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A. Zpráva o činnosti sdružení 2014 
 

ALT@RT v roce 2014 zorganizoval 4 hlavní projekty. Nejvýznamnějším projektem sdružení 

zůstává provoz multifunkčního prostoru Studia ALTA, který zastřešuje prezentaci, podporu 

tvorby a vzdělávání v oblasti současného tance a pohybového divadla. Mezi další významné 

aktivity patřilo produkční zajištění zahraničních výjezdů vlastních projektů, které v minulém 

roce vznikly a v roce 2014 získaly pozvání na významné festivaly (Boys Who Like To Play 

With Dolls, EDGE). Nedílnou součástí uplynulého roku byly festivaly ImproEventsPrague (2. 

– 7.6. 2014) a „revoluční“ vydání festivalu HYBAJ HO!, který proběhl 29.9. – 6.10. 2014. 

 

Hlavní aktivity roku 2014:  

 

Studio ALTA – šestá sezona kulturního crosspointu, kde se na jednom místě organicky 

propojuje svět profesionálního umění se zaměřením na současný tanec a experimentální 

divadlo s představeními pro dětského diváka a komunitními aktivitami pro děti i dospělé. 

Studio ALTA slouží jako zkušebna, divadlo, místo pro další vzdělávání profesionálů stejně 

tak jako pro aktivní kulturně-sociální zapojení široké veřejnosti. Podzim roku 2014 patřil 

plánování dalšího rozvoje Studia, které se od ledna 2015 rozrůstá o další dvě haly o celkové 

rozloze 774 m2. 

 

ImproEvents Prague 2014 – pátý ročník festivalu taneční a divadelní improvizace letos 

hostil představitelku americké postmoderny Stephanie Skura. Festival tak pokračuje 

v důsledném mapování doposud žijících tanečníků, jejichž generace formovala podobu 

současného tance tak, jak ho známe dnes, a v jejich zvaní do ČR. 

 

HYBAJ HO! – sedmý ročník festivalu slovenského současného tance připomenul 

netradičním způsobem 25. výročí Sametové revoluce. Od 29.9. do 6.10. se v Praze představilo 

to nejzajímavější, co se v posledních dvou letech urodilo na slovenské taneční scéně. Hlavní 

hvězdou se stali dnes již proslulí Les SlovaKs Dance Collective s dílem Fragments, 

nechyběli ale ani stálice HYBAJ HO! Debris Company či Petra Fornayová a součástí festivalu 

byl i bohatý doprovodný program (výstava, workshop ad.) 

 

Mezinárodní reprízování projektů vzniklých v produkci ALT@RT – EDGE režisérky 

Petry Tejnorové si odbyl svou premiéru na půdě Spojených států amerických a dále 

pokračoval na festival Fira Tarrega do Španělska; Boys Who Like To Play With Dolls se 

staly událostí festivalu Spring Forward ve švédském Umeo. 

  

ALT@RT momentálně prochází právní transformací ze spolku na zapsaný ústav. Ředitelkou 

spolku zůstává MgA. Lucia Kašiarová, která odpovídá za celkový chod organizace, finance a 

umělecké směřování Studia ALTA. MgA. Karolína Hejnová odpovídá za umělecké 

směřování Studia ALTA, koordinuje mezinárodní aktivity ALT@RT a stará se o PR Studia 

ALTA. O produkci se stará Václav Kasalický, o provoz prostoru a dětské aktivity Klára 

Basjuk. Petr Voříšek zajišťuje supervizi technického provozu Studia ALTA. Technickým 

ředitelem Studia ALTA je Lukáš Benda, každodenním provozem se zabývá Štěpán Hejzlar. 
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B. Jednotlivé projekty: 

 

1. Studio ALTA 

 
Rok 2014 znamenal šestou sezonu existence kulturního crosspointu, kde se na jednom místě 

organicky propojuje svět profesionálního umění se zaměřením na současný tanec a 

experimentální divadlo s představeními pro dětského diváka a komunitními aktivitami pro 

děti i dospělé. Studio ALTA se stalo svébytným inkubátorem, který pomáhá dozrát mladým 

tvůrcům, umožňuje prezentaci jak zavedených, tak i méně známých umělců a zároveň 

poskytuje nezbytný zkušební prostor pro tvorbu mnoha profesionálních souborů z oblasti 

tance a divadla. Nedílnou součástí konceptu je i důraz na další vzdělávání profesionálů i 

aktivní kulturně-sociální zapojení široké veřejnosti. Poslední měsíce roku 2014 se nesly ve 

znamení plánování expanze Studia ALTA. Od ledna 2015 se ALTA rozšiřuje o další dvě haly 

v celkové výměře 774 m2, díky čemuž vylepší podmínky pro realizaci a další rozšíření 

stávajících aktivit. 
 

1/ Divadlo:  
Program leden – prosinec 2014 

   datum  akce návštěvnost 

leden     

20.1 TS Ligt/ Hodně malá čarodějnice/9,00 42 

20.1. TS Ligt/ Hodně malá čarodějnice/10,30 39 

25.1. V. Hybnerová, L. Kašiarová/Angel-y/19,30 62 

26.1. Dominika Andrašková /Psychóza ve 4.48/19,30 40 

únor     

3.2. Divadlo Bufet/ Škoda 1981/19,30 23 

8.2. Studio ALTA /Zabijačka/část I /15,00 - 22,00 350 

9.2. Studio ALTA /Zabijačka/část II/15,00 - 22,00 180 

15.2. V. Hybnerová, K. Krobová/Pokoj/19,30 76 

16.2. Pražský improvizační orchestr/20,00 68 

17.2. Divadlo Bufet/ Škoda 1981/19,30 40 

21.2. Fest. Malá Inventura/P. Šavel, T. Ondrová/Boys Who Like To Play With Dolls/20,00 80 

22.2. Fest. Malá Inventura/ D. Andrašková, Sarah Kane/ Psychóza ve 4,48/16,00 61 

23.2. Fest. Malá Inventura/ V. Hybnerová, L. Kašiarová/Angel-y/16,00 59 

24.2. Fest. Malá Inventura/TS Light/Hlasy země/16,00 49 

březen     

1.3. SE.S.TA /Anatomie těla v tanci /19,30 46 

3.3. TS Light/ Hodně malá čarodějnice/9,00 87 

3.3. TS Light/ Hodně malá čarodějnice/11,00 113 

3.3. TS Light/ Hodně malá čarodějnice/17,00 70 

9.3. TS Light/ Hlasy země/16,00 58 

15.3. Prague Mims/ Piráti/ 19,30 70 

17.3. D. Andrašková/ Psychóza ve 4.48/ 19,30 48 

21.3. V. Hybnerová, L. Kašiarová/Angel-y/19,30 54 

23.3. Mezinárodní divadlo NIE/Pim a Theo/19,30 80 

24.3. Mezinárodní divadlo NIE/Pim a Theo/10,00 76 

24.3. Mezinárodní divadlo NIE/Pim a Theo/14,00 74 
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28.3.  Taneční konzervatoř Duncan/Někde jinde/19,30 90 

duben     

4.4. V. Hybnerová, K. Krobová/Pokoj/19,30 39 

5.4. ČTP/P. Šavel, T. Ondrová/Boys Who Like To Play With Dolls/18,00 80 

5.4. ČTP/Me-Sa/Swarming/19,00 80 

6.4. ČTP/ Ver-Te Dance/Korekce/16,00 80 

11.4. Tantehorse/Light in the Darkness/19,30 34 

13.4. Radim Vizváry/Uter Que/19,30 20 

14.4. Me-Sa/P. Šavel, S. Dobák/ Much more than nothing/19,30 21 

15.4. Španělské gymnázium/ Labutě z Černobylu/19,30 80 

18.4. M. H. Lacová, S. Dobák/SuperNaturals/19,30 45 

25.4. English College/20,00 80 

26.4. English College/19,00 80 

28.4. Teatr Novogo Fronta/Too Close to the Sun/19,30/PREMIÉRA 80 

29.4. Teatr Novogo Fronta/Too Close to the Sun/19,30 80 

květen     

11.5. L. Kašiarová / Imago /19,30/I.PREMIÉRA 70 

12.5. L. Kašiarová / Imago/19,30/II.PREMIÉRA  63 

16.5. V. Hybnerová, L. Kašiarová /Angel-y /pronájem /19,30 80 

17.5. V. Hybnerová, L. Kašiarová/Angel-y /19,30 55 

18.5. Divadlo Bufet / Škoda 1981 /19,30/DERNIÉRA 38 

19.5: ME-SA /Solos a hosté /19,30 46 

23.5. Teatr Novogo Fronta / Too Close to the Sun /19,30 54 

26.5. V. Hybnerová, K. Krobová / Pokoj /19,30 65 

červen     

6.6. IEP Show/19,30 70 

9.6. Závěrečné vystoupení dětského studia Altík/ 17,00 80 

13.6. P. Hudeček/Kiss Romeo-Bang Juliet/ 19,30/PREMIÉRA 68 

14.6. P. Hudeček/Kiss Romeo-Bang Juliet/ 19,30 48 

15.6. P. Hudeček/Kiss Romeo - Bang Juliet/19,30 57 

16.6. D. Andrašková, S. Kane/ Psychóza ve 4:48 /19,30 50 

20.6. vystoupení ZUŠ Šimáčkova/18,00 80 

září     

6.9. P. Šavel, T. Ondrová/Boys Who Like To Play With Dolls/19,30/Zahájení sezóny 43 

8.9. L. Kašiarová/Imago/19,30 32 

12.9. M. Kochánek/Satori/19,30 /PREMIÉRA 56 

15.9. Studenti Duncan+DAMU/ Akvarel, GoG/19,30/PREMIÉRA 72 

21.9. TS Light/ Mikuláš + Hm…/18,00 80 

22.9. TS Light/ Mikuláš + Hm…/9,00 80 

22.9. TS Light/ Mikuláš + Hm…/ 10,30 80 

25.9. Radim Vizváry/Uter Que/19,30 12 

27.9. V. Hybnerová/L. Kašiarová/ Angel-y/narozeniny/20,00 150 

29.9. L. Kašiarová/Imago/ HYBAJ HO/19,30 47 

říjen     

2.10. P. Fornayová/Objekty výzkumu/M. Poláková/ Endings/Beginings/ 19,30/ HYBAJ HO! 39 

3.10. Z. Sviteková/Chiens naufragés/19,00/HYBAJ HO! 42 

3.10. Debris Company/ Epic/19,30/HYBAJ HO! 42 

4.10: M.Čertenzi/O jako Schlemmer/17,00/HYBAJ HO! v NG 170 

4.10. Artyci/Couch Corner/ 19,30/HYBAJ HO! 44 

4.10. koncert Longital/ 21,00/HYBAJ HO! 52 
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5.10. Divadlo Štúdio tanca/ From side of a man From side of a woman/18,00 HYBAJ HO! 29 

6.10. ME-SA/Duets/19,30/ HYBAJ HO!/PREMIÉRA 67 

11.10. TS Light/Karlík/16,00/4+4 dny v pohybu 75 

12.10. TS Light/ Karlík/10,00 73 

17.10. Mime Prague/ Piráti/ 19,30/ Mime Fest 79 

18.10. Mime Fatal/Ešús_Mess Kit/19,30/Mime Fest/PREMIÉRA 78 

19.10. Radmim Vizváry a Mime Prague/19,30/Mime Fest 63 

20.10. ME-SA/Duets/19,30 22 

25.10. Divadlo Spektákl/Zmoudření Dona Quijota/19,30/PREMIÉRA 80 

26.10. Dvadlo Spektákl/Zmoudření Dona Quijota/19,30 56 

27.10. Karel Vaněk/Endless Refill/19,30/ČESKÁ PREMIÉRA 51 

31.10. Nu, katedra DAMU, Akvarel/Nová generace/ 19,30 61 

Listopad   

1.11. VŠMU+Žízně/Nová generace/19,30 60 

2.11. Gravitace ticha, Uniforma, Gog/Nová generace/19,30 34 

3.11. R. Vizváry/Uter Que/19,30 62 

6.11.  TS Light/ Hodně malá čarodějnice/ 10,00/Festival Partitura 80 

6.11. TS Light/ Hodně malá čarodějnice/ 13,00/Festival Partitura 80 

7.11.  TS Light/ Putování ve větvích 10,00/Festival Partitura 80 

7.11. TS Light/ Putování ve větvích 16,00/Festival Partitura 80 

8.11. TS Light/ Krabat/16,00/Festival Partitura 80 

9.11. TS Light/ Hlasy země + tátové a mámy a Hm../16,00/Festival Partitura 80 

15.11. TS Light/ Krabat/ 17,00/Noc divadel 67 

15.11. ME-SA/Duets/19,30/Noc divadel 80 

17.11. S. Dobák, P. Šavel/Much more than nothing/19,30 50 

21.11. 10 let VerTe Dance 150 

27.11.  ME-SA a Rasmus Ölme/Swarming/19,30 45 

30.11. V. Hybnerová, L. Kašiarová/Angel-y pro děti/16,00 54 

30.11. V. Hybnerová, L. Kašiarová/Angel-y/19,30 55 

prosinec   

5.12. TS Light/Putování ve větvích/9,00 70 

5.12. TS Light/Putování ve větvích/10,30 70 

5.12. Mikulášská besídka Dětského studia/17,00 80 

6.12. TS Light/Putování ve větvích/16,00 70 

7.12. S. Arnstein, J. Šimek/GoG/ ME-SA/Super Naturals/19,30 28 

11.12. Divadlo Spektákl/Zmoudření Dona Quijota/18,30 55 

11.12. Divadlo Spektákl/Zmoudření Dona Quijota/20,30 54 

12.12. Teatr Novogo fronta/Eclypso/19,30 35 

14.12. V. Hybnerová, L. Kašiarová/Angel-y/19,30 40 

15.12. ME-SA/ SoloS / DERNIÉRA/19,30 42 

18.12. P. Šavel, T. Ondrová/Boys Who Like To Play With Dolls/19,30 51 

   

 

počet diváků celkem 7265 

 

počet premiér 9 

 

počet dětských akcí 30 

 

počet představení celkem 109 

 

průměrná návštěvnost v procentech ročně 78% 

 

průměrný počet představení měsíčně 11 

 

vstupné celkem 225 795 Kč 
 

http://www.altart.cz/
mailto:info@altart.cz


ALT@RT o.s. 

V Háji 32, Praha 7 170 00 

IČ: 270 45919 

Tel: +420 739 615 148 

www.altart.cz, info@altart.cz  
 

- 7 - 

V roce 2014 uvedlo Studio ALTA celkem 109 představení, z toho 9 premiér. Vzhledem 

k velké poptávce po hracích dnech ze strany umělců jsme od září 2014 rozšířili počet hracích 

dnů ještě i o čtvrtek. Meziročně tak vzrůstá objem prezentovaných produkcí o 10%. Díky 

tomu se rozšiřuje nabídka jak pro tvůrce (více hracích termínů zvyšuje počet produkcí, které 

můžeme uvést), tak pro diváky, kterým se snažíme nabízet široké spektrum uměleckých děl 

sahajících od špičkových tanečních představení (Boys Who Like To Play With Dolls) přes 

pohybové divadlo (ANGEL-y) až po mladistvé experimenty (GoG, Akvarel) a work in 

progress showingy (ME-SA). 

 

Nedílnou součástí programu byla festivalová představení (Malá inventura, Česká taneční 

platforma, 4+4 dny v pohybu, HYBAJ HO! atd.) a představení pro dětského diváka – celkem 

proběhlo 30 interaktivních inscenací, do kterých se mohli vždy zapojovat i příchozí diváci. 

Podstatná část dětských programů a dílen proběhla v rámci třetího ročníku festivalu 

komunitního divadla pro děti s názvem PARTITURA.  

 

I nadále jsme pokračovali v práci s publikem 

prostřednictvím komunitních aktivit, jejichž cílem je 

přilákat do netradičních prostor bývalého skladu novou 

diváckou obec a rozšířit tak komunitu zajímající se o 

současný tanec, pohybové divadlo a sociální 

angažovanost obecně.  

Povánoční část sezony jsme otevřeli komunitní akcí 

„Zabijačka“, jejímž cílem bylo postavit do kontrastu 

tradici a současné umění, které často chápeme jako dva 

znepřátelené tábory. Umělecký program probíhal pod taktovkou souboru Tantehorse Miřenky 

Čechové a Radima Vizváry a propojení tradiční venkovské oslavy se současným divadlem a 

tancem přilákalo do ALTY množství nových návštěvníků, kteří jinak současné umění 

nevyhledávají. Součástí akce byl i pohybový a výtvarný workshop pro děti, který nahradil 

aktivitu z předešlých let organizovanou pod názvem Bujaro! 

 

Další komunitní aktivitou roku 2014 bylo již tradiční otevření sezony, které každoročně 

probíhá v jiném duchu. Letos jsme se nechali inspirovat výročím čtvrtstoletí svobody, 

kterému jsme věnovali nejrůznější akce v průběhu celého podzimu. Revoluční sezonu jsme 

otevřeli celodenním happeningem plným workshopů a tvůrčích dílen, během kterých se 

tanečníkem mohl stát kterýkoli návštěvník. Večerní program pak obstaral „gender-friendly“ 

duet Terezy Ondrové a Petra Šavela Boys Who Like To Play With Dolls a následná tančírna 

současného tance. 
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I v roce 2014 se Studio ALTA stalo dějištěm Noci divadel, která během svého druhého 

ročníku přilákala další nové diváky pro prostoru Studia ALTA. Již tradičně jsme s dětmi 

z Altíku oslavili Mikuláše taneční besídkou s nadílkou.  

 

Díky postupně se rozšiřující divácké obci si Studio ALTA mohlo poprvé v roce 2014 dovolit 

programovat více repríz rezidenčních projektů, a to i mimo rámec festivalů, jak se tomu dělo 

v minulosti. Vytváří se tak jakási páteřní dramaturgie, za kterou se mohou diváci vracet a na 

jejímž základě mohou objevovat neustále přibývající a časem se proměňující aktivity, které 

jsou ovšem vázány na podobnou skupinu umělců. V roce 2014 šlo o tyto projekty: ANGEL-y 

Vandy Hybnerové a Lucie Kašiarové, Uter Que Tantehorse, Much More Than Nothing a 

Duets ME-SY, Imago Lucie Kašiarové, Boys Who Like To Play With Dolls Terezy Ondrové a 

Petra Šavela, Psychóza ve 4.48 Dominiky Andraško a studentské prvotiny GoG a Akvarel. 
 

2/ Zkušebna: 

Provoz divadelní zkušebny zůstává jedním ze 

základních kamenů činnosti ALT@RT. Zkušebna 

pro tvorbu a pohybový výzkum je pro nezávislé 

umělce podobně klíčová, jako je kancelář pro 

pracovníka v administrativě. Cílem sdružení 

ALT@RT je dlouhodobě napomáhat dalšímu 

rozvoji nezávislých umělců a provoz zkušebny je 

tak jednou z hlavních nabízených služeb. Přestože 

jsou provozní hodiny pro zkušebnu již od roku 

2011 omezeny výrazným rozšířením hracích dnů, 

stále se daří umělcům prostor pro tvorbu poskytovat, a to hned v obou prostorech Studia 

ALTA - hale 30 i 31. Studio ALTA využívá během celého roku několik desítek umělců či 

uskupení, z nichž většina využila prostor již v minulosti, neustává ale ani příliv nových skupin 

a jednotlivců. Rozšíření hal, ke kterému dochází od 2015, má za cíl právě udržet dostupnost 

pracovního prostředí – zkušebny – pro tanečníky a divadelníky bez omezení večerními 

představeními.  

 

Seznam skupin / umělců, kteří využili nebo využívají prostor Studia ALTA v roce 2014:  

 

VerTeDance, ME-SA, Tantehorse, HAMU, 

DAMU, Pohybové studio H, ProART, Petr 

Hudeček, Matthew Rogers, Dominika Andraško, 

ProfitArt, Lenka Vágnerová Company, Kateřina 

Szymanská, Divadlo Nie, Divadlo Bufet, English 

College, Institut světelného designu, SE.S.TA., 

Lenka Tretiagová a Taneční studio Light, Tanec 

Praha, Karel Vaněk, Sarah Brooks, Jaro Viňarský, 

ZUŠ Šimáčkova, Miroslav Bambušek, Duncan 

Centre, Pražský komorní balet, English College, 

Teatr Novogo Fronta, Orchestr Berg, Karen Foss, Jan Malík, Jiří Bartovanec, Martin Vraný, 

Miroslav Kochánek, Španělské gymnázium.  
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3/ Rezidence: 

  

V roce 2014 došlo k úpravě rezidenčního programu, a to ve třech 

směrech. České soubory již nezískávají rezidenční status pro 

skupinu jako celek, ale pro konkrétní projekty, které ALT@RT 

podporuje poskytnutím zkušebního prostoru zdarma, dále 

poskytnutím hracích dnů zdarma včetně pokrytí honorářových 

nákladů, technického zajištění, organizace a propagace projektu, 

to vše v součinnosti s vybranými umělci. Během roku 2014 takto 

vznikly projekty SuperNaturals ME-SY/Martiny Hajdyly 

Lacové a Stana Dobáka, Imago Lucie Kašiarové, Karlík Lenky 

Tretiagové a Possibilities of Dialogue ME-SY/Jana Komárka. 

Z předešlých let zůstaly na repertoáru v „rezidenčním“ režimu 

ještě projekty Boys Who Like To Play With Dolls, ANGEL-y, 

Much More Than Nothing a Psychóza ve 4.48. 

 

Novinkou roku 2014 se stalo posílení mezinárodních rezidencí, 

které proběhly během letních měsíců. Americký tanečník Matthew Rogers napsal otevřenou 

výzvu českým tanečníkům, aby se přidali k jeho dvoutýdennímu výzkumu „Fluid Culture 

Body“. Sešla se pestrá skupina účastníků, kteří společně zkoumali téma identity a vliv kultury 

na vzorce chování. Další rezidence navazovala tematicky – identitou se zabývaly i litevské 

umělkyně Agnija Šejko a Ingrida Gerbutaviciute, a to v rámci evropského projektu Identity 

Move!, jehož hlavním organizátorem je MOTUS – produkce divadla Alfred ve dvoře. 

ALT@RT je českým partnerem projektu. 

 

Obě výše zmíněné rezidence byly zakončeny 

neformální work in progress ukázkou, která přes své 

neobvyklé nasazení uprostřed léta přilákala množství 

zvídavých diváků. 

Další zahraniční rezidencí se stal pobyt norské 

choreografky Karen Foss, která společně s dalšími 

třemi umělci z Velké Británie a Slovenska zkoušela 

projekt Golden Evil, který byl premiérově uveden 

v prosinci v Oslu. Poslední týden v listopadu pak 

v ALTĚ strávil švédský choreograf a pedagog 

Rasmus Ölme, který s mezinárodní skupinou 10 tanečníků zkoumal praktické výstupy 

doprovázející jeho doktorské studium na univerzitě DOCH ve Stockholmu. 

 

Třetí částí rezidenčního programu se nově stala výzva pro 

studenty, jejímž cílem je pomoci čerstvým absolventům 

překlenout nejisté období ihned po studiích. Studio ALTA 

funguje jako obdoba „start-upu“, který umožňuje mladým 

lidem profesně dozrát ve „zkušebním“ prostředí. Na základě 

výzvy byly vybrány dvě skupiny – dvojice Sára Arnsteinová a 

Jiří Šimek, studenti Petry Tejnorové z Katedry alternativního a 

loutkového divadla DAMU, a trojice Roman Zotov, Anita 

Banghegyi a Zdena Hüttlová z Duncan Centra. Jejich projekty GoG, resp. Akvarel, byly 

mimo zářijovou premiéru s úspěchem uvedeny na festivalu tanečních vysokých škol Nová 
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generace (listopad 2014) a dále je čekají další reprízy v roce 2015.  GoG byl navíc zařazen do 

dramaturgie kulturního networku Nová síť. 

 

4/ Vzdělávací činnost  
Studio ALTA nadále pokračuje ve vzdělávací činnosti, kterou považuje společně s provozem 

zkušebny za nedílnou součást podpory dalšího rozvoje nezávislých umělců, a to přesto, že 

objemově ustupuje vzdělání trochu do pozadí za prezentaci existujících děl a rezidence. To se 

ovšem bude měnit taktéž s rozšířením o další haly, kdy ustane přetlak o prostor, kterému 

musíme v současných podmínkách neustále čelit. Stále důležitou podkapitolou v rámci 

vzdělávací činnosti jsou vedle stáží pro profesionály také workshopy pro širokou veřejnost, 

které umožňují přímá a inspirativní setkání nadšenců s profesionálními tanečníky, kteří tak 

skrze osobní zkušenost získávají nové potenciální diváky pro obor současného tance a 

experimentálního divadla.  

 

Hlavní vzdělávací událostí roku 2014 byla intenzivní stáž se Stephanie Skura v rámci 5. 

ročníku festivalu taneční a divadelní improvizace ImproEvents Prague 2014 – viz samostatná 

kapitola. 

 

Mimo ImproEvents jsme zorganizovali dalších 10 workshopových bloků. Experimentem bylo 

zařazení celodenního workshopového maratonu 6.9. v rámci otevření sezony, kdy jsme 

nabídli širokou paletu kurzů od jógy přes současný tanec po pohybové hry pro děti i tanec pro 

seniory. 

 

15.-16.3. Tantehorse 

22.-23.3. VerTeDance 

2.-7.6. ImproEvents Prague: Stephanie Skura 

22.-24.7. Věrka Ondrašíková 

5.-7.8. Věrka Ondrašíková 

19. - 21.8. Dorka Hoštová 

6.9. Revoluce v tanci: každý může být tanečníkem! 

30.9. – 2.10. Zuna Kozánková 

18.-19.10. Mime Fest/Jan Bursa 

18.-19.10. Mime Fest/Tomáš Měcháček 

22.-27.11. Rasmus Ölme 
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5/ Programy pro děti: 

 

Nedílnou součástí dramaturgie Studia ALTA 

jsou představení a komunitní akce určené 

dětskému divákovi. Hlavní iniciátorkou 

dětských aktivit zůstává zkušená pedagožka 

Lenka Tretiagová, jejíž interaktivní inscenace 

pomáhají dětem objevit divadlo jako přátelské a 

hravé místo, do něhož se budou rádi a bez obav 

vracet. V říjnu proběhla premiéra nové 

interaktivní inscenace Karlík, a to v rámci 

festivalu 4+4 dny v pohybu. 

 

Studio ALTA i nadále pokračuje v organizaci dětského studia ALTík, které navštěvuje přes 

50 dětí ve věku od 1 do 15 let v 11 různých kurzech, nově i spojených s výukou angličtiny. 

Děti ze Studia se také představily v rámci závěrečného vystoupení ALTíku, Mikuláše, 

různých soutěží apod. 

 

6/ Spolupráce s festivaly:   
 

V říjnu proběhl 7. ročník festivalu HYBAJ HO! v produkci ALT@RT – detailní informace 

níže. 

Ve Studiu ALTA dále proběhly festivaly Malá Inventura, Česká taneční platforma, 4+4 dny 

v pohybu, Partitura, Nová generace a Mime Fest.  

Během léta se v ALTĚ uskutečnila rezidence v rámci evropského projektu Identity Move!, 

jehož organizátorem je MOTUS – produkce divadla Alfred ve dvoře a ALT@RT je českým 

partnerem. 

 

7/ Zahraniční spolupráce: 

 

Rok 2014 pokračoval v trendu, který bude 

v následujících letech nadále akcentován, a tím je 

maximální rozvinutí mezinárodních spoluprací. 

V rámci letních rezidencí Studio ALTA navštívily 

čtyři na sobě nezávislé skupiny zahraničních umělců 

(viz kapitola „rezidence“) 

V březnu jsme uvedli představení Pim a Theo 

mezinárodního divadelního souboru se sídlem 

v Norsku Nie. V listopadu se vrátil do Prahy Švéd 

Rasmus Ölme, který zde vedl týdenní workshop a 

dále pracoval se skupinou ME-SA a dalšími hosty na pokračování projektu Modul 

6/Swarming, který byl zakončen veřejnou prezentací na závěr stáže. Projekt Swarming byl 

tentokrát uveden v netradičním česko-slovensko-švédsko-finsko-britsko-belgicko-australském 

obsazení.  

 

Samostatnými kapitolami v rámci zahraničních spoluprací jsou festivaly ImproEvents 

Prague a HYBAJ HO!, jejichž detailní popisy lze nalézt níže, stejně tak jako mezinárodní 

reprízování projektů vzniklých v produkci ALT@RT – Boys Who Like To Play With Dolls a 

EDGE. 
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PŘÍNOS PROJEKTU: 

 

Činnost Studia ALTA zahrnuje jak podporu tvorby (zkušebna), tak prezentace (divadlo) i 

další rozvoj a tím i zvyšování kvality a konkurenceschopnosti umělců a uměleckých děl 

(vzdělávání). Mimo prezentaci již zavedených a profesně i divácky oceňovaných projektů 

(projekt Boys Who Like To Play With Dolls, Uter Que, Psychóza ve 4.48 ad.) umožňuje 

„dozrát“ mladým absolventům a aktivně vyhledává nové talenty v oboru (studentské 

rezidence apod.). V neposlední řadě jsou projekty prezentované ve Studiu ALTA jazykově 

bezbariérové, nabízejí tedy výjimečné kulturní zážitky i zvyšující se komunitě cizinců žijících 

v Praze. 

 

 
 

Ve Studiu ALTA se střetává oblast profesionálního tance a divadla se světem tanečních 

nadšenců a diváků, čímž se rozšiřuje potenciál divácké obce. Četné komunitní aktivity, do 

kterých jsou zapojeni jak rezidenti a další spříznění umělci Studia ALTA, tak děti a jejich 

rodiče z Dětského studia ALTÍK, mají taktéž potenciál přivést nové diváky k oboru 

současného tance a nonverbálního divadla. 

Studio ALTA svou činností inspiruje k aktivitě a kreativitě, vychovává (nejen) mladé lidi ke 

kultuře a podporuje je v jejich motivaci pro vytváření vlastních kulturně sociálních akcí v 

profesionálních podmínkách. V roce 2014 jsme slavili 25. výročí pádu komunismu. Aktivity 

pořádané ve Studiu ALTA vybízejí k diskuzi, konfrontaci, objevování jiných názorů a 

přístupů. Studio ALTA tak přispívá k občanské angažovanosti a vymezuje se vůči 

samozřejmému přijímání konzumní společnosti jako normy. Během šestiletého fungování se 

ve Studiu ALTA podařilo vytvořit skutečně otevřené divadelní prostředí, kterému nedominuje 

jen jedna umělecká osobnost, ale průběžně v něm pracuje většina výrazných skupin či 

jednotlivců v oboru nového divadla. Studio ALTA díky otevřenosti svého konceptu přispívá 

k rozvoji nejenom umělecké komunity, ale kulturní a sociální vnímavosti na všech 

společenských úrovních. 
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2. ImproEvents Prague 2014 
 

Pátý ročník festivalu ImproEvents Prague proběhl od 2. 

do 7. června 2014. Mimo šestidenní seminář pod 

vedením americké tanečnice a pedagožky Stephanie 

Skura nabídl také uvedení sólového představení 

lektorky, po němž následovala skupinová improvizace 

všech účastníků workshopu společně s živým hudebním 

doprovodem a také video prezentaci s následnou 

diskuzí. Projektu se aktivně zúčastnilo 15 profesionálů a 

studentů z oborů tanec, divadlo, choreografie, dramaturgie, kulturní antropologie a divadelní 

věda. Stejně jako v minulých letech se workshopu zúčastnili také zahraniční umělci a studenti 

uměleckých oborů (Slovensko, Velká Británie, Taiwan). Zájem zahraničních účastníků 

podporuje prezentaci české taneční a divadelní scény v celosvětovém kulturním kontextu a 

poukazuje na kvalitní výběr lektorujících umělců. 

 

 
 

 

Během posledních pěti let se nám podařilo do Prahy 

pozvat devět špičkových odborníků působících 

v oblasti tanečního a divadelního umění. Jako jediné 

české sdružení nabízíme takto intenzivní workshopy 

spojené s přednáškou, video prezentací a diskuzí 

vedených hostujícími umělci. Takto koncipovaný 

vzdělávací program významně přispívá k otevření 

mezioborového dialogu a k většímu přiblížení 

současné tuzemské tvorby k celosvětovým 

standardům.      

  

 

 

 

 

 

http://www.altart.cz/
mailto:info@altart.cz


ALT@RT o.s. 

V Háji 32, Praha 7 170 00 

IČ: 270 45919 

Tel: +420 739 615 148 

www.altart.cz, info@altart.cz  
 

- 14 - 

 

3. Festival současného slovenského tance HYBAJ HO!  
 

Sedmý ročník festivalu současného 

slovenského tance v Praze HYBAJ HO! 

2014 se konal v termínu od 29. září – 6. 

října ve Studiu ALTA, NG Veletržním 

paláci a v Divadle Komedie. Na festivalu 

se představilo celkem 9 tanečních a 

pohybových inscenací, vernisáž 

fotografií Stana Dobáka, interaktivní 

performance Jara Viňarského, workshop 

Zuny Kozánkové, koncert skupiny 

Longital a slovenská hostina. Festival 

HYBAJ HO! každoročně představuje 

pražským divákům to nejlepší, co v daném roce v oblasti současného slovenského tance 

vzniklo. Festival dbá na vysokou uměleckou hodnotu představených produkcí, jako i na 

vytvoření atraktivního doprovodného programu a neformálního prostoru pro vzájemnou 

konfrontaci českých a slovenských umělců a diváků.  

 

Různorodý program festivalu ukázal širokou škálu toho, s jakými tématy a principy slovenští 

progresivní tanečníci a choreografové pracují. Hlavní program otevřel taneční duet Imago 

inspirovaný textem C. G. Junga, ve kterém tanečníci nahlížejí do útrob svého nitra ve snaze 

nalézt svou pravou tvář. Objekty výzkumu Petry Fornayové se zabývají tématem manipulace 

našeho vnímání. Marta Poláková se v inscenaci SOLO Endings/Beginnings zamýšlí nad tím, 

co v životě člověka znamená konec a začátek a kolik takových jich jde za sebou. V sólovém 

představení chiens naufragés se představila tanečnice Zdenka Svíteková. Konflikty 

konzumního světa si vzali na mušku tvůrci Debris Company v inscenaci Epic, jež pracuje s 

principy brechtovského epického divadla. O jako Schlemmer Moniky Čertezni diváky 

provedl světem Bauhausu a zejména tvorbou Oskara Schlemmera. Couch Corner ensemblu 

Artyci je vtipným spojením tance a talk-show. Divadlo Štúdio tanca a Jozef Fruček v 

inscenaci From side of a man From side of a woman zkoumají tělo jako nástroj poznání. 

Jaro Viňarský v eventu Bed Identity Talks pozval diváky do své postele, aby si s ním 

popovídali. Festival uzavřela premiéra skupiny ME-SA s názvem Duets, v níž se představili v 

Praze dobře známí slovenští tanečníci Martina Hajdyla Lacová a Stano Dobák.  

 

Hlavní hvězdou festivalu byl Les SlovaKs Dance 

Collective – taneční soubor působící v Bruselu, který 

vyprodává sály v Holandsku, Francii, Belgii i v Praze. 

Na HYBAJ HO! představili svůj nejnovější projekt 

Fragments. Les SlovaKs jsou v současnosti 

nejúspěšnější slovenský taneční soubor a představení 

v rámci festivalu HYBAJ HO! 2014 bylo jednou 

z nemnoha příležitostí vidět je v Praze naživo. Pět 

tanečníků moderním a technicky precizním způsobem 

propojili slovenské folklorní tradice a současný tanec a ukázali tak pražskému publiku, jaké 

trendy dominují světovému tanci.  
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Dramaturgický výběr inscenací tedy obsáhl mnoho různých přístupů k tanečnímu umění a stal 

se tak podnětnou inspirací pro české tanečníky. V programu dominovala odvážná 

nekonvenční díla, která vystupují za rámec tradičně vnímaného tance. Představené inscenace 

pracovaly s veřejným prostorem, architekturou a výtvarným uměním, originálně propojovaly 

hudbu, video art, světelný design, činoherní divadlo nebo dokonce talk show s tancem a 

fyzickým divadlem.    

 

Festival byl letos věnován oslavám čtvrtstoletí svobody, co se promítlo do kampaně a PR, ale 

i do samotného programu, některých představení, diskusí a doprovodných akcí. Cílem tohoto 

ročníku bylo vzdát „poctu otevřeným hranicím i myslím, které můžeme svobodně využívat již 

25 let“, jak znělo motto ročníku. Festival tak přinesl v česko-slovenském dialogu podnětná 

zamyšlení na téma vlivu otevření hranic na současný tanec u nás. Účinkující umělci, odborné 

i laické publikum tak mělo možnost v průběhu celého festivalového týdne v neformální 

atmosféře sdílet svoje názory na to, jak se současný tanec formuje v kontaktu se západní 

kulturou a jak se v něm odráží navázaný mezikulturní dialog.  

 

Ze samotné koncepce festivalu HYBAJ HO! vyplývá i téma česko-slovenské vzájemnosti. 

Cílem festivalu je ukázat, že vzájemné kulturní vazby Čechů a Slováků jsou nedílnou součástí 

naší identity. Festivalu se již sedmým rokem daří prohlubovat česko-slovenské kulturní 

kontakty a to jak mezi umělci tak i diváky. Vystupující tanečníci dostali příležitost 

konfrontovat svoje zkušenosti s pražskými umělci. Jako jediný showcase slovenského 

současného tance je HYBAJ HO! jedinečnou možností takového setkání. Praha jakožto 

Slovensku nejbližší kulturní metropole je pro tento typ mezinárodního projektu ideálním 

prostorem.   

 

Festival i letos přitáhl početnou komunitu Slováků žijících v Praze. Udržováním kontinuity 

festivalu se tak této komunitě dává příležitost být v kontaktu s vlastní kulturou, udržovat si 

respekt k tradicím a poznávat nejmodernější trendy současného slovenského umění. HYBAJ 

HO! je tak zároveň prostorem pro setkávání krajanské komunity Slováků v Čechách.  
 

Program HYBAJ HO! 2014: 
 

29.9 /19:30  Lucia Kašiarová: Imago 

2.10 / 19:30  Petra Fornayová: Objekty Výzkumu  

Marta Poláková: SOLO - Endings/Beginnings 

3.10 / 16:00  Jaro Viňarský: Bed Identity Talks  

19:00   Zdenka Brungot Svíteková: chiens naufragés  

19:30   Debris Company: Epic 

 

4.10. / 14:00 Slovenská hostina  

17:00   Monika Čertezni: O jako Schlemmer (Reloaded) (NG Veletržní palác)  

19:30   Artyci: Couch Corner  

21:00   koncert Longital 

 

5.10 /18:00 Divadlo Štúdio tanca, Jozef Fruček: From side of a man From side of a woman  

20:00   Les SlovaKs Dance Collective: Fragments (Divadlo Komedie) 

6.10 / 19:30  ME-SA: Duets / Premiéra 

 

Doprovodný program:  
 

29. 9. / 19:00 Vernisáž: Stano Dobák: Mash Flesh  
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30.9. - 2.10 / 09,00 – 14,00 / Spirála 3D, workshop se Zunou Kozánkovou  

1.10. / 19:00 / série debat MLUVME O TANCI / Téma: 25 let - jedna generace 

     4. Mezinárodní reprízování projektů ALT@RT 

 
ALT@RT zahájil rok 2014 výjezdem projektu EDGE na veletrh APAP do New Yorku, kde 

byl projekt uveden 11.1. 2014. 

 

EDGE je mezinárodní autorská inscenace režisérky Petry Tejnorové o životě umělců po 

padesátce, která spojuje performery z ČR, Polska, Slovenska, Maďarska a Německa. Projekt 

EDGE byl v New Yorku uveden v  rámci přehlídky „SoundCZech“ organizované Českými 

centry v Bohemian National Hall na Manhattanu jako součást největšího světového veletrhu 

scénických umění – APAP/NYC. V září 2014 se projekt představil na festivalu Fira Tarrega 

ve Španělsku. 

 

Duet Terezy Ondrové a Petra Šavela Boys Who 

Like To Play With Dolls, který byl premiérově 

uveden 17.5. 2013 ve Studiu ALTA,  se stal 

událostí uplynulého roku a uchvátil evropskou 

taneční obec. Nejprve byl zařazen mezi „TOP 

20“ evropských projektů prestižní sítě tanečních 

expertů sdružených v rámci platformy 

Aerowaves, následně mu unikl zisk ceny pro 

Taneční inscenaci roku na České taneční 

platformě o jediný bod a oba tanečníci získali 

nominaci na cenu pro Tanečníka/Tanečnici roku 

2014. V dubnu 2014 se projekt představil na festivalu Spring Forward ve švédském Umeo a 

na základě tohoto uvedení získali tvůrci nabídku rezidencí pro nový projekt – As Long As 

Holding Hands – ve francouzském Roubaix, švédském Umeo a slovinské Lublani. Projekt byl 

dále uveden v italském Bassano del Grappa, ruské Kostromi a na prestižním mezinárodním 

festivalu Divadelná Nitra. V lednu 2015 se projekt představí na veletrhu APAP v New Yorku 

a v srpnu na festivalu Fringe ve skotském Edinburghu. Význam projektu pro celou českou 

taneční obec potvrdil fakt, že Ondrová s Šavelem se stali tvářemi české prezentace na veletrhu 

Tanzmesse 2014 – emblematická fotka z představení Boys Who Like To Play With Dolls 

vévodila českému stánku a stala se synonymem k českému tanci, minimálně na několik dní 

veletrhu. 
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C. Mediální výstupy 2014 

 

 
Imago: Křehké poznávání druhé podstaty 

 

Autorka: Lucie Kocourková 

Opera plus, 13.5.2014 

 

http://operaplus.cz/imago-krehke-poznavani-druhe-podstaty/ 

 

Studio ALTA v pražských Holešovicích je komorním prostorem pro současný tanec a 

pohybové aktivity, který funguje už od roku 2007. Malá stagiona, která umožňuje uvádění 

nezávislých projektů v dnes tak oblíbeném divadelně nedivadelním prostředí, stejně jako 

taneční studio pro malé i velké nadšence pohybových umění, produkční platforma i divadelní 

zkušebna. Pod záštitou občanského sdružení ALTA@RT vzniklo už mnoho koprodukčních 

projektů současného tance a tanečního i pohybového divadla, ke kterým se nyní 

připojuje Imago, choreografický duet z dílny slovenské tanečnice Lucie Kašiarové. 

 

Přibližně hodinový kus pro Jara Ondruše a Soňu Ferienčikovou nese v podtitulu 

zamyšlení Jsme si jistí tím, jací chceme být. Víme ale, kdo jsme? a inspiračním zdrojem mu je 

podle autorky text Carla Gustava Junga Anima a Animus pojednávající o existenci jakéhosi 

druhého já v každé lidské osobnosti. Banálně řečeno, každý muž v sobě nese kousek ženy a 

každá žena kousek mužské síly. Společnost ovšem vyžaduje polarity úplné, celistvé, jasně 

ohraničené a bezchybně fungující, tedy v sociální rovině hrající své role tak, jak je celku co 

nejprospěšnější, bez ohledu na rozpory, které se někdy dějí uvnitř každé lidské 

osobnosti. Imago má být sondou do lidské duše, do projevů její komplikovanosti navenek, 

způsobů přizpůsobení i vyjádření, „snaží se nalézt harmonii mezi banalitou každodenních 

úkonů a vzletností dlouhodobých vizí, představ, snů“. 

 

Taneční pár, který před námi rozehrává několik situací vztahu, komunikace a manipulace, 

může dobře představovat jak dvě individuality s jejich projevy, ve kterých se dostávají tyto 

doplňující archetypy napovrch, tak také jednu bytost s dvěma tvářemi. První možnost je však 

pravděpodobnější a dává větší smysl při sledování jevištní akce. Scéna je prázdná až na 

několik diagonálně rozmístěných sádrových odlitků ve tvaru kamenů a balvanů a dvou torz, 

jakýchsi skořápek ženského a mužského těla. Kromě toho, že jde o výtvarnou dekoraci, mají 

předměty svůj účel praktický: kameny jako zhmotnění tužeb, po nichž natahujeme lačně ruku, 

ale je nám bráněno se jich jen dotknout, a torza jako štíty, za něž je možné se skrýt a kterými 

můžeme doplnit svou chybějící tvář druhého pohlaví. 

 

Vztah k rekvizitám i taneční interakce jsou čitelným zhmotněním výše vyslovených otázek, 

ačkoli dění na jevišti samozřejmě nechává odpovědi pro nás nedořečené, spíš nastoluje téma. 

Celá choreografie je v klidné dynamické lince, která je přerušovaná jen zřídka. Vytváří tak ale 

napětí, které se nese kontinuálně inscenací a vzbuzuje v divákovi zvědavost. Zásadním 

pohybovým prvkem je vzájemné vyvažování těžiště, tanečníci jsou často v kontaktu, jeden 

druhému oporou, zavěšeni do sebe, jako kdyby energetickým centrem nebyla jejich těla, ale 

místo, kde se dotýkají třeba jen držením rukou, a odtud se síla rozdvojovala a proudila do 

prostoru. To není v tanci nový prvek, ale je zajímavé sledovat jej právě v této klidné rovině 

vyvažování narušeného náhlou akcí. Nechybí tedy občas dynamické změny, náznaky boje či 

hádky, sklonu ke vzájemné manipulaci, nervozita a zlost. Tanečnice může být stejně tvrdá 

jako muž a on si může dovolit nechat své ženské já zaplakat.  
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Chvílemi se zdá, jako kdyby na jevišti nebyli dva dospělí lidé, ale děti, za chvíli zas výjev 

začne připomínat milostné vzplanutí, tanec je zvláštním způsobem současně kontaktní i 

nekontaktní, vyznívá skutečně víc jako komunikace duší než fyzických těl, ačkoli jde skoro 

stále o partneřinu. Navzdory tomu, že se choreografie nevyhýbá i pádům a dynamičtějšímu 

pohybu, působí tak pokojným až meditativním dojmem, jakousi smířlivostí a laskavostí, s níž 

se tanečníci vzájemně dotýkají jako poznávající se milenci. Přes fyzický kontakt, který je 

technicky nevyhnutelný, je vztah mezi nimi křehký. K dojmu přispívá i mládí obou interpretů 

a v neposlední řadě příjemné nasvícení v teplých barvách přirozeného světla. Inscenace s 

minimem prostředků směřuje k harmonii. 

 

Poslední dobou přitom dominují současnému tanci výjevy plné násilí, hrubosti, destrukce, 

sebedestrukce a zraňování, ať už je tvoří muži či ženy. Možná to někomu bude dokonce 

chybět, bude poukazovat na krutost naší podstaty, kterou choreografie v tomto případě vůbec 

neakcentuje, dokonce spíš popírá. Ale vadí to tolik? 

 

 

Poněkud dlouhé Imago o mužích a ženách 

 

Autorka: Johana Mücková 

ČT 24, 15.5.2014 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/273165-ponekud-dlouhe-imago-o-muzich-a-

zenach/ 

 

Inscenace Imago, která se představila 11. a 12. května v pražském Studiu Alta, je autorskou 

novinkou tanečnice a choreografky Lucie Kašiarové. Pro představení se nechala volně 

inspirovat Carlem Gustavem Jungem a jeho textem Anima a Animus, který zkoumá existenci 

alternativní osobnosti v našem nitru. Do svého projektu obsadila dva mladé slovenské 

tanečníky – Soňu Ferienčíkovou a Jara Ondruše. Z programu bylo možné zjistit, že je 

představení zamýšleno jako "snová výprava do krajiny duše a jejích odrazů ve skutečném 

světě. Snaží se nalézt harmonii mezi banalitou každodenních úkonů a vzletností 

dlouhodobých vizí, představ, snů". 

 

Mužská energie je aktivní, bojovná, činorodá a sebeprosazující, komplementární ženská 

energie naopak pasivní, přijímající, poddajná a pečující. Od sebe jsou však neoddělitelné, 

mužský a ženský princip jeden bez druhého nemohou existovat. V každé z energií se také 

kousek té druhé nachází, vzpomeňme si například na Jin a Jang. Téma mužského a ženského 

principu a energie coby věčných protipólů je tématem univerzálním a pro tvůrce atraktivním. 

Jak s ním naložila Lucie Kašiarová? 

 

Její Imago je pohybové divadlo, které hodně vychází z improvizace a ve své podstatě tance 

jako takového až tolik neobsahuje. Pohybové pasáže se propojují se scénami, které jsou spíše 

herecké. Estetické formace se prolínají se zcela civilními místy. Scéna v hale je ponechána 

naprosto syrová, po podlaze jsou rozesety sádrové objekty, které tvarem připomínají kameny. 

Jako by symbolizovaly to, s čím se muž a žena potkávají, potýkají a vyrovnávají na své pouti 

životem. V prostoru vyniká světelný design, hrají i stíny, které dvojice vrhá na zadní stěnu. 

Originální hudební složka, jejímž autorem je Mikoláš Růžička, v inscenaci velmi dobře 

funguje. 
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Žena a muž na jevišti jsou, coby dva protipóly, chvíli v rovnováze, energie se přelévají a 

vyvažují. Navzájem si rozumí a souzní spolu, pak laškují a třeba i bojují jeden s druhým. 

Hledají a objevují věci v sobě a na povrch vyplouvá právě i to, co není na první pohled zřejmé 

a je skryto někde hluboko – žena je chvíli útočná a muž vzápětí usedavě pláče. Nevtloukali 

nám snad odjakživa do hlavy, že se holky neperou a kluci nepláčou? V mužích i ženách ale 

přece jsou, byť v každém člověku v jiné míře, i nevědomé protějšky. 

 

Autorka každopádně nepředkládá polopatě odpovědi na otázky, jež klade, ba naopak, dává 

velký prostor divákově fantazii, což je dobře. Tempo, které ze začátku nasazuje, ale po chvíli 

jaksi nestačí pro udržení stoprocentní pozornosti. Jednotlivé pasáže jsou občas jednolité a při 

vší snaze ne zcela uchopitelné. V celkovém vyznění je pak inscenace bohužel poněkud 

zdlouhavá. Na škodu by určitě nebyl větší spád a dynamika. 

 

 

 

Sádra a bolest 

 

Autorka: Dominika Prokopová 

Fullmoonzine, 17.5.2014 

 

http://www.fullmoonzine.cz/clanky/sadra-a-bolest-imago-v-alta-studio 

 

Čerstvé IMAGO z Alty. Novinka choreografky Lucie Kašiarové se Soňou Ferienčíkovou a 

Jarem Ondrušem v mnoha a mnoha rolích dokazuje, že lidi jsou jako cibule. Až pod 

svrchními slupkami to začíná být zajímavé. A dokážeme-li se oprostit od toho, co máme před 

očima, tak snad i něco uvidíme. Všichni obyvatelé vnitřních nebytových prostor, kteří 

doposud podřimovali v tmavých koutech nás samých, se začnou probouzet k životu a křísit 

jeden druhého studenou vodou. 

 

Po netradičním úvodu, kdy se před barem a publikem proplétala těla téměř obnažených 

tanečníků, nastal čas se obléct a vpustit diváky přes jeviště do sálu. Na scéně kromě lidského 

faktoru byly jen ostrůvky tvořené sádrovými hroudami různých velikostí. Mohou být vším, 

čím jenom budete chtít. Nedostupným pokladem, který vám druzí odpírají, symbolem zmaru a 

toho, jak se dá vše snadno rozdrtit na padrť, závažím i úchytů na skále. Někdy by člověk radši 

vylezl na Annapurnu než ušel pár bloků. Některé vzdálenosti jsou zatraceně relativní. Hold 

pro francouzskou scénografku Marii Gourdain. 

 

Torza sádrových odlitků, které by snad i mohly oběma padnout jako odlité, slouží jako 

ochranné obaly, za něž se toho dá taky dost schovat. Co na tom, že jsme nešťastní, hlavně 

když jsme v bezpečí. K sobě, od sebe, k sobě, od sebe. Muž se schovává ze ženu, žena za 

muže. Zaboří se do jiného těla, aby nemuseli na chvíli myslet na své vlastní. Nepochopení a 

unavení bojem i nekonečným vysvětlováním trpí a trpí, dokud je někdo nepřijde utěšit. A 

když už přijde, tak jde stejně pozdě, takže si ty svoje smutky odtáhnou někam jinam a tam trpí 

dál. Ztrácejí rovnováhu při hledání a už se zase perou. Sice se říká, že vždycky dojde na 

Freuda, ale v tomto případě je to Jung. Anima a animus. Zženštilost muže a vzmužení ženy. 

Autorská hudba Mikoláše Růžičky je podmanivá. V první části představení podbarvují souboj 

mužského a ženského principu živočišné zvuky, které se prolínají natolik, že nevíme jistě, zda 

právě slyšíme dětský pláč, vytí vlka nebo houkání lokomotivy. Stejně jako mnohdy 

nedokážeme rozeznat pláč a smích na pohled, natož na poslech. Jak tenká je tato hranice, 
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demonstruje Jaro Ondruš sám na sobě s úžasnou přesvědčivostí. Oba tanečníci ze sebe 

vydávají maximum, pohlcují veškerý prostor kolem a jsou proklatě dobří. 

 

Při některých scénách se za mnou ozýval smích ještě dřív, než se rozezněl v hledišti, což 

přičítám tomu, že za mnou seděla Vanda Hybnerová, která se stala spolu s Terezou Ondrovou 

vnějším okem pro tento projekt a byla tak o krok či skok před námi. Na všechny si důkladně 

posvítil Pavel Kotík. 

 

Součástí boje o potírání kolektivního nevědomí je vědomé šíření vřelého doporučení ke 

shlédnutí tohoto představení, které je poetické i zemité, vyvážené, osvěžující... a jednoduše 

krásné. Nebuďte (v) nevědomí, jděte na to! 

 

 

Imago 

 

Autorka: Marcela Benoniová 

Taneční aktuality, 24.5.2014 

 

http://www.tanecniaktuality.cz/imago/ 

 

Tanečnice a choreografka Lucia Kašiarová se pustila do režijního zpracování nelehké 

tematiky – myšlenek Carla Gustava Junga. 

Ocitáme se v sochařské dílně – všude na zemi jsou úlomky hmoty, sádrové odlitky, křída, bílá 

torza sochy a všechny tyto atributy jsou posléze brány do hry. 

Lucia Kašiarová ukazuje proces tvoření a námahu s ním spojenou jako proces neustálého 

hledání. Hledáním podstaty bytí a vlastní identity nás nutí přemýšlet, jací jsme a jací jsme 

chtěli být. A to na základě tvoření, vytváření „jakéhokoli“ uměleckého artefaktu. Jestliže si 

autorka vybrala prostředí uměleckého ateliéru a sochaření, je to možná jen záminka nebo 

náhodná volba. Jde jí spíše o konkrétnější příklad, jak a proč nacházet nové tvary, skrze které 

k nám promlouvají lidské touhy a emoce s nimi spjaté. Každá situace v životě, a v tvorbě 

dvojnásobně, je prosycena emocemi pozitivními, negativními i pochybnostmi, které nás 

pronásledují. V ateliéru, kde se tvoří, kde pod rukama roste dílo, přibývá myšlenek, nápadů, 

pokusů i omylů. 

Jsou na ně dva. Muž a žena. Ani jeden z nich nesochá konkrétní materiál, jsou sami sobě 

tvůrcem a dílem. Lucii Kašiarovou také zajímá odvěké pouto partnerů. Nutnost být spolu, 

přitahovat se, toužit po sobě, být na sobě závislý a trápit se starostmi o druhého – to vše k 

životu patří, stejně jako přimknutí k uměleckému principu. Dialog tanečníků Soni 

Ferienčíkové a Jara Ondruše je mnohavrstevný. Z přátelského setkání i milostných her se i 

přes hádky a rozepře dostanou až k tématu, zda role muže a ženy, anima a animy, jsou – nebo 

mohou být – zaměnitelné... Copak musí být muži agresivní a ženy mají plakat? Nemá to být 

obráceně? 

V jednotlivých scénách se prolíná vztah partnerů s vžíváním a přetvářením se do uměleckého 

tvaru, torza, sochy. Jejich civilní oblečení se rovněž mění, na zemi i na předmětech leží totiž 

křída, s níž si ti dva hrají. Používají ji i v přímém kontaktu se zemí i v dialogu mezi sebou. 

Volba pohybových, někdy víc tanečních, prvků je celkem strohá a kompozičně čistá. V 

partneřině performeři pracují hodně s vyvažováním osy, přetahováním, které vede k riziku 
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možného pádu. Zvyšují tak napětí, kterým se vyhecují k maximálnímu výkonu, až skončí zase 

na nule, na začátku. Je to namáhavé zvláště, když se všichni nadýchají křídového prachu. 

Nejen tanečníci, ale i diváci, jsou tak trochu součástí jedné materie. 

Velmi zajímavá je hudba Mikoláše Růžičky, používajícího i hlasy, rytmy, které jsou zvukově 

množeny, zrychlovány a mixovány. 

Představení je možná chvílemi zdlouhavé, ale rozhodně nutí k přemýšlení. 

 

 

Buddhistický žertík Satori ve Studiu Alta 

 

Autorka: Lucie Kocourková 

Opera Plus, 15.9.2014  

 

http://operaplus.cz/buddhisticky-zertik-satori-ve-studiu-alta/ 

  

Studio Alta je mladým prostorem, který dává příležitost k tvorbě a výzkumu i prezentaci 

tanečních a pohybových děl více i méně známých autorů. Otevřená platforma v Praze 

příjemně koexistuje s alternativními prostory typu Alfredu ve dvoře a NoDu a zavedenými 

divadly, jako je Ponec nebo Archa. Míra experimentu u projektů, které zde dostávají prostor, 

není omezená, a tak se zde můžeme setkat s mnoha žánry a typy inscenací, a někdy také s 

díly, která jsou spíš výzkumem per se a nepůsobí jako divadelní kus. 

To je i případ představení Satori, které se v Altě uskutečnilo 12. září. O dílku se dočteme, že 

je inspirováno Zen buddhismem a pojednává o intenzitě smyslových prožitků (termín satori 

znamená osvícení, záblesk náhlého uvědomění). Inspirace filosoficko-náboženským směrem 

je velmi vágní, posloužila spíše jako zástěrka pro pohybově vizuální výzkum a výsledný 

scénický obraz, který vytvořila umělecká trojice Andreia Rodrigues, Miroslav Kochánek a 

Jochem Baelus má znaky work in progress výstupu. Andreia Rodrigues a Miroslav Kochánek 

jsou performeři žijící v Amsterdamu, Jochem Baelus je hudebník. 

Večer, jehož jádrem byla prezentace tohoto vizuálního a pohybového pokusu, začal se 

zpožděním a interaktivně. Umělci se nenápadně vmísili před představením mezi návštěvníky 

občerstvující se v baru a nesměle se snažili upoutat jejich pozornost. Naivní herectví tohoto 

typu by ale tak jako tak mělo být podloženo herectvím skutečným, tady se zdálo, že jsou 

performeři zmateni stejně jako jejich hosté, takže výzva k interaktivnímu zapojení do začátku 

představení nebyla zcela pochopitelná. Oba hlavní aktéři nakonec sešikovali diváky v jednoho 

pohyblivého „hada“, přičemž vůdcem byl tanečník Kochánek. Pohyb procesí místností a 

směrem do sálu byl sledem kroků směřujících vpřed a vzad, ale rytmus nebo přesný počet 

kroků zůstaly dost nejasnými, takže diváci byli spíš v nebezpečí, že se na některého ze svých 

sousedů svalí, než aby se vytvořila kompaktní skupina… Interaktivní start ale většina z nich 

vzala s humorem. 

Následující performance měla několik částí, které pracovaly s různou intenzitou pohybu, 

světla a konkrétního zvukového doprovodu. Nutno podotknout, že právě umění Jochema 

Baeluse, který byl zodpovědný za veškeré zvukové a vizuální efekty, bylo na celém díle 

nejzajímavější. Mixážní pult a malý projektor byly jedinými moderními kousky zařízení, které 
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vpustil do hry, jinak jeho „pracoviště“ představovala soustava předmětů z domácnosti, nebo 

spíš z výzbroje vetešníka, nejrůznější předměty denní potřeby a hračky ze dřeva a kovu, které 

bylo možné rozeznít a vyluzovat na nich rytmický doprovod, nebo s nimi manipulovat před 

projektorem a vytvářet postavám na jevišti surrealistické kulisy. 

Jednoduchost i složitost tohoto zákoutí strhávala pozornost někdy více než pohyb interpretů. 

Je totiž připomínkou toho, že i v době digitálních technologií lze vytvořit pozoruhodné 

vizuální efekty obyčejnou stínohrou s předměty. Za tanečníky ožívaly nestvůrné stroje, 

krajina s rostlinami nebo abstraktní obrazce. Velmi hezký efekt vytvořil Jochem jednoduchým 

trikem, kdy na starý gramofon umístil smotek lesklé stuhy na balení dárků, a když tento 

otáčející se objekt prosvítil baterkou, vytvořil tanečníkům jiskřící pozadí. Tato poetika 

„primitivnosti“ použitích předmětů trochu připomínala výtvarné a hudební experimenty 

skupiny Handa Gote (na niž nebylo možné nevzpomenout, protože několik jejích členů bylo 

ten večer přítomno mezi diváky). Ale večer jako celek postrádal dramaturgickou ucelenost a 

trochu upomínal na klasické přísloví o tom, jak to dopadá, když dva dělají totéž. 

Pohybová složka představení sama o sobě také obsahovala zajímavé sekvence. První část byla 

trochu hrou na nervy diváka, neboť spočívala pouze v tom, že Miroslav Kochánek kráčel na 

místě a okolo něj vznikající projekce měla vyvolat dojem cesty krajinou (životem?). Sólo 

drobné tanečnice Andrei Rodrigues spočívající v reakci na živou hudbu, tedy na rytmus 

nastolený zvukovým performerem, který určoval intenzitou a rychlostí své produkce také 

intenzitu jejího pohybu, bylo studií provázanosti akce a reakce. Choreografie obsahovala i 

náznak milostného duetu a pasáže, kdy oba tanečníci vykonávali pohyb unisono a přijímali 

pohybové vzorce jeden od druhého. Dynamika pohybu se měnila od téměř nesnesitelného 

zpomalení po prudké švihy a výpady do prostoru. 

Vztah mezi tanečníky byl nastaven velmi obecně, v podstatě šlo spíš o koexistenci v daném 

prostoru. Choreografický materiál působil jako výsledek výzkumu, s nímž se teprve začne 

pracovat, určité penzum pohybových sekvencí a motivů spolu s principem projekce, čekající 

na to, až je někdo naplní obsahem nebo alespoň sdělením… Představení tak není snadné 

ztotožnit s pojmem inscenace, protože ačkoli je choreografie zřetelně daná, neimprovizovaná, 

kromě prvku závislosti na hudební doprovod, netvoří žádný celek – má mnohem blíž ke 

konceptuálnímu výtvarnému umění, přestože jde o pohyb. Evidentně má v tomto případě pro 

umělce větší hodnotu tvůrčí proces než výsledek a přítomnost diváka je vedlejší efekt hry. 

Celé představení je spíš žert a neaspiruje na zobrazení nějaké duchovní hloubky, ostatně 

performeři je „shodili“ už na úplném začátku při onom hraně naivním úvodu s diváky. 

Samotný důvod vzniku, a především důvod veřejného předvedení performance v tomto stádiu 

zůstal přes klady materiálu zamlžený, a hvězdou večera se tak stal svérázný DJ hrající na 

vyřazené nádobí. 

Hodnocení autorky recenze: 60 % 

 

Festival Hybaj ho! boří česko-slovenské hranice i stereotypy 

 

Autor: Martin Macho Macháček 

Radio Wave, 9.10.2014 

 

http://www.rozhlas.cz/radiowave/kultura/_zprava/festival-hybaj-ho-bori-

ceskoslovenske-hranice-i-stereotypy--1406096 
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Festival Hybaj ho! se odehrál ve Studiu Alt@ v pražských Holešovicích a již po deváté v 

unikátní atmosféře představil českému publiku slovenské skupiny současného pohybového a 

tanečního divadla. Festival je výrazný také tím, že při něm naplno vyplynuly rozdíly i 

vzájemnost obou kultur. 

 

„Já to tak vnímám, že změny se udály velké, protože ještě za komunismu fungovalo propojení 

mezi jedním Národním divadlem a druhým Národním divadlem a umělci se nějakým 

způsobem vyměňovali a premiéry se odbývaly tam i tady a fungovalo to. Po pádu hranic se 

stalo to, že slovenští umělci intenzivně obsadili Vídeň a čeští umělci se vrhli na Německo, což 

byl asi přirozený jev,“ říká ředitelka Studia Alt@ Lucia Kašiarová o proměně, která nastala 

rozpadem Československa.   

 

Ačkoliv to na první pohled vypadá, že se zpřetrhala společná kontinuita, dochází zejména v 

posledních deseti letech ke změnám k lepšímu. „Asi někdy po roce 2003 se začali umělci 

obracet nazpět, že kdo to na Slovensku vlastně tvoří a co je to za lidi. Zároveň to způsobilo 

intenzivní emigraci do všech možných zemí, mimo jiné do Česka a do Prahy, načež Češi 

zjistili, že slovenští tanečníci jsou zajímaví a jejich tanec funguje. Potom, když jsem dělala 

první ročník festivalu Hybaj ho!, bylo neuvěřitelné, jak Slováci, kteří přijeli, intenzivně 

vnímali atmosféru. Byla jsem až šokovaná, jak to funguje. Naše nátura je jiná a Češi to navíc 

oceňují,“ dodává Kašiarová, která zároveň situaci v současnosti pokládá za nanejvýš 

příznivou. „Teď už čeští choreografové dělají projekty na Slovensku a jezdíme tam na 

festivaly, Slováci naopak sem. Myslím, že se to rozjíždí, a je hezké vidět, jak nás Češi rádi 

vítají. Pro mě osobně je taky krásné, když např. jezdíme na festival Kiosk do Žiliny s českými 

skupinami a Češi jsou úplně hotoví z toho, jak srdečně jsou přijatí, jaká je tam atmosféra. Je 

to zkrátka fajn pro obě dvě strany.“  

 

Festivalu se účastnila např. mezinárodně věhlasná skupina z Bratislavy Debris Company s 

inscenací EPIC, která všemožně variuje motivy a jevištní estetiku Bertolda Brechta. „Každý 

inscenační tým, který měl nějaké dočinění s Brechtem i mimo Berliner Ansamble, do takové 

míry respektuje jeho direktivní svět, epický názor, směřování i filozofii kultury jako takové. 

Člověk se nevyhne tomu, co Brecht v podstatě dělal. Nevyhnuli jsme se ani šedé nebo 

maskám,“ říká vedoucí skupiny Jozef Vlk k charakteristické vizuální složce. Celkový dojem 

posiloval i současný politicko-ekonomický kontext. „Brecht pracoval v kritickém období, ve 

kterém se možná ocitáme, nebo spíš o to více ocitneme,“ dodává choreograf Jozef Vlk.   

 

V rámci festivalu proběhla také premiéra projektu Supernaturals skupiny ME-SA. 

„Supernaturals je nové taneční představení mezi Martinou Hajdyla Lacovou a Stanem 

Dobákem, které se zabývá tématem, co je naturální, tedy přirozené. Procházíme různými 

stádii přirovnání mezi superhrdiny a super obyčejnými lidmi. Zároveň hloubáme nad tím, co 

je to být ‚super obyčejný člověk‘ a ‚superhrdina‘, nebo i tím, jak by se převtělovali mezi 

sebou,“ říká jeden z aktérů Stano Dobák. Martina Hajdyla Lacová dodává: „Celé je to 

pikantní.“   

 

„Já si myslím, že Češi jsou poetičtější a vybírají si vážnější témata. Slováci do toho jdou na 

první dobrou, něco udělají a pak zjišťují, co to je, hrají si. Jsou více konceptuální,“ uzavírá 

ředitelka Studia Alt@.  
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D an ce  t a lk - show  Co u ch  Co rn er  v  rámc i  f e s t iv a lu  Hy ba j  ho !  

 

Autor: Zuzana Smugalová 

Taneční aktuality, 17.10.2014 

 

http://www.tanecniaktuality.cz/dance-talk-show-couch-corner-v-ramci-festivalu-hybaj-

ho/ 

Rok se s rokem sešel a v rámci 7. ročníku festivalu současného slovenského tance Hybaj ho! 

se mi naskytla příležitost opět zhlédnout Couch Corner. Dance talk-show 

iniciovaná Milanem a Zuzanou Kozánkovými (Artyci) odpovídá žhavému trendu 

„diskutovat o tanci“, který produkce festivalu velmi podporuje. 

 

Performance je uváděna jako taneční a verbální improvizace po celém světě od roku 2008. V 

České republice byla možnost zažít toto představení v rámci doprovodného programu 27. 

celostátní přehlídky scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec… 2013, která 

proběhla 24. – 27. října 2013 v Jablonci nad Nisou. Vzpomínka mi zůstala veskrze pozitivní 

(viz recenze z listopadu 2013 O tanci jinak a jinde… aneb Labyrinty – hudba a tanec ve 

3D a Tanec, Tanec 2013 na www.tanecniaktuality.cz/o-tanci-jinak-a-jinde-aneb-labyrinty-

hudba-a-tanec-ve-3d-a-tanec-tanec-2013/). 

 

Uvedení titulu 4. října 2014 ve Studiu Alta v pražských Holešovicích mělo sice opět přátelské 

prostředí a vstřícné publikum, ale tím srovnání končí. To, jakým způsobem byla performance 

pojata nynějšími protagonisty (Milan a Zuna Kozánkovi, Jaro Viňarský, Emil Leeger, Martina 

Haydyla Lacová a Markéta Pucová-Vacková), mělo k výše uvedenému představení velmi 

daleko.  

 

Tanečníci většinu svých názorů, postojů a filozofií vyjadřují především pohybem. Jenže 

někdy jdou argumenty zatančit těžko a pak přichází na řadu slovo, což vůbec nebývá od věci. 

Když se však smysluplné argumentace nedostává, měl by asi jinak schopný a kreativní 

tanečník přece jen raději zůstat u tance, což tento Couch Corner jen potvrdil. Taneční 

improvizace vyplňující předěly mezi jednotlivými otázkami i přes nevýraznou dynamiku 

naštěstí díky své estetické hodnotě zahnaly plíživý pocit zbytečné ztráty sobotního večera, 

protože nahozená témata pouze debatu opět jen otevřela, ale dál neposunula, jak by se po roce 

různých diskuzních snah v rámci české taneční umělecké produkce dalo očekávat. Otázky, 

které byly položeny, většinou nenacházely mezi aktéry smysluplnou odezvu, a pokud se k ní 

nakročilo, nebylo možné ji přes některé ironické nebo rádoby humorné poznámky 

účinkujících rozvinout. Snaha na jevišti v diskusích nepřekročila svůj stín, i když pokusy 

především ze strany tanečnic mohly být úspěšné, kdyby spoluhráči neustrnuli v 

pouhém zájmu o vlastní prezentaci. 

 

Normálně by snad ani nestálo za to, zabývat se takovou „osobní exhibicí“ a nějak ji veřejně 

reflektovat, kdyby nebylo poznámky jednoho z účinkujících, že: „…si existence odborné 

taneční kritiky (ať v Čechách, či na Slovensku) nevšiml.“ 

 

Nezbývá mi nic jiného než zvednout hozenou rukavici a reagovat i za kolegy a kolegyně. Je 

přece smyslem těchto pořadů rozvířit stojaté vody oborové komunikace, ne? A když už jsem 

 u toho, přihřeji si vlastní polívčičku svým pohledem na nedotažená vlákna rozvinutých debat, 

které tak nějak nikam nedošly… 
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Otázka, jak přiblížit tanec lidem 
Tanec existuje samostatně v běžném životě lidí, aniž by potřeboval nějakou scénickou formu, 

aniž by ti „nevyvolení“ museli být pouze diváky. Tanec je nejstarší sociální interakcí 

s vysokým výchovným potenciálem a pozitivním dopadem na běžný život člověka, jeho 

fyzickou i duševní aktivitu, jeho kulturnost, a to v jakékoli formě. Jako prostředek 

divadelního vyjádření má stejnou hodnotu jako kterékoli jiné umění, a to i v rámci kooperace 

na scénickém projektu. Nejlepší reklamou tance je schopnost argumentace jeho podstaty a 

přínosu pro člověka. Žánr, styl nebo příležitost jsou už druhotným faktem zájmu. 

 

Otázka, co je to taneční technika 
Je souborem prostředků, kterými je možné dosáhnout odpovídajícího uměleckého vyjádření 

v tanci. Technické vyškolení tanečníka mu má dodat schopnost ovládnout svůj umělecký 

nástroj prostřednictvím jeho vysoké kultivace, díky níž vytváří estetickou hodnotu v tanečním 

díle. Je nutné zdůraznit (a to v diskusi i zaznělo), že se nejedná jen o schopnost ovládnout 

určitý taneční styl či umět artistické prvky, které nemají sdělný charakter a jsou pouze 

efektním způsobem, jak prvoplánově zaujmout. 

 

Otázka ohledně stavu odborné taneční kritiky 
Buď jak buď, profese tanečního kritika sice není uměleckou činností, ale odborná příprava 

není o nic méně náročná a vyžaduje určité schopnosti a znalosti (možná i talent) objektivně a 

fundovaně hodnotit viděné. A stejně jako jsou dobří i méně dobří choreografové a tanečníci, 

jsou dobří a méně dobří kritici (i zde je to možná obdobné), kteří navštěvují dobrá a méně 

dobrá představení. A stejně jako si nespokojený tanečník nevšiml, že by u nás či na Slovensku 

taneční kritika existovala, nevšimli si možná oni „neviditelní“ taneční kritici, že by existovalo 

nějaké další kvalitní představení, které by ještě stálo za to je vidět a případně reflektovat.  

 

Taneční umělci s oblibou svalují vinu nedostatečného úspěchu své práce na podmínky, 

kterým jsou vystaveni, a žádají, aby v rámci reflexe byl na toto brán ohled. Taneční kritici a 

teoretici nemají moc možností měřit nějak úspěšnost své práce kromě uznání od odborné 

veřejnosti a svých kolegů. Práci v oboru mají jedině a pouze, pokud vyvíjejí vlastní aktivitu. 

Jaksi automaticky se předpokládá, že svou práci dělají z nadšení a odpovídající finanční 

hodnocení není důležité. Má se za to, že je jejich povinností podporovat výkonné umělce, a že 

pokud písemně nereflektují viděné představení, jsou běžnými diváky.  

 

Není praxe bez teorie a není teorie bez praxe. Umění i jeho teoretická a kritická reflexe jsou 

spojené nádoby. Umělci často neuznávají kritické texty, které jsou špatné nebo jim názorově 

nevyhovují, a logicky je postupně i přestávají vyhledávat. Platí to ovšem i naopak. Kritik 

s přibývající zkušeností více a více rozmýšlí, jestli má navštěvovat, a popřípadě reflektovat 

práci umělců, jejichž tvorba je řemeslně špatná nebo se mu svým vkusem a zaměřením nelíbí. 

 

Myslím, že v tuto chvíli budu mluvit za všechny kolegy, když uvedu, že pracovat pouze jako 

taneční kritik a publicista je v naší zemi zhola nemožné a jen někteří z nás fungují v oboru 

v jiných profesích spojených s tancem, případně v oborech příbuzných a své zájmy nemusí 

výrazně tříštit, či se věnovat psaní o tanci jen jako „koníčku“. To, že podmínky, ve kterých 

pracujeme, mají daleko k profesionálně vyhlížejícímu zázemí a zajištění nejen materiálnímu. 

Navíc profesní tlak, kterému jsme vystavováni ze všech možných stran včetně jeho 

prostupování do osobního života, nás nutí dnes a denně přemýšlet, zdali má naše práce smysl 

a co je jejím cílem a měřítkem… Potlesk od diváků to rozhodně není. 
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Otázka existence zázemí současného tance v ČR a na Slovensku 
Organizace tance je funkční, jen pokud je iniciována zevnitř (ostatně stejně jako v jakémkoli 

jiném oboru). Nikdo za nás infrastrukturu tvořit nebude. Nelze něco požadovat a sám se v tom 

jakkoli neangažovat. Současný tanec existuje zhruba století a jeho základy, podstata i filozofie 

vyšly z nadšení jednotlivců, kteří dokázali strhnout zájem dalších ke svým myšlenkám, a to 

se, bohužel, nezměnilo. Kde není vize fungování, není průchozí cesta, jen slepá odbočka. 

 

Pointa a smysl celého večera by asi vyzněly do ztracena, nebýt entuziasmu ředitelky festivalu 

Lucie Kašiarové, která ví, co mluví, a na rozdíl od některých jsou za její prací vidět trvalé 

hodnoty. A protože ne vždy je příležitost, hodí se teď Lucii Kašiarové a celému jejímu týmu 

na tomto místě výrazně a veřejně poděkovat, za všechno, co pro česko-slovenský současný 

tanec dělají. 

 

N ev ys l yš en á  t ouha  po  po ro zu měn í  

Autorka: Marcela Benoniová 

Taneční aktuality, 15.10.2014 

 

http://www.tanecniaktuality.cz/nevyslysena-touha-po-porozumeni/ 

 

Taneční skupina ME-SA zakončila svou další premiérou Duets letošní 7. ročník festivalu 

Hybaj ho!. V konceptu a choreografii Karolíny Hejnové, Sebastiana Belmara (Chile) 

a Jana Komárka s titulem Možnosti dialogu vznikla na jevišti napjatá atmosféra mezi 

partnery.  

 

Stůl a dvě židle, muž a žena – věčné téma stále se opakujících všedních i neobyčejných situací 

asi v každém z nás vyvolává vzpomínku nebo představu o partnerském vztahu. Jaký by měl 

být, mohl být a jaký je třeba v realitě soužití. Kdo alespoň jednou v životě nezažil podobnou 

scénu ze života? 

 

Partneři sedí naproti sobě a dlouho se na sebe dívají. Vedou němý dialog v drobné hře gest 

rukou, filigránském pohybu prstů, výrazu těla a mimiky obličeje. Každé gesto je 

vycizelované, zastavené v čase. Působí jako slovní replika a zastavení pohybové fráze, působí 

jako tečka za větou. Z gest je patrné, že každý z dvojice vede vlastně svůj monolog, který 

druhý zcela nechápe, nechce pochopit a někdy jej nevnímá vůbec. Přesto se o tento proces 

vždy opakovaně snaží. Mění se tempo i dynamika gest a vzniká tichý hudební výraz. Dialog 

se začíná rozvíjet kolem stolu, sólové taneční sekvence jsou jako výkřiky do prázdna. 

Nevyslyšená touha po porozumění a po splynutí. Každý marně volá po druhém, a přesto se 

mu nesnaží porozumět. Partneři se nesejdou a v tomto případě ani nedotknou.  

 

Je to v podstatě jedna veliká pohybová studie na téma „nedotýkání se“. Přestože hmat je 

smysl, který je nejstarším a nejintenzivnějším smyslem od početí, narození, přes bytostný 

fundament našeho těla, našeho bytí, jsou tvůrci jako v kleštích, když se rozhodli pro toto 

řešení. Nedotýkají se a o sblížení se ani nepokusí. Přes krátké i dynamické vzruchy v prostoru 

podpořené citlivým svícením Jana Komárka si oba interpreti, Karolína Hejnová a Sebastian 

Belmar, opět sednou zpátky ke stolu a při zopakování tématu výmluvné gestiky se už ani na 

sebe nepodívají. Každý se dívá jiným směrem, možná do jiného cíle. 
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Na hranici kýče 
Druhá část večera Duetů byla věnována slovenským interpretům Martině Hajdyle Lacové, 

klíčové tanečnici souboru ME-SA, a hostujícímu Stanu Dobákovi. Jestliže v první půli měli 

diváci o čem přemýšlet, v pohybové frašceSuperNaturals se dvojice sympatických tanečníků 

snažila nahodit humornou náladu. Inspirovala se „nadpřirozenem“ amerických supermanů.  

 

Od úvodního hudebního tématu, filmového soundtracku, se postupně bez hudby rozvíjí 

pohybově herecké etudy ve snaze záměrně směšně napodobovat filmové hrdiny a jejich 

bláznivé příhody. Hledají motivy, jak ze sebe vypudit, vyklopit, vydat a vyždímat všechny 

síly. 

 

V pohybově tanečních propletencích, nejrůznějších siláckých pozicích i v eroticky lechtivých 

pokusech upozorňují na přihlouplost původního scénáře. Bohužel jsou i tyto předváděné 

kousky zbytečně dlouhé a leckdy málo vypointované. Ve snaze ještě víc přitvrdit přibírají do 

hry i filmovou projekci letících a vznášejících se supermanů s trikovými hlavami „našich“ 

aktérů, ve známých modročervených hábitech a s patřičnými rekvizitami.  

Diváci se chtějí bavit, takže reakce z publika možná hnala tanečníky k přehánění a až na 

hranici kýče. 

 

Po h ledy  do  n i t ra  s l ov en ský ch  tan ečn i c  

Autorka: Petra Dotlačilová 

Taneční aktuality, 14.10.2014 

 

http://www.tanecniaktuality.cz/pohledy-do-nitra-slovenskych-tanecnic/ 

 

Festival Hybaj ho! přiváží již sedm let do Prahy to nejlepší z tvorby současných slovenských 

choreografů a tanečníků. Ani letošní ročník, který probíhal od 29. září do 6. října 2014 ve 

Studiu Alta a v Divadle Komedie, nebyl výjimkou.  

 

Týdenní maraton zahájila ředitelka festivalu Lucia Kašiarová svým posledním dílem Imago, 

v němž tančí slovenští tanečníci Soňa Ferienčíková a Jaro Ondruš. Tento citlivý taneční 

duet byl volně inspirován textem Carla Gustava Junga na téma kontrastu mezi lidskými sny a 

banální realitou (premiéra projektu proběhla 11. května 2014 – viz recenze 

nahttp://www.tanecniaktuality.cz/imago/). 

 

Druhý festivalový večer 2. října byl komponován ze dvou velice odlišných choreografií, u 

kterých se ovšem objevil podobný princip: hloubkové zkoumání osoby tanečnice. Jako první 

vystoupila na scénu Marta Poláková, představitelka první generace tvůrců současného tance 

na Slovensku. Choreografka se kvůli svému projektu Solo: Endings/Beginnings vrátila po 

delší době na jeviště, aby zrekapitulovala téměř dvacet let tvorby. Její dílo bylo velice niterné, 

odráželo dlouhé roky zkoumání pohybu, uměleckého hledání a osobního vývoje. 

 

Tanečnice ze začátku seděla zády k divákům, čelem ke stěně, před kterou stálo v řadě několik 

párů bot – s nimiž asi procházela různými životními etapami. Od začátku až do konce ji 

provázel pravidelný tlukot metronomu. Oblečená ve volných kalhotách a v mikině s kapucí 

přes hlavu interpretka vypadala, jako by se před diváky schovávala – její pohyb na zemi byl 

velice minimalistický a okolo ní se pomalu šířila atmosféra klidné koncentrace. 
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Prostor naplňovala jednotlivá slova: láska, krása, zrada… Postupně se tanečnice zvedala a v 

prostoru omezeném světelným obdélníkem se začala trhaně pohybovat sem a tam, obutá 

do obyčejných „žabek“. Svůj zmatený pohyb doprovázela jedinou otázkou: „Čo robím?“ 

Tento úvod se rozvinul v plynulou taneční sekvenci (již naboso) po celém jevišti, tanečnice 

jako by plula vzduchem, nadále se ale držela minimalistického pohybu v jedné rovině. Během 

první poloviny své choreografie byla Marta Poláková zamaskovaná kapucí a hlavu měla 

sklopenou, že jí bylo sotva vidět do obličeje. Její tvář, deformující se v celé škále grimas, byla 

naopak jediným motivem videoprojekce, kterou se představení přeneslo do své dynamičtější 

poloviny. Tanečnice se pak rozletěla po jevišti v další variaci za doprovodu hravé 

instrumentální skladby. Kdo z diváků po celou dobu představení očekával, které 

z vystavených bot si tanečnice vybere, se nakonec dočkal: rozhodla se pro barevné páskové 

střevíce na asi deseticentimetrovém podpatku. Tato volba byla nečekaná, absurdní a velmi 

vtipná. Tanečnice se na podpatcích sotva udržela a navíc se snažila znovu zatančit předchozí 

variaci – pohyb se ovšem zcela změnil, chůze i tanec na podpatcích totiž vyžadují jiné držení 

těla, zapojení jiných svalů. Její nemotorné pokusy vyvolávaly smích, zároveň ale vybízely 

k zamyšlení, jak jedna taková maličkost dokáže změnit jednání a image člověka. Vysoké boty 

mohly představovat metaforu nových věcí, které se musí člověk učit, nebo nové životní role, v 

nichž se teprve učí chodit. 

 

Choreografie Marty Polákové byla intimní zpovědí na téma jejího života v tanci, který ona 

sama shrnula jednoduchými slovy: „Mám to rada.“ 

 

Zcela jinak pojala své pátrání Petra Fornayová: nezkoumala totiž sama sebe, ale 

tanečnice Soňu Ferienčíkovou a Janu Terekovou, které se pro ní staly – a to doslova –

 Objekty výzkumu. První třetina představení probíhala celkem tradičně: ve dvou světelných 

drahách se zjevily obě dívky v pozoru, jakoby připravené k boji. Každá se pak přesunula na 

své světlem ohraničené „stanoviště“ a začala se pomalu rozhýbávat. Jejich tanec byl čím dál 

dynamičtější a fyzicky náročnější, zahrnoval časté výskoky, pády a pohyb po podlaze. 

Interpretky někdy tančily zároveň, jindy zase obsadila celé jeviště jen jedna z nich. Používaly 

podobné prvky a vazby, někdy se jejich tanec podobal kánonu, vždy do toho ale vložily svou 

vlastní individualitu, nikdy se nejednalo o tentýž pohyb. 

 

Divák mohl vypozorovat jakýsi choreografický výzkum, „zkoušení“, jak která tanečnice 

pohyb provede a jak se zachová. Ten skutečný, skutečně vědecký výzkum byl ale odhalen až 

v druhé části představení. Tanečnice odešly ze scény, na kterou se vzápětí začal promítat film 

o tom, co všechno musely dívky jako objekty výzkumu podstoupit: fyzické zátěžové testy (za 

kolik uběhnou 100 metrů, kolik udělají sklapovaček za minutu, jak dlouho vydrží pod vodou 

atd.), psychologický rozbor, krevní testy a mnoho dalšího. Diváci se o nich dále dozvěděli 

téměř všechno od data narození a čísla občanky, přes krevní skupinu, psychologický profil, 

absolvované studium a stáže až po oblíbenou barvu a jméno přítele. Tento neuvěřitelně 

detailní rozbor měl jediný cíl: zjistit, zda informace, které o interpretovi máme, mohou 

ovlivnit naše vnímání jeho výkonu a přítomnosti na scéně – po skončení filmu totiž 

následovala opět část první. Odpověď na tuto otázku zní: „Ano, částečně…“ 

 

Divák si sice zřejmě nezapamatuje všechny detaily a určité odborné informace nedokáže 

vyhodnotit, ale například takový psychologický profil interpreta může ovlivnit, jak na něj 

publikum pohlíží. Tak bylo možné do jisté míry rozklíčovat chování tanečnic, jejichž variace 

zřejmě vycházely mnohdy z vlastní improvizace. Soňa Ferienčíková byla dominantnější, 
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cílevědomá a aktivnější, Jana Tereková naopak působila více introvertně, nesměle, pasivněji.  

 

Projekt Petry Fornayové byl vskutku zajímavým experimentem, který nejen pomohl 

choreografce a jejím objektům poznat samy sebe, ale také odhalil překvapivé množství metod, 

jak je možné jedince zkoumat. 

 

Ep i c  jak o  d ida kt i ck ý  p ř í k lad  d ra ma t u rg i e  t an ečn ího  d iv ad l a  

Autor: Zuzana Smugalová 

Taneční aktuality, 13.10.2014 

 

http://www.tanecniaktuality.cz/epic-jako-didakticky-priklad-dramaturgie-tanecniho-

divadla/ 

 

Slovenský soubor fyzického divadla Debris Company představil v Praze 3. října 2014 ve 

Studiu Alta svou nejnovější inscenaci Epic. V rámci programu festivalu Hybaj ho 2014! 

mohli diváci opět sledovat umění slovenských tanečníků a performerů, kteří tvoří pod 

vedením uměleckého ředitele a režiséra Jozefa Vlka. 

 

Doménou souboru, fungujícího nezávisle bezmála celou porevoluční éru, je autorské fyzické, 

chcete-li, psychologické taneční divadlo, které akcentuje nejen živé umělecké výkony aktérů, 

ale ve zcela koncepční dramaturgii neoddělitelně a promyšleně pracuje i s autorskou 

zvukovou a hudební složkou, stejně jako se scénickou vizuální stránkou inscenací. 

 

Epic se nechal inspirovat Bertoltem Brechtem, jeho dobou a tehdejší společenskou situací i 

jeho teorií (a vlastně i praxí) pojetí epické inscenace, v níž vyvrcholily skrze společenskou 

reflexi avantgardní tendence moderního meziválečného divadla. Cílem Brechtova epického 

divadla bylo předkládat obecenstvu takový obraz společnosti, aby o něm diváci začali sami 

racionálně uvažovat a pochopili nutnost radikální společenské proměny tehdejšího světa. 

Brecht v tomto žánru došel až k tzv. formátu „Lehrstück“ (didaktická divadelní hra, která 

názorně a poučně vysvětluje základní politické, ideologické, a především společenské 

otázky). Divák neměl prožívat s postavami jejich příběh, ale vnímat podobenství jednání a 

děje jako model jisté společenské problematiky. 

 

Atmosféra začátku 20. století je nezaměnitelná, z jeviště prostupuje během představení celým 

sálem. Ve své šedivosti je provoněná tabákem, trochu zaprášená třpytivým prachem, plná 

naivity i afektu, podkreslená ironií v hudbě, která dává víc než najevo, že jde o vážný 

cynismus stereotypu. Symbolika je jasná bez dvojsmyslů, charakteristika interpretovaných 

znaků je tu zcela racionální. Trocha anonymity v masce i jméně, trocha archetypu a 

avantgardistická podoba inscenace je téměř dokonalá. 

 

Sedm částí, sedm dní dlouhých jako sedm let rámuje tok příběhu o paradoxu lidského bytí a 

jeho dopadu na život i jednání jeho aktérů. Je konfrontací dvou krajů, dvou říčních břehů, 

dvou domů, dvou párů. Jejich světy se protínají z principu, ale jejich životní hodnoty se 

nedoplňují. Přes sociální rozdíly jsou to však stále dva břehy téže řeky. 

 

Na levém břehu bydlí Jack a Eva, jejich domek je malý, ale útulný, jejich vztah je láskyplný, 

ale naivní. Ona (Nikoleta Rafaselisová) je přecitlivělá, svázaná svou oddaností, dobou, 

výchovou i špatným zdravím, a nikdy svůj břeh neopouští. On (Dano Raček), její muž, se 
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zodpovědností hlavy rodiny se pravidelně každé ráno plaví na pravý břeh za prací k domu 

svého zaměstnavatele Bara (Juraj Hrčka). Toho, kterému vše patří, který si koupí, co chce, 

který jako principál vše řídí. V jeho postavě vnímáme direktora i průvodce neutěšeným 

dějem, toho, který všechny vlastně pozval na toto představení tajemného divadelního spolku 

proslaveného divy i senzacemi, jež se ale tentokrát nekonají. Jeho žena Cat (Stanislava 

Vlčeková) je sice elegantní, ovšem afektovaná a ve své znuděnosti pokřivená. 

 Setkání Cat a Jacka i jejich vzájemné okouzlení se stává mačetou stereotypního života všech 

zúčastněných, podtínající je však daleko víc, než jsou si schopni uvědomit.  

 

Expresionistické pojetí pohybového i výrazového projevu tanečníků odpovídající Brechtově 

době podtrhuje bílé divadelní líčení, odkazující k pierotům a jejich tradici sarkastického 

smutku a sebeironii. Emoce se na bílém obličeji promítají jako na plátně, i když použití 

exprese v mimice je spíše minimalistické. Velký prostor dostávají oči a pohled, jeho význam 

v kombinaci s pohybově-tanečním charakterem jednotlivých rolí. Choreografie Stanislavy 

Vlčekové transformuje techniku současného tance do pravdivosti pohybového výrazu, jež je 

nepopisnou, ale výmluvnou imaginací duše prostřednictvím těla. Kontrast vzniká v 

naddimenzovaných gestech, která naopak úspěšně nahrazují potřebu diváckého domýšlení 

děje nebo vysvětlujícího textu. Jsou stejně jako minimalisticky laděné taneční sekvence 

dynamicky rytmizována.  

 

Výrazným prvkem představení je animace videoartu, který v kombinaci se stínohrou a 3D-

scénografií přidává rozměr skutečnosti a tím „zastaralé“ pojetí divadla i s vytvořenou iluzí 

původnosti zesoučasňuje. Výsledek evokuje digitalizovaný záznam fiktivní rekonstrukce 

baletu německého výrazového tance a podobně jako dokumentární pořad promlouvá i k 

publiku. 

 

Debris Company s respektem k Brechtovi předkládají vlastní představu o epickém divadle. 

Jen těžko lze vytýkat autorům detaily chybějící k dokonalosti: dynamičtější spád díla jako 

celku a s ní související timing jednotlivých dnů – částí představení. Kvůli této nevyrovnanosti 

vyšuměla i katarze děje, což byl možná záměr této „parafráze brechtovské inscenace 21. 

století“ – úmyslně nezdůrazňovat obsah formy, jež je sama obsahem a cílem tvorby. 

 

Profesionální přístup k tématu a jeho detailům je nicméně něčím, co například česká taneční 

scéna postrádá v hojnější míře, a ani pro slovenskou tvorbu v tanečním divadle není vždy 

pravidlem. Jisté je, že Debris CompanyEpicem vytvořili jakýsi inovovaný didaktický příklad 

pro dramaturgické uchopení tanečního divadla v jeho základní podstatě. V inscenaci je možné 

najít veškeré vzájemné souvislosti detailů, které tvoří celek kvalitního představení. Patří 

k němu stylová jednotnost, vysoká taneční a výrazová vyspělost i divadelní zkušenost 

interpretů, která je zcela jistě jednou z hlavních devíz souboru a bez problémů obstojí ve 

srovnání se zahraniční špičkou. 

 

Polemika nad funkcí angažovaného umění, kterou se autoři rozhodli otevřít, je velmi 

nevděčným tématem tam, kde není společenská idea, za kterou je možné se angažovat. Jak 

spustit transformaci, když chybí ona utopistická myšlenka na možnost přeměny v lepší svět? 

Co je vlastně cílem takového „angažovaného umění“ dnes, když tato idealistická vize chybí? 

Je to opravdu společenská změna, anebo spíše pozornost publika? 

  

Variantou odpovědi by snad mohla být aktivita Zdenky Brungot Svítekové, jež vytvořila 

autorský projekt pro tanečnici, koš na prádlo, projektor, světlo a zvukovou krajinu, který v 

pátečním večeru předcházel Epicu. Odehrával se v místě, které ve Studiu Alta zastává 
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divadelního foyeru – ve vjezdu do dvora. Prostor vzájemného průniku tance, fotografie, videa 

a zvuku byl spolu s diváky svědkem jejího tanečního vyjádření s názvem Chiens naufragéso 

ztrátě vlastních jistot reprezentovaných pocitem domova. Patnáct minut neměnného 

klopýtání stříbrných legín ve vysokých sférách jehlových podpatků hledajících cestu 

k vlastnímu děravému prádelnímu koši bylo metaforou individuální cesty končící u zpustlých 

zdí. Poslední část byla dovedena prostřednictvím projekce do atmosféry smuteční marnosti. 

Provokativní záměr i diskutabilní účel této performance byl ukázkou prvotřídní pohybové 

koordinace i koncepčního myšlení tanečnice a autorky v jedné osobě s profesionálně jištěným 

technickým zázemím. Bohužel, trochu unyle vyznívající realizace její snahu nepodpořila, 

pouze vytvořila ostrý kontrast pro Epic. 

 

Kru t os t  zaha l ená  v  k o ž i chu  

Autorka: Daniela Machová 

Taneční aktuality, 11.10.2014 

 

http://www.tanecniaktuality.cz/krutost-zahalena-v-kozichu/ 

 

Tanečník a choreograf slovenského původu Jozef Fručeknení v Čechách neznámým pojmem. 

Jeho jméno je spjato s jedněmi z nejúspěšnějších inscenací souboru DOT504 –Holdin’ 

Fast a 100 Wounded Tears, kde se choreografie ujal spolu s Lindou Kapetaneou. Tento 

tandem, jenž funguje pod označením Rootless Root Company, mohli diváci také opakovaně 

vidět v rámci festivalu Tanec Praha (UNA – Unknown Negative Activity, 2009; Eyes in the 

Colors of the Rain, 2011). Letos se dokonce zdá, že by mohlo být „přefručkováno“ – Fruček 

na Cirk-Uff i na Letní Letné (Dolls – Cirk La Putyka), v rámci Hybaj ho! (From side of a 

man. From side of a woman) a také jako spoluautor chystané premiéry DOT504 (Collective 

Loss of Memory). 

  

Fruček jako mistr krutosti 
Je tento výčet informací nutný? Ano, je. Fruček ohýbá těla tanečníků jasným rukopisem, 

jehož společnými jmenovateli může být náročná fyzická akce, extrémně vyhrocená situace, 

pády, bolest, manipulace, ubližování… Továrna na emoce i temné a zvrácené stránky v nás. 

Ať už zaujmete k jeho dílům jakýkoli postoj, rozhodně neodcházíte z divadla nedotčeni. 

Transfer emocí mezi jevištěm a hledištěm je přímo hmotný. Nejinak tomu bylo i u díla From 

side of a man. From side of a woman, které bylo v podání banskobystrického Štúdia tanca 

uvedeno v rámci festivalu Hybaj ho!. 

  

Jen z kožichů sálala hřejivost 
Tentokráte jediný prvek, který vás mohl alespoň obrazně „zahřát“, představovaly mohutné, 

chlupaté, huňaté kožichy halící těla dvou tanečníků a tří tanečnic. Kožichy však dodávaly 

lidskému tělu v tomto podání mnohdy zvířecí rozměr, často je na pochybách, že by dění na 

scéně byl schopen psychicky zralý jedinec. Zkrátka negativní, ale zdařilé. 

Zlo se přitom protentokrát vybíjelo pouze na ženách. Jediný mužský duet, byť představoval 

souboj, se paradoxně odehrával v atmosféře vysoké soustředěnosti, klidu a rozvážnosti. Tibor 

Trulik a Jakub Jeňo se spíše přátelsky popotahovali a chytali za rukávy v přesných ostrých, 

minimalistických pohybových sekvencích. Jako by to byla pouze příprava na to, co má 

následovat. Jakmile se dostali do kontaktu s ženou, přestali si brát servítky. 

  

Žena jako objekt násilí a uplatnění moci 
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Lenka Rajchmanová, coby notně opilá žena, vrávorá na scéně, klopýtá na pomyslných 

podpatcích, rádoby svůdně si nanáší rtěnku na rty, aby si ji pak rozmazala po celém obličeji. 

Extaticky sebou vzápětí třese a máchá hlavou jako na zběsilém rockovém koncertě. Její řádění 

ukončí Jakub Jeňo. Nekompromisně ji uškrtí, aniž by přitom vykonal kromě stisku paží jediný 

pohyb. Bezvládné tělo je opřeno o stěnu, oběť ožívá, přijímá nabídnutou injekční stříkačku a 

její obsah si vstřikuje přímo mezi nohy. Je podmaněná, zneuctěná, odevzdaná. Byť při životě, 

jako bez duše. 

 

Následuje další scéna, kterou slabší povahy rozdýchávají jen stěží. Připomíná hrátky kočky 

s myší. Tibor Trulik jemně a pomalu uchopí Denisu Benčaťovou za cípy kožichu, aby s ní 

nekompromisně a vší silou praštil o zem. Tato sekvence se opakuje až do úmoru. Různé 

úchopy za různé části oděvu, tělo různě letící, vždy se stejným výsledkem – ohlušujícím 

pádem. Akustický dojem je zesílen mikrofony přidělanými k pěnové podlaze, která jasně 

lemuje střed dění. Aktéři stojící mimo centrum dění, ale přitom stále na scéně jsou němými 

svědky násilí a zkoumavého, zvráceného pohledu Trulika. Motiv graduje znásobováním. 

Rázem padají na zem dvě ženská těla z rukou dvou násilníků. U druhé dvojice (Jakub 

Jeňo, Marie Knapová) dochází přece jenom ke změně, troufalému pokusu o vzdor, který ale 

ve výsledku stejně k ničemu není. Tanečnice tentokráte poletuje více v prostoru, doba mezi 

jednotlivými pády se prodlužuje, tělo je smýkáno, kožich dojem dynamičnosti ještě více 

zesiluje. Občas přistane tvrdě na zemi i tělo mužské. 

 

V závěru přichází na řadu znovu Lenka Rajchmanová, vysvlečená, s mrtvolným pohledem, 

jako loutka bez života, jejíž zkostnatělé pohyby plně ovládá opět Tibor Trulik. Pokřivenými 

pažemi, bezvládně za sebou rozbíjí řadu křehkých koulí. Zůstává sama, zborcená. 

 

From side of a man. From side of a woman je dílem pro otrlejší diváky. Škoda, že se jich ve 

Studiu Alta ten den sešlo poměrně málo. Skvělé výkony tanečníků i zajímavé choreografické 

prvky si svou pozornost určitě zasloužily. 

 

Fra g men t s  an eb  Út ržky  ze  ž i vo ta  tanečn íků  

Autor: Petra Dotlačilová 

Taneční aktuality, 22.10.2014 

 

http://www.tanecniaktuality.cz/fragments-aneb-utrzky-ze-zivota-tanecniku/ 

 

Les SlovaKs, nyní jeden z nejžádanějších souborů současného tance v Evropě, zavítal opět do 

Prahy díky festivalu Hybaj ho!. Taneční kolektiv pěti slovenských tanečníků žijících v Belgii 

je festivalu věrný už od jeho počátkupřed sedmi lety. 

V Praze tentokrát vystoupili se svým nejnovějším projektem nazvaným Fragments. 

Základními principy projektů Les SlovaKs je kolektivní tvorba, vzájemná inspirace, 

improvizace, hudba a jejich přátelství. Martin Kilvády, jeden z členů souboru, v rozhovoru 

pro Taneční aktuality řekl, že „každé z našich predstaveni odráža rôzne obdobie našej 

umeleckej a životnej dráhy, a preto tvorba každého z našich diel vyžadovala špecifický spôsob 

kolektívnej práce“. 

Název představení je skutečně přiléhavý. Jedná se útržky situací a variací, výstupy 

jednotlivých tanečníků se mísily, spojovaly a zase rozdělovaly. Také hudba se vyznačovala 
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fragmentárností, skladba Simona Thierréa pro smyčcový orchestr se prolínala se slovenským 

popem padesátých až osmdesátých let (tanečníci si vybrali skladby zpěvačky Melánie 

Olláryové). Pohybový materiál, vznikající často na bázi improvizace, byl inspirován 

především hudbou. Tanečníci nevyprávěli žádný konkrétní příběh, šlo v první řadě o pohyb a 

radost z něho. 

Představení se rozjíždělo pomalu, z ticha a tmy se pomalu začaly vynořovat postavy v bílém a 

ozvaly se první tóny hudby. Každý z tanečníků měl na sobě originální kostým ve stejné barvě, 

ale rozdílného střihu a charakteru (autor Mat Voorter). Přesně takový byl i jejich tanec. 

Každý si držel svůj individuální, jedinečný projev, přesto ale bylo cítit jejich vzájemné 

propojení. V inscenacích Les SlovaKs nikdy nechybí osobitý humor a ani Fragments nejsou 

výjimkou. Smích vzbuzovaly třeba jen výrazy některých tanečníků, v tomto směru se asi 

nejvíce zapsal do paměti diváků Anton Lachký se svýma vykulenýma očima a trhanými, 

někdy až opičími pohyby. Tento vysoký tanečník, který působil občas trochu nemotorně, 

vytvořil skvěle kontrastní dvojici s malým a hbitým Peterem Jaškem, jenž neustále poletoval 

po scéně. Milan Herich, oblečený v overalu inspirovaném střihem sedmdesátých let, byl 

v pomyslném páru s Milanem Tomášikem, jejich vzájemná interakce byla ovšem méně 

patrná. Jakýmsi solitérem se stal Martin Kilvády, který se jako příslovečné páté kolo u vozu 

často objevil na jevišti, rozhlédl se a zmateně odešel, jako by tam nemohl nalézt své místo. 

Tanečníci použili v tvorbě všechny možné taneční styly, kterými prošli, citovali z nich krátké 

pasáže anebo je parodovali. V tomto případě jsme hned v úvodu představení mohli 

zaznamenat reminiscence klasického tance: všichni tanečníci se po pozvolném nástupu sešli 

uprostřed jeviště a jako přípravu provedli baletní preparaci. Poté se volným krokem přemístili 

na forbínu jeviště a pozdravili diváky pomalou, téměř nejistou poklonou. Baletní inspirace se 

rozplynula v pohybu veskrze současném, občas s „výlety“ do folkloru, historického tance, 

tanga nebo toho nejlacinějšího popu.  

V první řadě vždy stála osobnost jednotlivých tanečníků, jejich energie a to, jak si 

s pohybovým materiálem pohráli. Jejich individualita se projevila i ve scénografii a svícení, 

interpreti sami přesouvali stojany s reflektory, které zapínali a vypínali podle potřeby, 

sledovali světelným „štychem“ navzájem své taneční kreace; výrazným motivem světelného 

designu byl v tomto představení také častý kontrast mezi naprostou tmou a plnou světelnou 

„palbou“ do diváků.  

Tanečníci souboru Les SlovaKs nás provedli svou krajinou plnou fascinujícího pohybu, hry, 

vtipu a hudby, a na konci této cesty se všichni opět shromáždili na forbíně jeviště, aby nám 

úklonou poděkovali za pozornost. InscenaceFragments, stejně jako předchozí Opening 

Night a Journey Home je především o osobitém pojetí pohybu, o životě v tanci, s tancem a 

spolu navzájem. Vyskytují se zde zdánlivě absurdní asociace a nečekané zvraty, které jsou 

výsledkem svobodné tvorby v kolektivu přátel, jakým Les SlovaKs bezesporu jsou. Pro 

diváky prahnoucí po dramatu či hlubších emocích nemusí být tato podívaná dostatečně 

poutavá, ovšem pro toho, kdo si užívá pohled na čistý tanec v celé jeho rozmanitosti a se 

špetkou humoru, jsou Fragments skvělým zážitkem. 
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Pražská ani muk! (No. 3) 

Autorka: Klára Zindulková 

Divadelní noviny, 21.10.2014 

 

Boris Hybner je bezesporu jednou z nejzásadnějších postav moderní české pantomimy. Boris 

Hybner je vynikající pedagog, mim i klaun, jemuž měl patřit nedělní večer ve Studiu Alta. 

Boris ovšem onemocněl, a tak se slavnostní hybnerovský „The best of“ večer musel konat bez 

něho. Pořadatele Mimefestu to ale nezaskočilo a na jeviště pozvali skupinu Mime Prague, aby 

Hybnerovi vzdali hold alespoň na dálku. Na to, že šlo o náhradní program, bylo rozhodně na 

co se koukat. 

Program zahájil sólovým výstupem sám Radim Vizváry, umělecký ředitel a zakladatel 

Mimefestu, a zároveň vedoucí souboru Mime Prague. Jeho Pantomissimo pro housle, 

připravované právě ve spolupráci s Hybnerem, bylo ukázkou klasického a svěžího 

pantomimického řemesla. Květinka, prodírající se na světlo, starostlivé houpání kočárku i 

nadšený údiv malého dítka, jež sedí tátovi na ramenou, to vše bylo ztvárněno s takovou 

lehkostí a jistotou, ale zároveň naléhavostí, jako by byl Vizváry mimem od narození. Jak ale 

sám přiznává, bez tvrdé dřiny a každodenního tréninku by to tak jednoduše nešlo. 

Celý komponovaný večer uváděl klaun s brokolicí v ruce a neuvěřitelně podmanivým hlasem 

v hrdle, v civilu Radek Pokorný. V pásmu krátkých, většinou sólových výstupů, se 

vystřídaly rozličné pantomimické druhy a žánry, můžeme-li v pantomimě o něčem takovém 

mluvit. Viděli jsme grotesku na motivy Pepka námořníka, hranou na zvukovou stopu z 

originálního kresleného filmu (Anna Kukuczková a Anton Eliaš), komediální etudu o 

zlobivém chlapečkovi a zaneprázdněné mamince (oba v podání Vojtěcha Svobody) ale také 

snový tanec využívající kontaktní žonglování se skleněnou koulí (Ondřej Holba). 

Velký divácký úspěch slavil výstup nazvaný Okurka a rajče v lednici v podání Antona 

Eliaše (Okurka) a Kateřiny Janečkové (Rajče). Zářivé a poměrně věrné kostýmy nešlo 

přehlédnout, ovšem to byly skoro veškeré jejich vyjadřovací prostředky. Byli jsme svědky 

„minimální pantomimy“, při které se takřka neměnil výraz, pozice ani držení těla a současně 

nebyl aktéry vydáván žádný zvuk. Urputnost a upřímnost, s jakou se oba vtělili do kousků 

zeleniny byla ale tak intenzivní, že se obecenstvo válelo smíchy při sebemenším pohybu či jen 

změně pohledu. 

Nebudu vyjmenovávat všechny části pásma, které se na jevišti vystřídaly. Vzhledem k tomu, 

že nešlo o jednotné představení, ale poskládání výstupů jednotlivých účinkujících, témata, 

provedení i úroveň se číslo od čísla lišila. Pro mě osobně byla – kladouc stranou dva skvostné 

výstupy již zkušeného mima Radima Vizváryho – vrcholem večera gymnasticky–

pantomimická etuda Barbory Debnárové s názvem Touha. Byla postavena na prostém 

nápadu hádky oživlých nohou a rukou, z nich některé mají piškoty se špičkou a jiné jsou bosé 

– a tím celý problém jen začíná. Zběsilá honička, schovávání se, spolčování s druhou rukou 

proti noze a naopak, koketerie či společný vítězný tanec, to vše v rychlém sledu bylo natolik 

strhující, že divák snadno zapomněl na fyziologický fakt, že všichni čtyři aktéři patří k 

jednomu trupu a hlavě, která celou věc koordinuje. A když už si vzpomněl, stejně tomu 

nevěřil. Vzdor fyzické náročnosti a tempu celého výstupu měla jmenovaná tanečnice a mimka 

ještě dost sil na to doprovázet veškeré pohyby úžasným vymyšleným jazykem, jenž 

choreografii výborně doplňoval. Barbora Debnárová je zároveň členkou Mime fatale (viz 

např. Pražská ani muk! No. 2) a je jednou z těch, o které v pantomimě ještě určitě uslyšíme. 
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Závěr patřil opět Radimu Vizvárymu. Po vzletném úvodním Pantomissimu přišla na řadu ryze 

komediální, ovšem technicky skvěle provedená etuda, v níž se producent, umělecký ředitel 

Mimefestu a pedagog HAMU proměnil v bezstarostného chlapečka, který v kšandách, 

kšiltovce a děravými palci dokáže strhnout publikum jediným nadšeným výkřikem: „Týýý 

jo!!“. I nejlacinější grimasy působily v podání ostříleného mima najednou bravurně a bylo 

vidět, že nejen publikum, ale i „chlapeček“ na jevišti si večer přes všechny organizační 

starosti s festivalem užívá. 

 

Fes t iv a l  No vá  g enera ce  v e  S t ud iu  A l t a  jak o  s e tk án í  u mě l eck ých  

s měrů  a  šk o l  

Autor: Zuzana Smugalová, Lucie Kocourková 

Taneční aktuality, 18.11.2014 

http://www.tanecniaktuality.cz/festival-nova-generace-ve-studiu-alta-jako-setkani-

umeleckych-smeru-a-skol/ 

 

Nová generace choreografů a tanečníků si zkouší otevírat dveře do velkého uměleckého světa 

různými způsoby. Jedním z nich je i festival Nová generace, který už třetím rokem funguje 

jako platforma mladých studentů tanečního umění nejen z České republiky. Iniciátorem akce 

je taneční katedra HAMU a její pedagogové, konkrétně prostřednictvím oboru choreografie 

MgA. Mirka Eliášová, Ph. D., a MgA. Andrea Opavská. 

Festival Nová generace se stal jakýmsi dalším stupínkem pro mladé autory s možností 

ozkoušet si svět divadla nejen jako hýčkaný umělec, ale i jako organizátor. Produkce 

letošního ročníku byla zcela v rukou samotných studentů a nutno podotknout, že zcela ku 

prospěchu věci. Odrazilo se to především na celkovém vizuálu akce, vysoké návštěvnosti, 

kterou podpořilo i propojení s dalšími uměleckými obory, a atraktivní doprovodný program 

v podobě hudebních koncertů mladých kapel (Annešanté, Klára Bulantová), vernisáží 

fotografií Michala Hančovského z předchozích představení uvedených v rámci cyklu Nová 

generace, a obrazů, jejichž autorem je student AVU Jan Harant. Vše se odehrávalo 

v členitých prostorách Studia Alta, které do programu festivalu nepřímo přispělo podporou 

mladých tanečních tvůrčích týmů vybraných na základě přihlášených po výzvě 

k dvoutýdennímu letnímu rezidenčnímu pobytu ve studiu. 

Večer první – zahajovací 

Taneční zahájení festivalu patřilo studentům HAMU. Jako první se představila posluchačka 

taneční pedagogiky Adéla Petáková tančící sólo Nu, které vzniklo v rámci jejího letošního 

studijního pobytu ve Stockholmu. Tanec „v červené“ bez hudby o jediném okamžiku plynul 

v příjemné dynamice bez ambicí na originalitu či taneční virtuozitu. Tanečnice nezapřela svůj 

„duncanovský“ původ a zanechala v publiku pocit radosti z tvorby v esteticky působící formě. 

Marek Zelinka (student 3. ročníku oboru pantomima katedry nonverbálního a pohybového 

divadla HAMU) představil pod názvem Smím prosit svou sólovou etudu se žebříkem. 

Pohybová situační groteska (třeba jako z tanečních) s využitím pantomimy byla sympatická 

stejně jako její protagonista, který zároveň uváděl celý první večer a díky svému účinkování 

v choreografii Žízně(choreografie Martin Talaga) v programu druhého festivalového dne se 

stal jakousi celebritou festivalu. Nutno podotknout, že oprávněně, neboť jeho interpretační 
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variabilita, taneční i herecká připravenost mu slibují bohatou uměleckou kariéru v oblasti 

performing arts. 

Třetím sólovým výstupem programu před přestávkou byla taktéž pantomimická etuda 

nazvaná Tenkrát… Jakými směry se může ubírat naše fantazie, když otevřeme starou truhlu 

na půdě? Anna Vanacká (2. ročník KNPD HAMU) byla přesná v tvorbě i interpretaci a 

znovu dokázala, že pantomima má v pohybovém umění stále svůj význam, a to nejen jako 

technický princip v tvorbě, ale i divácky atraktivní žánr. 

V druhé polovině večera se představili studenti Konzervatoře Duncan Centre Anita 

Bánhegyi z Maďarska, Rus Roman Zotov a čerstvá absolventka školy Zdena Hüttlová, kteří 

jako trio uspěli ve výběru Studia Alta, a měli tak možnost využít letní rezidenci. Dílo, které 

vzniklo, nazvali Akvarel.  

Sarkasticky vedená linie choreografie byla spíše abstraktní hříčkou na určenou náhodu 

s konkrétními symboly a znaky v použitých rekvizitách (kufr, stojan apod.), které dávaly 

situační kontext nepojmenovanému. Obraz jako malbu postupně vytvářel taneční pohyb, který 

pracoval s oporou podlahy, švihem, dynamikou, rytmizací i významovým gestem. O jaký 

obraz nebo situaci však šlo, zůstalo utajeno. Choreograficky nikterak objevné, ale tanečně 

velmi současné dílo ukázalo především interpretační schopnosti trojice a při srovnání 

s pohybovým slovníkem prvního sóla večera i téměř generační posun ve vnímání tance a 

pohybu jako nosného média pro jevištní vyjádření. 

Večer druhý – od minulosti do současnosti 

Druhý festivalový večer kopíroval základní stavbu dramaturgie předchozího dne. V první 

části měli diváci možnost zhlédnout tři kratší práce. Autorkou a zároveň interpretkou dvou 

z nich byla studentka oboru didaktiky klasického tance na bratislavské VŠMU Michaela 

Nezvalová. Představila duet (spolu s Lukášem Bobalíkem) Chvíľa ticha o spojení mezi 

mužem a ženou v jednom okamžiku a improvizované tanečně-hudební dílo D. I. P. P. Na 

preparovaný klavír ji též improvizací živě doprovázel Marián Zavarský, což bylo 

nostalgické i občerstvující zároveň. 

Obě představení byla tanečně čistá, nicméně absentovala větší hloubka představy, která měla 

být přetlumočena z jeviště do hlediště a současnější uchopení obou námětů. Vzhledem 

k tomu, že je u klasicky vychované Michaely Nezvalové zřejmá snaha získat další zkušenosti 

s prostředky, které pro svou tvorbu využívá (partnerský tanec, improvizace, slovník 

současného tance), nezbývá než ohodnotit její nastoupenou cestu jako správnou, i když zatím 

nepřekročila práh 21. století. 

Exkurzí do minulosti byla (i když tentokrát cíleně) práce pantomimického 

dua Jan Jirák a Karolína Křížová, kteří ve spolupráci s Anežkou Horovou (hudba, světelný 

design) vytvořili Obrazy ze života arcivévody. Dílo inspirovala výstava fotografií Rudolfa 

Brunera-Dvořáka, dvorního fotografa Františka Ferdinanda d’Este, která byla donedávna k 

vidění v benešovském Muzeu umění a designu. Autoři svou prací oscilují mezi klaunerií, 

novým cirkusem a pohybovým divadlem. Inscenační kabátek ušili z látky 

mnohovýznamových situací, využili nízkou akrobacii, tradiční pantomimu, scénografické 

aspekty reálných rekvizit, mluvené slovo i divadelní imaginaci. 

Podšívku drží paralela historických událostí a kořenů pohybového umění, které v té době 

startovalo svou novou cestu prostřednictvím tělovýchovných aktivit vycházejících 
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z gymnastiky. I přes nešťastně volený konec se snahou o důraznou tečku patřilo toto dílo 

režijně k tomu nejlepšímu, co mohli během těchto dvou večerů diváci vidět. 

V druhé polovině večera se publiku představil Martin Talaga, student taneční katedry 

HAMU, se svou choreografií Žízně, jež byla na konci minulé sezony i jeho absolventskou 

bakalářskou prací. Sám v ní spolu s dalšími dvěma interprety, Andreou Vykysalou a Markem 

Zelinkou, účinkuje. Žízně jsou podle autora inspirovány tvorbou básníka a grafika Bohuslava 

Reynka (jmenuje se tak jeho první básnická sbírka z roku 1921), alespoň tak choreografii 

prezentoval na premiéře. Nyní ale se již o básníkovi v programu nezmiňuje, což je svým 

způsobem pro diváka výhodnější, protože nemusí své asociace podřizovat konkrétnímu 

výkladu a může je nechat svobodně plynout. 

Choreograf ve své taneční miniatuře zavádí diváky na vyprahlé místo: scéna osvětlená žlutým 

světlem proti bíle podsvícenému plátnu na blízkém horizontu evokuje dojem pouště. V ní 

koexistují tři bytosti – a jedna láhev s tekutinou. Dílo je především pohybovou hrou a v jejím 

středu je, jak jinak, souboj o vzácnou tekutinu. Láhev s vodou či vínem je stále ve středu 

pozornosti, a ačkoli se obsahu nikdo nenapije, každý se ji snaží získat pro sebe a uchovat jako 

poklad. I ze stropu visí kusy skleněných lahví, ale již vyprázdněných. Pomyslný souboj o 

tekutinu skončí trošku předvídatelně tím, že se nádoba zakutálí a vylije. Postavy však spolu 

tančí dál. Martin Talaga dává každé z nich do vínku charakteristický pohybový slovník, který 

hraničí se zvířecím projevem. Marek Zelinka spíš než tanec předvádí krkolomné pozice na 

zemi, které připomínají meditační polohy. Andrea Vykysalá je drobná a pružná, hlídá láhev 

s číhavými pohyby šelmy a Martin sám působí se svými drobnými poskoky a přískoky jako 

malé čiperné zvířátko anebo pták, který nedokáže postát na rozžhaveném písku. Choreografie 

tak chvílemi působí humorně, když se tato nesourodá trojice dostává do vzájemných interakcí. 

Ozvláštňuje ji i hudební doprovod, nejprve spíše minimalistická hudba ze záznamu, kterou ale 

posléze střídá živý zpěv Kláry Bulantové, čerpající z nálady lidových písní. To v závěru 

dodává choreografii na meditativnosti. 

Večer třetí – staronový 

Poslední festivalový večer otevřela choreografie Venduly Poznarové Gravitace ticha. Jde o 

práci, která vznikla v rámci studia na zadání Bolest v metafoře a zpracovává téma 

v návaznosti na jeden z našich smyslů, sluch. Pojednává o touze po tichu, úniku, který je 

ztvárněn v několika rovinách. Na scéně ticho symbolizuje pět chlapců v černém, kteří 

průběžně manipulují se zvukařskými reproduktory, jež jsou němými rekvizitami. Jejich tanec 

nachází odezvu u ženy (Ivanka Hannichová) hledající klid od hluku světa a možná i sebe. 

S jednoznačnými gesty si zakrývá uši a pouští se do útěšné interakce s muži. Od prvních 

letmých doteků přechází k duetům a partnerské práci, která vrcholí tím, že si ji všech pět 

tanečníků předává tak, aby se ani nohou nedotkla země, a nakonec zůstane skryta v jejich 

středu, symbolicky ukryta ještě pod lehkým černým závojem. Stejnou cestu jako sbližování 

v tanci, který vychází z moderního slovníku okořeněného prvky jazzu, jde přitom i hudební 

doprovod, který choreografii rozděluje na určité sekvence. V první se jedná spíše o zvukovou 

krajinu, neurčitou plochu, z níž se postupně vynořuje rytmický doprovod, následován melodií, 

která až v závěru přejde v píseň. Může jít o náhodu, ale hudba tak vytvořila choreografii 

dramaturgický oblouk. 

Následovalo trio Uni-forma z choreografické dílny Markéty Jandové, Kateřiny 

Stupecké a Heleny Šťávové. Její part nyní tančí Monika Částková. Také tato choreografie 

vznikla jako práce na zadání, tématem je Fenomén počátku. Sleduje vývoj od jednoty 

k fragmentaci. Na počátku je pod vykrytými světly nasvícena jen úzká cesta, na níž nevidíme 
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nic než hlavy a paže tří tanečnic, jež se proplétají jako buňky nějakého zárodečného 

organismu. Postupně se tanečnice osvobozují a vydávají do prostoru, který zaplňují pohybem 

spolu s intenzivnějším světlem. Pohyb je sestaven především z repetovaných sekvencí, 

dynamických i zastavovaných v prostoru. Postupně se pohyb také ustálí ve formaci sledující 

dráhu kruhu. Jako kdyby vztah částí a celku vytvořil cestu od počátku k oddělení a zpět ke 

splynutí, začnou se v závěru choreografie prostřednictvím objetí znovu dostávat do těsného 

kontaktu, nyní ale jako vzájemně se poznávající individuality. 

V posledním čísle se představili studenti DAMU z katedry alternativního a loutkového 

divadla. Jejich krátký kus byl divadelní hříčkou využívající pohyb jen jako jeden 

z výrazových prostředků vedle řeči a animované projekce. Dílo též vzniklo v rámci letní 

rezidence Studia Alta. Námětem byla dramatizace humoristického románu GoG Giovanni 

Papiniho, který pojednává o příhodách zbohatlíka cestujícího po světě krátce po první světové 

válce. Stejnojmenná krátká inscenace GoG představuje tvora, jenž působí spíš jako 

mimozemská entita s velkým sebevědomím shlížející s odstupem na lidský svět a vtělující se 

do lidských bytostí. To však vysvitne až v druhé polovině díla, kdy zaznívají také citace 

(zřejmě původního Papiniho) textu. 

Na začátku je před námi rozehraná situace, v jejímž jádru tkví neschopnost komunikovat, 

sdělovat. Jediná pohybová sekvence připomínající tělocvičnou sestavu, kterou provádí Sára 

Arnsteinová, symbolizuje právě prázdnotu lidské komunikace. Snaží se na sebe upoutat 

pozornost. Její protějšek Jiří Šimek zase hledá východiska ze své hrané neschopnosti hovořit 

na veřejnosti v tom, že běhá na místě. Vystoupení je humorné a je nutné je přijmout 

v kontextu žánru alternativní divadelní tvorby, která se v tomto případě tanečního či 

pohybového divadla dotýká jen zlehka. 

Festival jako celek představil spektrum studentských prací spřátelených uměleckých škol 

nejen tanečního a pohybového umění. Ukázal možnosti inspiračních zdrojů, postupů a cest, 

jimiž se mladí tvůrci snaží vydávat, a dal příležitost k tolik potřebné konfrontaci, stejně jako 

demonstraci potenciálu, který v „nové generaci“ je. 

  

Superhrdinové tanečního světa 

 

Autorka: Lucie Kocourková  

Opera plus, 9. 12. 2014  

 

http://operaplus.cz/superhrdinove-tanecniho-sveta/ 

 

Studio ALTA v pražských Holešovicích vzniklo v roce 2007 jako prostor, který poskytuje 

zázemí projektům nezávislé taneční scény, stejně tak jako kurzům a pohybovým aktivitám pro 

děti. Je také domovskou scénou skupiny ME-SA, pod jejíž hlavičkou vznikla již řada 

choreografických projektů: soubor vznikl v roce 2008 a stálou rezidenci získali v Altě o dva 

roky později. Možnost soustavné práce přinesla úspěšné projekty, z nichž dva si získaly 

výjimečně příznivý ohlas v zahraničí: choreografií Much More Than Nothing se soubor 

zařadil mezi top 20 „Prioroty Companies 2013“, nejvýznamnějších tanečních skupin podle 

mezinárodního žebříčku sítě Aerowaves. A letos se úspěch opakuje s inscenací 

SuperNaturals, který bude v prestižním výčtu figurovat pro rok 2015. 
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Tento duet byl předveden ve fázi work in progress letos v dubnu a premiéru měl v říjnu, o 

jeho zařazení do mezinárodního výběru bylo rozhodnuto na začátku listopadu. Patří do 

jednoho ze dvou choreografických cyklů. Na repertoáru má ME-SA tři kusy uváděné pod 

souhrnným názvem SoloS (a nazvané prostě Solo1, Solo2 a Solo3), jejichž derniéra se chystá 

na 15. prosince. SuperNaturals zase patří mezi Duets a měl by být uváděn společně s 

choreografií Possibilities of Dialogue. Tak byl také původně naplánován program 7. prosince, 

v němž však došlo ke změně, a tak se po boku superhrdinů z choreografie, inspirované 

estetikou klasických komixů a amerických filmů s neporazitelnými hrdiny, objevila 

choreografie z dílny studentů Duncan Centra. 

SuperNaturals začínají v mnohoslibné tmě, kterou prořízne zvučná orchestrální znělka 

akčního filmu. Oba interpreti a současně choreografové – Martina Hajdyla Lacová a Stano 

Dobák – se na scéně objevují s výrazy sebejistoty a odhodlání, ale jejich první vzájemná 

interakce je spíš plachá, obyčejní lidé stojící na prahu vztahu, nesmělého seznámení, prvních 

tanečních krůčků ve společném objetí. Idylce je však brzy konec a inscenace postupně nabírá 

na dynamice. Jsme svědky dlouhého kontaktního duetu, v němž naši hrdinové zaujímají 

charakteristické pózy se supermanovsky napřaženou pravicí, ale zaklíněni do těla svého 

protějšku, v němž nacházejí oporu. Je to však křehká hranice mezi oporou, manipulací a 

soubojem – jen několik gest či pohledů rozhoduje, zda se význam stočí k té či oné eventualitě. 

Obdivujeme především fyzickou zdatnost, s níž oba provádějí až akrobatické kousky tělo na 

tělo, pohyb plyne ve vynalézavých tvarech, aby vzápětí strnul. Tanečníci vzájemně 

manipulují svými těly, vyměňují si pozice a nekonečná vlna energie je udržuje stále v napětí. 

Přitom svůj němý výkon – prováděný na úplné ticho, které trvá skoro po celou inscenaci – 

doprovázejí pohledy, jež naznačují okamžiky, kdy se cítí jako hrdinové, kteří mají pod 

kontrolou celý svět. A přitom je jejich zápas stále nerozhodný. Scénu lemuje po stranách osm 

skládacích židlí a jedním z nejpůvabnějších vtipných okamžiků je scéna, v níž se jejich duet 

přesune na jednu z nich, a naši hrdinové o ni zápasí. Svou choreografii pak směrují více do 

prostoru a pokoušejí se uspět samostatně, jako by jim silácké pózy a gesta jako vystřižená z 

bojových scén béčkových akčních filmů dokázaly zajistit vytouženou nadlidskou sílu. 

Opakují pohybové sekvence se vzdornými pohledy slibujícími, že jednou se to skutečně 

podaří. Přitom se ze spojenců opět stávají soupeři, kteří se vzájemnými nárazy těl snaží jako 

rohovníci vyřadit svůj protějšek ze hry. A v publiku vyvolávají svým počínáním další smích. 

Přitom se snad každý divák musí rozpomenout na časy svého dětství, kdy si určitě děvčata i 

chlapci bez rozdílu přáli stát se na chvilku tím mocným silákem připraveným spasit svět. Naši 

hrdinové si opravdu hrají. S náruživostí dětí připravují kulisu pro další záběry – šustící zlatý 

plášť nadouvaný vzduchem z větráku vytvoří líbivý vizuální efekt a následuje hra snad 

inspirovaná nějakou starou počítačovou hrou. Protivník se snaží zasáhnout svého spoluhráče 

papírovými koulemi a vyměňují si místa, dokud je hra baví. Vůbec nevadí, že jsme se 

posunuli od čistě taneční akce k pohybové hře. Napětí v tělech, hra svalů, soustředěnost 

zůstává neporušena. 

Když se v závěru performeři usadí jako poklidná dvojice zpět ve světě lidí neaspirujících na 

supermanské výkony, naservírují sobě i divákům tečku v podobě promítání fotografií s cizími 

těly v kostýmech a svými tvářemi. Je to konečný prvek smíření a sblížení, který odpovídá na 

otázku položenou v anotaci představení, zda jejich soužití může „zůstat nadále tak super“ 

jednoznačně kladně. Touha po vyšších schopnostech, po možnosti konat hrdinské činy, i zcela 

přirozená touha si hrát je vlastní nám všem, není něčím, co by mělo tvořit překážku, spíš 

nástrojem sblížení. Hraní si na něco, čím nejsme, nemusí být nutně ke škodě, což cítí nejen 

tvůrci z líhně taneční – vždyť třeba hlavní hrdinové hry Johna Osborna Ohlédni se v hněvu k 
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sobě také nacházejí jakous takous cestu právě jen tehdy, když mohou odložit svá ega 

dospělých lidí a hrají si dětinskou hru na veverku a medvěda. 

Taneční kompozice Akvarel, pod níž je podepsán student Duncan Centra Roman Zotov, měla 

pochopitelně obtížnou úlohu, chtěla-li uspět vedle inscenace tak úspěšných a zralých tvůrců. 

Hříčku pro tři tanečníky, která vznikla v rámci rezidence ve Studiu ALTA, a proto je také v 

tomto prostoru uváděna, nepřísluší v tomto kontextu příliš hodnotit. Šlo-li o obraz, jeho 

kontury zůstaly trochu zahaleny, ale to je i u skutečného akvarelu jeho charakteristickou 

vlastností. Mladí tanečníci před diváky vykreslili výjev, který nepostrádal vtipné momenty v 

práci s rekvizitami, vznikaly mezi nimi čitelné vztahy, jejich hra na akci a reakci byla 

rozhodně zajímavá. Zaujal také výběr hudby, kdy současný tanec zkombinovali s 

Beethovenovou Měsíční sonátou. Superhrdinům ovšem chtě nechtě museli v nerovném 

souboji podlehnout. 

Hodnocení autorky recenze: 100 % 
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