uši v ruské klasice (aniž by si to pøiznali)?
Yvona Daòková: „Pro tento typ modernistù urèitì!“
Dìkuji za odpovìdi.
P.S. Jenom taková malá poznámka k bezprostøedním dojmùm. Urèitì 
skrývají zrnka moudrosti a to i tehdy, když si dokonce protiøeèí. Ne, 
že bych se chtìl vyvléknout z psaní kritik na pøedstavení, ale nìkdy 
kritika je pouhým slohovým cvièením na téma „jaké bylo pøedstavení“, 
kdy se mnoha slovy opisuje to, co nìkdy divák øekne dvìmi vìtami. 
Nemluvì o tom, že si myslím, že je rozhodnì daleko zajímavìjší vidìt 
skuteèné hodnocení lidí, kteøí se nebojí projevit svùj názor (vìtšinou mi 
odmítají v anketì hodnotit Pražáci pøedstavení ostatních pražských sou-
borù - pochopitelnì se nechtìjí rozhádat, což ctím), než si pøeèíst názor 
jednoho recenzenta, který konec koncù v recenzi nebo kritice dosti èasto 

prezentuje spíše sebe a své názory nežli to, co ve skuteènosti probìhlo na pódiu. Nejsem proti kritikám, ale aby mìly význam, muselo by jich vedle 
sebe být nìkolik od rùzných autorù, vycházejících z rùzných „škol“.
Jo a nemyslete si, že je jednoduché, názory divákù sbírat - vìtšinou bych poté potøeboval péèi psychoterapeuta, i když právì v Hradci Králové bylo 
velmi slušné publikum. Pøímo do ... jsem byl poslán jen jednou.

-mn-

Entrée k Tanci ’99 - Beseda 18.4. 1999

Foto: BoDC-Dance, POZDNÍ VEÈEØE, chor.: Eva Veverková

Libor Gross je produkèní Entrée k Tanci. Kdo je to produkèní? Laicky 
øeèeno: Èlovìk, co za všechno mùže, když nìco nevyjde. S chutí jsem 
mu proto položil následující otázku:
• Vyskytla se tady nìjaká chvíle, kdy jste byl zralý na infarkt?
„Ne, loni to bylo horší. Loòský program byl pøecpaný, byli tady i lidi, pracu-
jící v zahranièí, napø. dvojice Vanìk-Èerná. Jsou zvyklí pøed pøedstavením 
tøi dny zkoušet a to jsme jim nemohli v tìchto podmínkách poskytnout. 
Ani kapacitnì, ani finanènì. Letos všechno zvládáme.“
• Co se vám líbilo ze shlédnutých pøedstavení?
„V pátek veèer se mi líbilo pøedstavení Jana Kodeta. Pøedstavení pro mì 
bývají zajímavá tím, že vidím do zákulisí, takže vím, když se nìkdy nìco 
nepodaøí, co by se podaøit mìlo.“
• Jste tady druhým rokem, za rok opìt nashledanou?
„Jestli si mne vybere Tanec Praha a Hradec Králové tak urèitì.“
Dìkuji za rozhovor.

-mn-

Entrée k Tanci ’99 - 
S Liborem Grossem
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Festivalová vystoupení byla ukonèena choreografiemi: Jowie, please, help 
me! (choreografie Moniky Rebcové), Láska, jak se øíká (choreografie Lenka 
Ottová) a Lovers (choreografie Evy Klimáèkové - Bratislava).
S diktafonem jsem za názory divákù vyrazil o pøestávce po první choreo-
grafii Moniky Rebcové:
Markéta Dušková: „Nevìdìla jsem, kam se døíve podívat. Ale bylo to 
pìkné.“
Mašatová Martina: „Zajímavé v každém pøípadì. Sice nechápu, co tanec 
vyjadøoval, spíš si domýšlím, co asi. Ale bylo to zajímavé.“
Marie Macháèková: „Líbilo se mi to. Líbil se mi film, hudba byla pìkná, 
choreografie...“
Jakub Hubert: „Když to øeknu zkrácenì - nic moc mì to neoslovilo. Jsem 
laik, ale øekl bych, že kdyby to bylo o polovinu kratší, nic by se nestalo. 
Plátno mì rušilo. Bylo to aspoò ze zaèátku založeno na stereotypních 
fázích, proti tomu vùbec nic nenamítám, ale dnes jsem naladìn na nìco 
jiného.“
Kristýna Èerná: „Hodnì dobøe zatancované vazby, ale... nic moc, bylo 
to pro mì hodnì dlouhé. Projekce byla dobrá, film byl perfektní, geniál-
nì udìlaný...“
Dana Pešová: „Neèekala jsem od Moniky Rebcové nic jiného. Její chore-
ografie mi pøipadají poøád stejné. Nic mi to neøeklo.“

Všem dotázaným dìkuji za odpovìdi. Po skonèení pøedstavení jsem an-
ketu nedìlal, nemìla by smysl, protože jak choreografie Lenky Ottové, 
tak Evy Klimáèkové zapùsobily v Hradci jak bomba.
Nejprve nìkolik poznámek k tanci Láska, jak se øíká: Tanec mìl absolut-
ní úspìch - jak by ne, na jevišti vedle tøí taneènic vystoupili Petr Koláø, 
Petr Opavský a Jan Kodet! Prostì témìø hvìzdné složení a protože cho-
reografie jim dala dost pøíležitostí dokázat, co umí, bylo skuteènì na co 
koukat. Výhrady: Škarohlíd by s možná odstupem øekl, že choreografie tìží 

Drobná, nakrátko ostøíhaná èernovláska z Anglie Judy Steadmen je his-
toricky první zahranièní taneènicí v Pražském komorním baletu, dnes 
Baletu Praha.
• Jak jste se sem dostala?
Judy Steadmen: „Všimla jsem si inzerátu v taneèním èasopise Dance 
Europe, kde stálo, že Pražský komorní balet poøádá konkurs. Praha 
znìla zajímavì, i když jsem nemohla nalézt mnoho informací o souboru. 
Zjistila jsem jen, jaká je skladba jeho repertoáru. Líbila se mi a tak jsem 
se na konkurs rozjela. Pøedvedla jsem se myslím dobøe, ale práci jsem 
nedostala. Vrátila jsem se zpátky do Anglie, zabývala jsem se nìèím jiným, 
když mi napsali: Jestli jsi stále volná, pøijeï. Jela jsem.“
• Jaká je vaše taneèní minulost?
„S tancem jsem zaèala v jedenácti letech na škole, kde se mimo bìž-
ných pøedmìtù kladl velký dùraz na výuku tance. Odtud jsem se dostala 
na Central School of Ballet v Londýnì. Po škole jsem hodnì cestovala, 
tanèila jsem v Evropì, hlavnì v Nìmecku, ale i v Rakousku, èi ve Švýcar-
sku. Po návratu do Anglie jsem získala angažmá v London City Ballet, kde 
jsem tanèila ètyøi a pùl roku. Poté jsem se podílela na nìkolika menších, 
èasovì omezených projektech. Sehnat kvalitní angažmá v Británii není 
lehké, je tam spousta taneèníkù a málo stabilních, silných souborù.“
• Na jak dlouho máte smlouvu?
„Na jeden rok. Mìla bych se vrátit v èervnu.“
• Proè nezùstanete déle?
„Hlavnì proto, že bych ráda odešla do taneèního dùchodu. V záøí mi bude 
tøicet a cítím, že je èas nasmìrovat svùj život jiným smìrem.“
• Jak se cítíte v PKB? Je nìèím specifický?
„Každý soubor je jiný. I tady jsou vìci dobré a špatné. Kolegové jsou 
ke mnì velmi pøátelští a jazyk není až takový problém, jak jsem pùvodnì 
èekala. Mìla jsem trochu problémy s nìkterými choreografiemi, protože 
jsem zvyklá dìlat klasický balet.“
• Takže modernu jste nikdy pøedtím nedìlala?
„Jen velmi málo. Souborù soudobého tance je v Anglii ještì ménì než ba-
letních. I proto jsem zamíøila do Prahy.“

• Která z choreografií vám sedí nejvíc?
„Smrt a dívka, jejímž autorem je Robert North. To je velmi silná choreo-
grafie a pro mì je poctou v ní tanèit.“
• Co choreografie Pavla Šmoka?
„Na nìkterých je znát, že už mají svùj vìk, nìkteré jsou i pøesto velmi 
silné, tøeba Zjasnìná noc, tu miluji. Škoda, že v ní nemohu tanèit.“
• Vidìla jste nìjaké jiné èeské soubory?
„Vidìla jsem nìkolikrát balet Národního divadla a Petra Tyce, ten se mi 
velmi líbil. Je moderní, novátorský, myslím, že podobných vìcí tu mnoho 
není.“
• A co Národní divadlo?
„Vidìla jsem Labutí jezero, které jsem sama tanèila tolikrát, že jsem 
se cítila velmi nepohodlnì i pøi pouhém koukání na nìj. Vidìla jsem také 
Louskáèka, který se mi velmi líbil.
Jsou tam skvìlí taneèníci, ale také nìkolik nepøíliš dobrých. Netvrdím, 
že taneèníci musí být kost a kùže, ale tvary nìkterých z nich opravdu 
trochu ruší.“
• Co èeský životní styl?
„Když jsem se sem stìhovala, øíkala jsem si, že nechci vypadat jako 
turista, že se budu snažit zapadnout, ale když jste takovou dobu pryè 
z domova, chcete vìci, na které jste zvyklí.“
• Takže chodíte do irských pubù...
„Ano, kupuji si anglické noviny, poslouchám BBC World Service, chodím 
do Mc Donalds... Když jsem tanèila v Nìmecku, bylo snadnìjší sehnat 
stejné vìci jako v Anglii, u vás se pøece jen žije odlišnìji, jíte úplnì 
jinak...“
• Èeské jídlo vám nechutná?
„Ale ano. Tøeba peèená kachna s knedlíkem, to je pochoutka. Ale pøed 
vùbec prvním pøedstavením s PKB jsem si dala smažený sýr a ten mi tedy 
vyloženì nesedl (smích)... To bylo strašné. Smažený sýr nenávidím.“
Dìkuji za rozhovor.

Libor Tampier

pøedevším z kvalitního provedení, dokonalé partnerské práce a je spíše 
exhibicí než dílkem, které by se mìlo zapsat do vývoje èeského tance 
nìjakým pøínosem... Ale! Pøesto byl tento tanec vynikající. Nemusí se po-
øád jenom nìco objevovat. Mùže se pøece v dobrém slova smyslu chvíli 
tìžit z dosaženého, kochat se krásným tancem, ryzí estetikou (krásná 
mužská tìla nahoøe svleèená, v samotinkém závìru se pøidaly i taneènice 
- nahota, která vyplynula pøirozenì z tance). Zastavme se, pokud je kumšt 
krásný, vychutnejme ho - není pøece povinností kumštu být poøád na honbì 
za zmìnami, novotami. Záleží v kumštu nejvíc na novotách, pøekvapování 
diváka, na nápadech mnohdy zcela samoúèelných? Je nutné za každou 
cenu snažit se vymýšlet už pøedem „cosi“ originálního?
Zkrátka jako divák jsem si pøi choreografii Láska, jak se øíká Lenky Ottové 
opravdu pokoukal na tanec. Estetika pohybu a tìl, zmagnetizovaných 
erotickou polaritou. Myslím, že divák a èást kritické obce se v názoru 
na tento tanec neshodnou. V každém pøípadì je to choreografie „závislá“ 
na nejkvalitnìjších interpretech. Publikum na Entrée k Tanci 99 po tomto 
tanci explodovalo.
Po velkolepé podívané jsem trochu s obavami oèekával komornì ladìné 
pøedstavení Evy Klimáèkové z Bratislavy. Na pódiu pianino, ona a kla-
vírista. No nevìøili byste, musí se to vidìt. Jednoduchý, ale geniálnì 
zpracovaný pøíbìh o tom, jak rozverná taneènice laškuje s klavíristou 
až se posléze dají dohromady, nakonec se poškorpí a zase všechno za-
ène od zaèátku. Každý pohyb mìl svùj smysl, jedna akce rostla z druhé, 
dokonalé taneèní divadlo a mimoøádná odezva u publika.
Jejich vystoupení patøilo k tìm invenèním, které už nikdy nezapomenete. 
Mám-li srovnat po této stránce nìkteré tance z Entrée, už dnes o nìkte-
rých nevím, o èem byly, co bìhem nich probíhalo, zatímco „Lovers“ Evy 
Klimáèkové vám mùžu v duchu pøehrát celý.

-mn-

Judy Steadmen v Pražském komorním baletu

Entrée k Tanci ’99 - Klicperovo divadlo 18.4.
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Tradièní premiérový poøad ústecké uèitelky tance, choreografky a vedoucí 
souboru C-Dance Evy Veverkové už 22 let (!) obohacuje kulturní nabídku 
mìsta Ústí nad Orlicí. Osm pøedstavení sledovaly školy okresu, program 
v nich „uzrál“ a poté následovaly dvì premiéry pro veøejnost (16. dubna 
1999 v 1700 a v 1930).
Tak jak bývá každoroèním zvykem, staví Eva Veverková choreografie 
pro každý roèník TO ZUŠ, pøièemž vrcholem veèera bývá ètyøi nebo pìt 
choreografií pro II. cyklus TO a soubor C-Dance. Ve dvou choreografiích 
se naposledy pøedstavila v tomto poøadu druhá uèitelka taneèního oboru 
ZUŠ Ústí nad Orlicí Iveta Zahradníková, která od pøíštího školního roku 
bude vyuèovat na ZUŠ Lanškroun na plný úvazek. Jako host vystoupil 
ve vlastní choreografii bývalý žák ZUŠ, nyní student taneèní konzervatoøe 
Duncan Centre Praha Rostislav Šrom.
Práci Evy Veverkové hodnotili za mì už dávno pøede mnou jiní a jinde 
- stohy diplomù z celostátních pøehlídek soutìží TO ZUŠ a Celostátních 
pøehlídek scénického tance, množství pozvání na zahranièní festivaly a na-
bídky na vystoupení v divadlech po celé republice mluví samy za sebe.
Bude 22. Tanèíme pro radost pokraèovat v této cestì? V souèasné 
dobì, kdy prakticky všechny soubory moderního tance dosahují urèitou 
standardní úroveò taneèních dovedností, jde (a pùjde èím dál víc) zejmé-
na o nápaditost, o režijní zámìr, o pravdivost výpovìdi, v jistém slova 
smyslu i o aktuálnost. Díky širokému inspiraènímu zábìru Evy Veverkové 
o ní nemám ani do budoucna starost, jednak je to otázka nadání, které 
mìla po kom podìdit a jednak otázka pozorovacích vloh a èlovìèiny, 

se kterou se zmocòuje svých témat. To jsou vìci, které se nedají nauèit, 
buïto je èlovìk cítí nebo ne. Jde o to dokázat tlumoèit své námìty pøes 
rampu taneèní øeèí (vzhledem k souèasnému vývoji kumštu s klidem na-
píši jakoukoliv øeèí) k divákovi. Silnou stránkou celoveèerního poøadu je 
dramaturgická zkušenost Evy Veverkové - v rámci veèera støídavì vybuzuje 
pozornost diváka, mìní nálady, nebojí se zaøadit pro zpestøení témìø èistì 
divadelní humorný výstup (Volební guláš).
Vedle toho, jako vždy, na programu nechybí závažný námìt reagující 
na myšlenkové proudy doby. Jean-Paul Sartre by zaplesal nad odosobnì-
nou atmosférou Stanice, kde nikdo nemluví s nikým, všichni jsou spolu 
a pøitom nikdo s nikým, pouze spojeni náhodou, že byli ve stejnou dobu 
na stejném (špatném) místì. Svìt zmìnila náhlá katastrofa, nebo výbuch, 
vlastnì nikdo neví co a nádražní stanice se stává vìzením, absurditou, 
ve které se mùžeme všichni ocitnout sami uprostøed skupiny druhých. 
Situace nemá východisko a konèí šíleným jekem jedné z taneènic, 
zatímco hudba hraje kuriózní pompézní valèík. Filozofové existencialis-
mu by nad tímto tancem jásali. Divák odkojený happyendovými seriály 
se s ním musí nejprve vyrovnat. V každém pøípadì nepochybuji o tom, 
že se jedná o kus, který se vymyká ze souèasné produkce právì svým 
filozofickým podtónem.
No zkrátka, až si budete myslet, že vás už v tanci nic nemùže pøekvapit, 
pøijeïte se podívat do Ústí nad Orlicí na Tanèíme pro radost.

-mn-

Ústí nad Orlicí - Tanèíme pro radost

Foto: BoDSTANICE, choreografie Eva Veverková

Foto: BoDTRIO, choreografie Eva Veverková Foto: BoDVOLEBNÍ GULÁŠ, choreografie Eva Veverková
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Akcent dance je pomìrnì mladý pražský soubor a když mì jeho vedoucí 
Lucie Mírková zvala na jeho první celoveèerní pøedstavení do Divadla 
Komedie (2.5.1999), zareagoval jsem jednoznaènì. Být „u toho“ je pøe-
ce sen každého novináøe.
Ještì pøed pøedstavením jsme se s Lucií Mírkovou odebrali do divadelního 
baru s názvem Tragedie, kde probìhl následující rozhovor:
• Mohla byste pøedstavit soubor Akcent dance tìm, kteøí ho neznají?
Lucie Mírková: „Základ vznikl v roce 1995. Byli jsme døíve „velká“ pøí-
pravka Dance Perfect. Snažily jsme se v Praze existovat samostatnì, 
ale nešlo to, takže od roku 1996 jsme pod Domem dìtí a mládeže Praha 
7. Za docela slušný roèní paušál nám pronajímají tìlocviènu. Pomáhají 
nám i s hudbou, s technickým zázemím...
Nyní pøed pøedstavením trénujeme každý den, dvakrát týdnì máme 
Jaroslava Langmaiera na moderní techniky, jednou týdnì s námi dìlá 
prùpravu klasického tance Kateøina Riedlbauchová z HAMU. Jednou 
týdnì v pátek máme nácviky choreografií a pøes víkend choreografie, 
choreografie poøád dokola.“
• Jste výhradní choreograf souboru?
„Ano, ale uvažuji o tom, že oslovíme nìkoho dalšího, protože se dìlá už 
tøetí rok jen se mnou. Bude to potom zajímavìjší pro soubor.“
• Dnes je to skuteènì první celoveèerní pøedstavení?
„Ano. První a doufám, že ne poslední (všeobecný smích).“
• Vy jste mìly být loni na celostátní pøehlídce scénického tance s chore-
ografií Nikdo není ostrov, ale potom jste nepøijely...
„Ano, tìšily jsme se, že jsme koneènì po tøech letech postoupily, ale po-
tom jsme kvùli nemoci nemohly do Ústí nad Orlicí pøijet.“
• Co dìláte kromì tance, co je vaše obèanské povolání?
„Mám živnostenský list na zprostøedkovatelsko - obchodní službu a dìlám 
manažera jazykové školy. Do minulého roku jsem ještì uèila v Dance Per-
fectu, ale dospìlo to k bodu, kdy z èasových dùvodù nešlo dál pokraèovat. 
Napùl jsem dìlala v jazykové škole, napùl v Dance Perfectu a nic poøádnì. 
Teï jsem jen v jazykové škole a vedu soubor Akcent dance. V souboru 
polovina studuje, polovina pracuje, každý se vìnuje nìèemu jinému, nikdo 
se nespecializuje na tanec. Máme deset èlenek a je zajímavé, že základ 
z Dance Perfectu vydržel dodneška. Z novìjších èlenek pøišly ètyøi v záøí. 
Doufám, že se ještì trochu rozrosteme.“
• Dnes je vaše velká premiéra. Máte trému?
„Pøíprava byla natolik intenzivní a nároèná, že veškerou nervozitu jsme 
už vyèerpaly bìhem zkoušek. Bìhem tìch dvou mìsícù jsem byla ner-
vózní víc než dost. Vèera jsme spolu se souborem trávily odpoledne, 
povídaly jsme si, pouštìly jsme si video - bylo to pøíjemné. V žádném 
pøípadì nervozita není taková, jak jsem si myslela, že by mohla být. Asi 
jsme všechnu nervozitu rozpustily v energii, vìnované pøípravì. A dnes? 
Všechno funguje, takže by se pøedstavení snad mohlo povést.“

• Co je vaší inspirací?
„Život. Pøi tvorbì choreografií vycházím z toho, co právì prožívám a co 
v èlovìkovi „uzraje“. Letos mám tøi choreografie a všechny tøi jsou inspi-
rované ženami.“
• Máte kluka?
„Ano“.
• Dìlá tanec?
„Ne.“
• Nad èím pøemýšlíte?
„Hodnì mì zajímají mezilidské vztahy a vývoj èlovìka od narození 
až do konce. Lidí ztrácí v dospìlosti spontánnost... Tady v Praze akorát 
všichni spìchají, lidi se mraèí, neumí moc komunikovat.“
• Co vás naopak tìší, že si mnete ruce spokojeností?
„Když se vydaøí trénink, když všechno vychází. Když si rozumíme. Ko-
likrát pøijdu domù a cítím se dobøe, protože nám všechno vycházelo 
na tréninku, jak mìlo.“
• Soubor je èistì dívèí?
„Ano.“
• A necítíte potøebu pøibrat nìjakého taneèníka?
„Kdyby byl... tak by to bylo skvìlé. Kluci nejsou.“
• No moment, když se rozhlédnu ve vašem souboru, vidím deset krásných 
holek, každá urèitì má známost - pro zaèátek by mohli kluci vypomoci 
alespoò v nìjakých hereckých rolièkách, ne?
„Naši pøátelé se do toho dvakrát nehrnou, spíše s odstupem pøihlíží.“
• Dnes tady bude vystupovat Jiøí Lössl?
„Minulý rok jsme byli na regionální pøehlídce scénického tance ve Žïáru 
nad Sázavou, kde byl, poznali jsme se na letní dílnì v Ústí nad Orlicí. 
Jirka je pøíjemný, dobøe se s ním komunikuje. A jeho dnešní hostování 
zaøídil Jarda Langmaier.“
• Kdybyste si mohla vybrat návštìvu nìjakého souboru, na který byste 
si zašla?
„Samozøejmì na Domino, Impuls dìlá zajímavé vìci... Když jsme 
u souborù - máme ideu zorganizovat pro pražské soubory festival. Za-
tím je myšlenka ve stádiu zrodu, pøemýšlíme jak navázat komunikaci 
se soubory. Protože jestli v Praze nìco nefunguje, tak je to komunikace 
mezi soubory. Chtìlo by to sehnat nìjakou osobnost, která by tuto akci 
zaštítila svoji autoritou.“
• Co vás zaujalo z profesionální scény?
„Mrzí mì, že jsem nevidìla na MTT Bratislavské divadlo tanca. Vidìla jsem 
tam ostravské divadlo, pøedstavení Taneèník na provaze bylo zajímavé. 
Velice se mi líbilo v Duncan centru pøedstavení Simone Sandroniho Déja 
Donné... To bylo ohromnì zajímavé. Ze zahranièí mì zaujalo na Tanci 
Praha ženevské divadlo pøed dvìmi lety. Ale zase až tolik jsem toho nevi-
dìla, loni jsem nemìla ani èas ani peníze, pøedstavení jsou v Praze dost 
drahá... Když jsem zaèínala tanèit, na mì zapùsobil Bruce Taylor, když 

Akcent dance v Divadle Komedie Praha

Foto: BoDAkcent dance, choreografie NIKDO NENÍ OSTROV
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sem zaèal jezdit. Potom ještì nìco dìlal s Taneèním centrem, ale to už 
pro mì nebylo až tolik zajímavé. Vzpomínám i na Dereka Williamse.“
• Jak trávíte volný èas?
„Když je volno, poslouchám hudbu a pøemýšlím nad novými choreografie-
mi. Nedá mi to, nìkdy už s tím chci praštit, potom uslyším novou hudbu... 
Nìkdy mám období, že hodnì ètu, nìkdy zase neètu vùbec. Ale nejvíc 
se vìnuji asi tanci.“
Dìkuji za rozhovor.

P.S. V souboru Akcent dance tanèí: Jana Baláèková, Lucie Jurová, Lu-
cie Mírková, Daniela Pilná, Barbora Poláková, Olga Svobodová, Barbora 
Šrámková, Lucie Tikalová, Pavla Tomšíková a Kamila Vítková.
Na programu pøedstavení byly choreografie Nikdo není ostrov, Suita, His-
torie ženy, Femme Fatale, If the Promises Were Gold (taneèní improvizace 
Kamily Vítkové), Scéna života, Viva Allegro. S výjimkou taneèní improvizace 
Kamily Vítkové je autorkou všech choreografií Lucie Mírková.
Jako host pøedstavení vystoupil v choreografii Tanec pro dva Jiøí Lössl 
a v choreografii Hudba ticha Jiøí Lössl a Jana Sýkorová.
Na souboru Akcent Dance je patrné kvalitní pedagogické vedení, dívky 
mají dobrou pohybovou kulturu a v nìkterých choreografiích (Nikdo není 

ostrov) se jim daøí oslovit diváka, pøièemž pøíjemný v bìhu veèera byl 
i kontrast jednotlivých dílek.
Osobnì nemusím u èeských souborù snad jenom „španìlsko“ (Historie 
ženy), kdy se zùstává u prvoplánové kostýmní stylizace a nepøíliš pestré-
ho pohybového rejstøíku (nezapomínejme na španìlskou mentalitu a její 
eroticko - živelný projev - ovšem na základì dokonalé pohybové káznì). 
Z této taneèní stylizace, použité by� i jenom jako inspirativní vliv, bych 
coby autor honem rychle utekl, protože vždycky se najde nìkdo, kdo tuto 
parketu ovládá lépe. Osobnì jsem „zkažený“ satelitní televizí, kde obèas 
na španìlské televizní programy a tanec koukám, takže už mi potom 
samozøejmì nemá co kdo v této oblasti dodat.
Jednièku dávám za dramaturgii veèera, kdy se podaøilo program vysta-
vìt tak, že mìl spád i gradaci. Kladnou roli sehrálo i zaøazení odlišné 
„pohybové školy“ v podání Jiøího Lössla.
K vystoupení hostù - Jiøí Lössl je prostì typ! A to je v moderním scénickém 
tanci pùl úspìchu. A svoji choreografii Hudba ticha (vidìl jsem i jiné starší 
verze této práce) vymlsal do výteèné podoby, kde celkovému vyznìní velmi 
pomohlo i to, že má k sobì adekvátní partnerku Janu Sýkorovou.
Akcentu dance držím palce, tìším se na další pøedstavení a nìkdy 
nashledanou!

-mn-

Foto: BoDAkcent dance, choreografie SCÉNA ŽIVOTA
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autor (platí i pro inzerci).
Redakce TANEÈNÍCH ROZHLEDÙ se nemusí 
vždy ztotožòovat se všemi zveøejnìnými názory 
a pøíspìvky. Ty pøíspìvky, u kterých chybí podpis 
a adresa (abychom se eventuálnì mohli s pisa-
telem spojit), uveøejnìny nebudou.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Pøetisk informací jen se svolením redakce.
Tisk:
Tiskárna GRANTIS, Smetanova 510, 562 01 
Ústí nad Orlicí, tel./fax: 0465-525741
Podávání novinových zásilek povoleno ÈP, 
s.p. - OZ Pøeprava è.j.:  2244/98 ze dne 
1.6.1998
ISSN 1211-8494, MK ÈR 7779
© Bohumír Džubej - BoD

TISKOVINY
V KRÁTKÝCH
TERMÍNECH

dopisní papíry,
hospodáøské tiskopisy,

reklamní letáky,
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

Pod lesem 253, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: 0465 - 523974

LABORATORNÍ ZPRACOVÁNÍ 
FOTOGRAFIÍ

PRO NÁŠ ÈASOPIS PROVÁDÍ
FOTO IRENA

Smetanova 615, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: 0465 - 526295

SOUKROMÁ INZERCE
Toto místo je vyhrazeno pro soukromou inzerci. Sháníte hudbu, 
látky na kostýmy, nìkde jste nìco ztratili? Nebo naopak nìco 
nabízíte, èi jste nìco našli?
Ceny soukromé inzerce jsou následující: 1. øádek 30,-Kè, každý 
další 10,-Kè. Inzerát bude otištìn po zaplacení zaslané složen-
ky.
Uveøejòujeme pouze inzeráty v souladu s platnými právními 
pøedpisy a s úplnou adresou inzerenta. Inzeráty pod znaèkou 
neotiskujeme.
Inzeráty zasílejte na adresu vydavatele uvedenou vlevo v tiráži.

!!! VÝHODY PØEDPLATNÉHO !!!
Nabízíme Vám velmi výhodné pøedplatitelské slevy.

Cena jednoho výtisku zakoupeného v bìžném prodeji je 30,-Kè.
Pøi celoroèním pøedplatném ušetøíte na jednom výtisku 5,-Kè 

a ušetøíte tak peníze za více než dvì èísla!!!

Cena jednoho pøedplaceného výtisku je pouze 25,-Kè!

Staèí èitelnì vyplnit objednací lístek a zaslat jej na adresu 
vydavatele. Také mùžete použít formuláø na, který je na 

Internetu na stránkách našeho èasopisu. Ty najdete na adrese
http://www.bod.cz

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA - NEVYSTØIHUJTE - KOPÍRUJTE
Objednávám pøedplatné èasopisu TANEÈNÍ ROZHLEDY
od nejbližšího možného èísla za cenu 25,-Kè za èíslo.

       Pøíjmení a jméno pøedplatitele................. :    _______________________________________ 

   Ulice a èíslo popisné.............................. :    _______________________________________ 

   PSÈ a mìsto ......................................... :    _______________________________________ 

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

                                                                      ¨ fakturou

   Datum a podpis (razítko) ........................ :    _______________________________________



FOTOSOUTÌŽ

Soutìžní snímek è. 1 Soutìžní snímek è. 2 Soutìžní snímek è. 3

Soutìžní snímek è. 4 Soutìžní snímek è. 5 Soutìžní snímek è. 6

Soutìžní snímek è. 7 Soutìžní snímek è. 8 Soutìžní snímek è. 9

Soutěžní snímek č. 1:         ZUŠ Františkovy Lázně - Španělská nálada v lázeňském parku (Autor: Pavla Kymplová)
Soutěžní snímek č. 2:         ZUŠ Františkovy Lázně - U fontány (Autor: Pavla Kymplová)
Soutěžní snímek č. 3:         ZUŠ Aš - Z celovečerního baletu „Louskáček“. 1998 - představitelky Číňanků a Pas de troix v maximálním 

soustředění  (Autor: Pavla Kymplová)
Soutěžní snímek č. 4:         ZUŠ Aš - Z celovečerního baletu „Pohádka o Jarmilce“. Šk. rok 1997/98 - Dobré víly a dvorní dámy vyhánějí 

ze Smutného království zákeřnou Nemoc (Autor: Pavla Kymplová)
Soutěžní snímek č. 5:         ZUŠ Aš - Učíme se tančit na špičkách. 1999 - Jestlipak nám to někdy půjde jako baletkám v divadle? (Autor: 

Pavla Kymplová)
Soutěžní snímek č. 6:         ZUŠ Aš - Dvanáctiletá Věrka Šetmaňuková romantická. (Autor: Pavla Kymplová)
Soutěžní snímek č. 7:         ZUŠ Aš - Čtyřletá Janička Tolarová. Šk. rok 1997/98 - Až já budu velká, bude ze mě... BALETKA! (Autor: Pavla 

Kymplová)
Soutěžní snímek č. 8:         ZUŠ Aš - Šk. rok 1997/98. (Autor: Pavla Kymplová)
Soutěžní snímek č. 9:         ZUŠ Aš - Malá a velká baletka. Šk. rok 1996/97 (Autor: Pavla Kymplová)

Vážení čtenáři.
Dnes vám představujeme první soutěžní snímky, které přišly do naší soutěže, vyhlášené v minulém čísle na str. 17. Propozice najdete 
také na našich Internetových stránkách spolu s barevnou verzí fotografií. Náš časopis najdete na adrese http://www.bod.cz. Zaslané 
fotografie budou také umístěny na CD-ROM našeho časopisu. Proto neváhejte a posílejte své fotografie - můžete i vyhrát! Propozice 
najdete v čísle 5/1999 na straně 17.

BoD



Sídlíme v eCity!

najdete na Internetu nejen na své oblíbené adrese

http://www.bod.cz

ale i ve virtuálním internetovém městě na adrese

http://www.ecity.cz
Staňte se obyvateli! Obyvatelé eCity plní úkoly a vyhrávají!

TANEÈNÍ ROZHLEDY ®
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