Studio ALTA – kulturní crosspoint
Závěrečná zpráva projektu 2016

Provozování Studia ALTA je nejvýznamnější aktivitou ALT@RT, z.ú. Rok 2016 znamenal osmou
sezonu 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 všechny generace. Studio ALTA slouží jako zkušebna, divadlo,
místo pro další vzdělávání profesionálů stejně tak jako pro aktivní kulturně-sociální zapojení široké
veřejnosti.
Studio ALTA po rozšíření v únoru 2015 působí ve čtyřech halách – divadle, dvou zkušebnách a
kavárně Obývák. Široké portfolio aktivit od léta 2016 rozděluje do tří celků: divadla (uvádí vlastní i
hostující představení a festivaly), tvůrčího hubu (nabízí zázemí pro práci, tvorbu, umělecký výzkum a
další vzdělávání tanečníků; tento záměr zajišťují zkušebny, program workshopů a sdílené kanceláře a
ateliéry) a Obýváku (provozuje neformální klubovnu, která slouží širokému spektru kulturněkomunitních aktivit a v neposlední řadě aktivitám pro děti). Kromě toho Studio ALTA od léta 2016
používá nové logo a prvky vizuální identity.
V roce 2016 byla nadále ředitelkou ALT@RT, z.ú. Lucia
Kašiarová. Karolína Hejnová se věnuje dramaturgii a
mezinárodním spolupracím, Tatiana Brederová má na
starosti PR, Klára Basjuk provoz a dětská představení.
V létě 2016 nahradila produkční Andreu Švandovou
Ludmila Vacková, novým technickým ředitelem je Štěpán
Hejzlar, který nahradil Lukáše Bendu. Nově vzniklou pozici
technického produkčního obsadil Jiří Michálek. Provozní
baru Elišku Koutnou na dobu určitou zastupuje Kateřina
Szymanská.

Studio ALTA – divadlo
Během roku 2016 bylo ve Studiu ALTA uvedeno celkem 140 tanečních a divadelních představení,
z toho 49 představení pro děti a 11 premiér. Z 11 premiér 5 vzniklo v produkci anebo koprodukci
ALT@RT, z.ú.
Premiéry
Francouzská výtvarnice, scénografka a režisérka Marie
Gourdain vytvořila představení Un (Jeden) plné
křehkosti, nejistého balancování a překážek, kterým je
vystaven tanečník Florent Golfier. Projekt vycházející z
abstraktního a geometrického jazyka byl premiérově
uveden ve Studiu ALTA 6. a 7. února.
Projekt Loneliness & Stuff nově vzniklé umělecké
skupiny Ufftenživot v koprodukci Studia ALTA byl
premiérově uveden 15. a 16. dubna. Nerozlučná dvojice mladých a sebeironických performerů a
tanečníků – Sára Arnstein a Jiří Šimek, na sebe již upozornila úspěšným projektem GoG, jenž se dostal
do dramaturgického výběru Nové sítě. Nyní s trpkým humorem analyzují samotu, kterou vnímají jako
jeden z nejvýznamnějších společenských fenoménů současnosti.
Kontrapunkt je název nejnovější inscenace Andrey Miltnerové, Rity Góbi a Jana Komárka, která
vznikla v koprodukci divadla Alfred ve dvoře a byla premiérově uvedena ve Studiu ALTA 4. a 5. září.
Mezinárodní projekt inspirovaný mikrosvětem hmyzí říše je založený na vzájemném působení
odlišných energií v provedení zkušených a mezinárodně uznávaných tanečnic a choreografek.
Precizně provedená choreografie se skládá z niterně vygenerovaných pohybů, ve kterých se neustále
prolíná lidské a živočišné.
V rámci 8. ročníku festivalu současného slovenského
tance HYBAJ HO! měl 20. října ve Studiu ALTA premiéru
autorský projekt pětice slovenských tanečníků žijících v
Praze v choreografii slovenského Maďara Csaby Molnára
s názvem Potmehúd. Umělci v této inscenaci hledají své
folklorní kořeny, rehabilitují tento prapůvodní umělecký
projev a nanovo prožívají čirou sílu nespoutané lidové
tvorby a přirozené, neumělecké performativnosti.
V sobotu 10. prosince naplnil Studio ALTA celodenní
maraton rituálů se souhrnným názvem Eau de Vie. Autoři popisují Eau de Vie jako sdílenou událost,
která vzniká v závislosti na skupině, prostoru a přání prožít něco společně. Dva tanečníci (Lucia
Kašiarová, Peter Šavel) a jeden hudebník (Tomáš Vtípil) ohledávají pravidla události, která jsou v
neustálém procesu přeměny.
Dále byly ve Studiu ALTA uvedeny premiéry sóla Soni Ferienčíkové Sotty, představení divadla
Continuo Naruby, výtvarně pohybové performance Všechno jsem viděla Kristýny Täubelové,
performance s prvky nového cirkusu trojice absolventek HAMU Study a obnovené premiéry Chybění
(VerTeDance, Jaro Viňarský) a Pohádky po kapkách (TS Light a Dětské studio Altík). V září představili
výsledky své práce studenti, kteří byli vybráni na studentské rezidence v létě.

Festivaly
Ve Studiu ALTA již tradičně proběhly festivaly Malá inventura, Česká taneční platforma, Nová
generace, Bazaar | Festival identity v umění a pohybu a festival komunitního divadla pro děti
Partitura. Dále zde hostovaly festivaly Zpatra, vs. Interpretation a knižní veletrh Knihex.
Vrcholem divadelního programu Studia ALTA v roce
2016 byl festival současného slovenského tance Hybaj
ho!, který letos organizoval ALT@RT, z.ú. již poosmé.
Festival tradičně představil publiku to nejlepší ze
slovenského tance. V hlavním programu se představili
hned tři členové světoznámé Les SlovaKs Dance
Company – Milan Herich, Milan Tomášik a Peter Jaško,
dále pak Tanečná spoločnosť Artyci, Petra Fornayová
s Cluster Ensemble či kavárenská performance trojice
Marta Poláková, Yuri Korec a Peter Šavel. V rámci
festivalu byl premiérově uveden projekt v produkci ALT@RT Potmehúd, v choreografii Csaby
Molnára. Mladou generaci tvůrců zastoupili Kristína Chmelíková a Mária Danadová, dále Kamala
Brestica či debutující Lukáš Homola. V doprovodném programu nechyběli diskuze, neformální obědy
a večírky, workshop s Milanem Herichem, promítání tanečních filmů choreografa Jána Ševčíka či
koncert kapely Saténové ruky. Poprvé se také konal networking českých a slovenských umělců a
promotérů, jehož záměrem bylo prohloubení česko-slovenských uměleckých spoluprací.
RespondART
Projekt RespondART vznikl v roce 2016 z potřeby aktivněji reagovat na rychle se proměňující svět a
spočívá v sérii diskuzí po představeních (tanečních i divadelních), které vede filozofka umění Alice
Koubová, a jeho záměrem je verbalizovat témata obsažená v představeních a zasadit je do širšího
společenského kontextu. Cílem projektu je přivést diváky k aktivní recepci uměleckého díla, lepšímu
pochopení světa kolem nás a vlastnímu kritickému myšlení.
Projekt v roce 2016 proběhl ve spolupráci s divadly
Alfred ve dvoře, TanzFaktur Kolín nad Rýnem a
Brottfabrik Bonn za podpory Česko-německého fondu
budoucnosti a Ministerstva kultury ČR. Od února do
června proběhlo šest diskuzí v Praze (ve Studiu ALTA a
v Alfredu ve dvoře), z nichž dvou se zúčastnil německý
expert a profesor freiburské univerzity Martin Dornberg.
Během léta absolvovala skupina českých studentů
sdružená kolem KALD DAMU pod vedením Sáry
Märcové dvoutýdenní rezidenci v Kolíně nad Rýnem, která byla zakončena work in progress
výstupem ve společném večeru s dalšími německými rezidenty. Závěr večera patřil diskuzi vedené
Alicí Koubovou. V září uvedlo Studio ALTA „RespondART víkend“, v rámci kterého se představili
němečtí či v Německu tvořící umělci (Johanna Roggan, Marja-Leena Hirvonen, Geraldine Rosteus,
Jordan Gigout). V říjnu a listopadu následovaly další dvě diskuze ve Studiu ALTA pod vedením Alice
Koubové. Zároveň dvě česká představení (SuperNaturals a Study) byla v listopadu uvedena v Bonnu a
v Kolíně nad Rýnem.

Dětská představení
Nedílnou součástí aktivit Studia ALTA jsou programy pro děti – nadále probíhá úzká spolupráce
s Dětským studiem Altík, Lenkou Tretiagovou a TS Light. Dále ve Studiu ALTA proběhlo několik
kulturně-komunitních akcí pro děti.

Program divadla Studia ALTA leden – prosinec 2016
datum

akce

14.1. 18:00

Jana Novorytová a Michaela Raisová: Částečné znejistění / ALTA IN
PROGRESS

15.1. 19:30

Jako doma: ONY / Derniéra

17.1. 14:00 + 16:00

L. Tretiagová a TS Light: Putování ve větvích

18.1. 9:00 + 10:30
19.1. 9:00 + 10:30
28.1. 16:00

Altíkův karneval a taneční rej masek

28.1. 19:30

VerTeDance, David Zambrano, Zrní: Ceviche

29.1. 19:30
31.1. 19:30

Petra Tejnorová a kol.: Uhozené květinou

1.2. 19:30
4.2. 18:00

Peter Gonda: Tiqqun / ALTA IN PROGRESS

4.2. 19:30

Lenka Vágnerová: Dark Horse

5.2. 10:00 + 15:00
6.2. 19:30

Marie Gourdain: Un PREMIÉRA

7.2. 19:30
12.2. 19:30

Lali Ayguadé, Julian Sicard: A Way To The Other

18.2. 19:30

Divadlo Inventura, Aleš Čermák a kol.: Tohle všechno patří tobě /
RespondART

21.2. 14:00 + 16:00

L. Tretiagová a TS Light: Karlík aneb zážitkový divadelní trenažer

26.2. 20:00

ME-SA / BOD.Y / Renan Martins: Let Me Die In My Footsteps / festival
Malá inventura

27.2. 20:00

Petra Tejnorová a kol.: Uhozené květinou / festival Malá inventura

28.2. 19:30

VerTeDance, David Zambrano, Zrní: Ceviche

29.2. 20:00

Džian Baban, Vojtěch Mašek: JožkaLipnikjebožíčlověkaneumílhát! / festival

Malá inventura
3.3. 18:00

ME-SA, Andrej Petrovič: L / One of the Seven / ALTA in PROGRESS

10.3. 19:30

Andrea Vykysalá, Karolína Křížková, Eva Stará: Study / PREMIÉRA

11.3. 19:30

Vanda Hybnerová, Lucia Kašiarová: ANGEL-y / DERNIÉRA

14.3. 19:30

Petra Tejnorová a kol.: Uhozené květinou

19. 3. 14:00 - 18:00 + Saturday Bazaar / festival BAZAAR
19:00 - 22:00
20.3. 15:00

Ufftenživot (CZ): Toilettalk / festival BAZAAR

20.3. 18:00

Unsorcery (RO): End Dream / festival BAZAAR

31.3. 19:30

VerTeDance, David Zambrano, Zrní: Ceviche

3.4. 16:00

L. Tretiagová a TS Light: Hodně malá čarodějnice

4.4. 9:00 + 10:30
5.4. 9:00 + 10:30

L. Tretiagová a TS Light: Krabat

7.4. 19:30

Petra Tejnorová a kol.: Uhozené květinou

8.4. 19:30

Divadlo Continuo: Naruby / PREMIÉRA

10.4. 16:00

L. Tretiagová a TS Light: Putování ve větvích

11.4. 9:00 + 10:30
15.4. 19:30

Ufftenživot: Loneliness and Stuff / PREMIÉRA

16.4. 19:30
18.4. 19:30

Boys Who Like to Play with Dolls + SuperNaturals

20.4. 18:00

NANOHACH, Michal Záhora: Devoid / Česká taneční platforma

21.4. 15:00

Tereza Ondrová, Peter Šavel: As Long as Holding Hands / Česká taneční
platforma

23.4. 19:30

Divadelní skupina Nejlepší a nejskromnější: Dopisy z minulosti, Náplast a
převozník

27.4. – 1.5.

Festival vs. Interpretation

12.5. 19:30

Marie Gourdain: Un

15.5. 14:00

Taneční studio Light: Na kraj světa

16.5. 19:30

VerTeDance, David Zambrano, Zrní: Ceviche

19.5. 19:30

Petra Tejnorová a kol.: Uhozené květinou

20.5. 19:30

ME-SA / BOD.Y / Renan Martins: Let Me Die In My Footsteps

25.5. 14:00

Milan Tomášik: Sólo / ALTA in PROGRESS

27.5. 19:30

Peter Gonda a kol.: Sión

30.5. 19:30

Andrea Vykysalá, Karolína Křížková, Eva Stará: Study

2.6. 19:30

BOD.Y / Soňa Ferienčíková: SOTTY / PREMIÉRA

3.6. 18:30

Bílá holubice: Cirkus

5.6. 19:30

Marie Gourdain: Un

6.6. 19:30
9.6. 17:00

L. Tretiagová a TS Light: Pohádka po kapkách / OBNOVENÁ PREMIÉRA

10.6. 18:00
13.6. 19:30

Tantehorse & Jiří Bartovanec: Lessons of Touch

17.-19.6.

Festival Zpatra

24.6. 19:30

Ufftenživot: Loneliness & Stuff

4.9. 19:30

Andrea Miltnerová, Rita Góbi: Kontrapunkt / PREMIÉRA

5.9. 19:30
8.9. 19:30

Ufftenživot: Loneliness & Stuff

9.9. 9:00 + 10:30

TS Light a Dětské studio Altík: Pohádka po kapkách

11.9. 16:00

L. Tretiagová a TS Light: Putování ve větvích

12.9. 19:30

Prezentace letních studentských rezidencí

15.9. 19:30

VerTeDance, David Zambrano, Zrní: Ceviche

19.9. 19:30

Kristýna Täubelová: Všechno jsem viděla / PREMIÉRA

23.9. 9:00 + 10:30

TS Light a Dětské studio Altík: Pohádka po kapkách

24.9. 19:30

Johanna Roggan: Orstflüchtig (DE) / RespondART

25.9. 19:30

Carla Jordão: Traits of character (DE) + Marje Hirvonen: Origin – sin – body
(DE) + Markéta Jandová: KAR (work in progress) / RespondART

26.9. 19:30

tYhle / Marie Gourdain: Un / RespondART

29.9. 18:00

VerTeDance: Heroin West / ALTA in PROGRESS

1.10. 19:30

Kristýna Täubelová a kol.: Všechno jsem viděla

3.10. 9:00 + 10:30

L. Tretiagová a TS Light: Putování ve větvích

8.10. 19:30

Autorský večer Hany Polanské Turečkové

9.10. 19:30

DOT504: Physical Jerks

14.10. 19:30

tYhle / Marie Gourdain: Un

17.10. 19:30

Petra Tejnorová a kol.: Uhozené květinou / RespondART

19.10. 18:00

Lenka Vagnerová & Company: Lešanské jesličky / ALTA in PROGRESS

20.10. 18:30

Csaba Molnár a kol.: Potmehúd / PREMIÉRA / Hybaj ho!

20.10. 19:15

Kristína Chmelíková, Mária Danadová: Versus / Hybaj ho!

20.10. 20:15

Kamala Brestica: Genuine Transformers

21.10. 18:00

Tanečná spoločnosť Artyci / Milan Kozánek: Pure

21.10. 19:30

Milan Herich: A Solo For Mr. Folk (Work in progress)

22.10. 18:30

Marta Poláková, Yuri Korec, Peter Šavel: Pocitové rozUmenie

22.10. 19:30

Milan Tomášik & Co.: Silver Blue

23.10. 18:30

Lukáš Homola: Solus

23.10. 19:30

Peter Jaško, Clara Furey: Untied Tales (The Vanished Power Of The Usual
Reign)

24.10. 18:00 + 20:00

Petra Fornayová, Cluster Ensemble: Dance With Changing Parts

31.10. 19:30

VerTeDance, Jaro Viňarský: Chybění / Obnovená premiéra

3.11. 19:30

VerTeDance, David Zambrano, Zrní: Ceviche

7.11. 19:30

Petra Tejnorová a kol.: Uhozené květinou

12.-13.11.

Benefice Tanečního studia Light

17.11. 19:30

Andrea Miltnerová, Rita Góbi, Jan Komárek: Kontrapunkt

18.11. 19:30
19.11. 19:30

ME-SA / BOD.Y / Renan Martins: Let Me Die In My Footsteps / Noc divadel

20.11. 19:30

Renan Martins de Oliveira: Failbetter

21.11. 19:30

tYhle / Marie Gourdain: Un

24.11. 19:30

KAR + Loneliness & Stuff / Festival Nová generace

25.11. 19:30

Balans 2 + Parolapolea / Festival Nová generace

26.11. 19:30

Double Trouble + I’d ask myself a question, did You? + Ex-change +
*POSES* / Festival Nová generace

27.11. 18:00

L. Tretiagová a TS Light: Krabat

28. 11. 9:00 + 10:30
29.11. 9:00 + 10:30
1.12. 19:30

ME-SA, Zuna Kozánková: SatSang

3.12. 12:00

Csaba Molnár a kol.: Potmehúd / KNIHEX

4.12. 11.00 +14:00

L. Tretiagová a TS Light: Puntíkáři / KNIHEX

5.12. 10:00

L. Tretiagová a TS Light: Krabat / festival Partitura

5.12. 16:00 + 17:30

Mikulášské nadělení, aneb andělé i čerti spolu umí dělat žerty!

6.12. 10:00

Soubor Lenka Vagnerová & Company: Dark Horse / festival Partitura

7.12. 10:00 + 17:00

L. Tretiagová a TS Light: JOLA MANGPO / festival Partitura

8.12. 10:00

L. Tretiagová a TS Light: Putování ve větvích / festival Partitura

9.12. 10:00

TS Light a Dětské studio Altík: Pohádka po kapkách

10.12. 10:00,
16:00, 19:30

13:00, Lucia Kašiarová, Peter Šavel, Tomáš Vtípil: Eau de Vie / První uvedení

11.12. 19:30

Ufftenživot: Loneliness & Stuff

12.12. 19:30

VerTeDance, Jaro Viňarský: Chybění

15.12. 17:00

Divadlo Continuo: Murgila a Zorila (Work in progress)

Studio ALTA – Obývák
Činnost Obýváku se během téměř dvou let fungování stala nedílným aspektem našeho dosavadního
působení a skvěle doplnila, podpořila a dál posunula již existující aktivity. Konají se zde komunitní
akce, aktivity pro specifické sociální skupiny (postižení, cizinci, bezdomovci, senioři), akce pro děti,
diskuze, koncerty, dílny, promítání, semináře, networkingy a další. V neformálním a otevřeném
prostoru se tak setkává neziskový sektor, místní komunita a špičkové umění, co přirozeně posiluje
komunitní soudržnost, kulturnost a občanskou angažovanost. ALT@RT, z.ú. jednotlivé akce buď sám
iniciuje, nebo podporuje akce jiných uměleckých a neziskových subjektů či jednotlivců.
Kulturní obývák funguje paralelně s divadlem a
rozšiřuje tak dosavadní uměleckou činnost o
multikulturní a mezioborové aktivity. Obývákem
vznikl prostor pro setkávání a navazování nových
spoluprací
(prostřednictvím
networkingů,
seminářů či neformálních setkání) – jak
jednotlivých umělců, tak umělců a neziskového
sektoru či diváků. Obývák tím podporuje
společenskou funkci divadla a umění, přímé
zapojování návštěvníků a hledání inovativních
forem uměleckého vyjádření prostřednictvím
propojování různých médií.
V Obýváku sídlí několik neziskových organizací a prostor je otevřený všem komunitním a uměleckým
aktivitám s pozitivním společenským dopadem. Vytvořilo se zde příjemné kreativní a oddechové
prostředí, které propojuje různé světy. Akce v Kulturním obýváku navštěvuje kolem 50 až 200 lidí.

Program kulturního obýváku v roce 2016:
Celkem jsme v roce 2016 v kulturním Obýváku zorganizovali 111 akcí.
14.1.

Folklorní mejdlo – pravidelná veselice u cimbálky

15.1.

Ping-pongový turnaj divadel

18.1.

Koncert Milánosz

27.1. – 29.1.

Vitamine C – mezinárodní networkingová akce

7.2.

Otevřená snídaně ve spolupráci s iniciativou Hate Free Culture

8.2.

Open Studio 7 – setkání mezinárodní platformy umělců

18.2.

Předávání cen Velkého bratra

19.2.

Závěrečný večer programu Crossing Borders (Sdružení pro integraci a
migraci)

22.2.

Promítání tanečních filmů: Intermezza Festivalu tanečních filmů

22.2.

SE.S.TA – kulatý stůl (festival Malá inventura)

22.-29.2.

Festival Malá inventura – Obývák se stal „festivalovým hnízdem“,
probíhala zde Theatroom – interaktivní instalace a divadelní workshopy,
kavárenské performance a také již tradičně networking „Sbal ho!“ a
neformální večírky

25.2.

Taneční aktuality – oslava 10 let a veřejná prezentace

25.2.

Folklorní mejdlo – pravidelná veselice u cimbálky

1.3.

Kino v Obýváku: Toto a jeho sestry a diskuze na téma drogových závislostí
s experty z nízkoprahového centra

15.3.

Folklorní mejdlo – pravidelná veselice u cimbálky

21.3.

Promítání tanečních filmů: Intermezza Festivalu tanečních filmů

22.3.

Buzz Talks: Slow Fashion aneb jak udržet udržitelnou módu (diskuze
s odborníky)

4.4.

Lesní školka schůze

11.4.

Open Studio 7

12.4.

Kino v Obýváku: Překlepy a přehmaty

14.4.

Promítání tanečních filmů: Intermezza Festivalu tanečních filmů

16.4.

Diskuze s německým režisérem Michaelem Simonem

17.4.

Šatník – dobročinný bazar oblečení

19.4.

Buzz Talks: Konfliktní suroviny aneb co má váš telefon společného
s občanskou válkou v Kongu? (diskuze s odborníky)

21.4.

Meet the Artists – networking České taneční platformy

21.4.

SE.S.TA – diskuze

21.4.

Klub Čekuj! Aneb česká kultura jinak – neformální vzdělávací akce pro
imigranty

26.4.

Pub Quiz – vědomostní soutěž organizuje Centrum pro integraci cizinců

29.4.

Mezinárodní den tance – Linka D (tvůrčí program pro celou rodinu)

2.5.

Kino v Obýváku: Ťažká voľba + diskuze s režisérkou Zuzanou Piussi

3.5.

Diskuze Nadačního fondu pro taneční kariéru

5.5.

Generátor myšlenek - diskuze

5.5.

Buzz Talks: Projekce filmu True Cost o módním průmyslu

9.5.

Promítání tanečních filmů: Intermezza Festivalu tanečních filmů

10.5.

Diskuze s dobrovolníky Centra pro integraci cizinců o zážitcích
z uprchlických hot spotů

13.5.

Kino v Obýváku: Miss Roma ve škole

16.5.

Snídaně Antikomplex – diskuze expertů o občanském vzdělávání

17.5.

Open Studio 7 - setkání mezinárodní platformy umělců

19.5.

Diskuze 1 % na umění

21.5.

Prague Cheescake Festival

24.5.

Koncert LeDva

26.5.

Rozkvetlý Altík – tvůrčí program pro děti

26.5.

Storytelling

29.5.

Otevřená snídaně ve spolupráci s iniciativou Hate Free Culture (v rámci
festivalu Dny Jeruzaléma)

1.6.

Naklepávání kos a příprava na tradiční sekání trávy ve Stromovce

2.6.

Máme otevřeno ve Studiu ALTA – prohlídka prostor, ukázky kurzů,
promítání filmů

7.6.

Benefice pro Ekvádor

14.6.

Buzz Talks

14.6.

Do práce na kole (AUTO*MAT) – setkání a diskuze

15.6.

Open Studio 7 - setkání mezinárodní platformy umělců

16.6.

Konference Ekumenické akademie

17.-19.6.

Festival Zpatra

21.6.

Pub Quiz – vědomostní soutěž Centra pro integraci cizinců

24.6.

Last Chance to DANCE – závěrečná party sezony

22.8.

Kino v Obýváku: Maraton tanečních filmů z budovy ORCO

27.8.

Orientační běh Sportu zdar!
organizovaného galerií DOX)

31.8.

Koncert kapely Ještě můžeme!

1.9.

Kino v Obýváku: Nebezpečný svět Rajka Dolečka + diskuze s režisérkou

3.9.

Zahájení sezony – pohádka Voják a tanečnice (BodyVoiceBand), dílny
Dětského studia Altík, workshop NANOHACH, prezentace uměleckovzdělávacího projektu NANOHACH, koncert Vážný zájem

5.9.

Seminář Tanečních aktualit

6.9.

Buzz Talks: Jak na brownfieldy?

9.9.

Setkání mezinárodní skupiny umělců OpenStudio7

16.9.

Intermezza Festivalu tanečních filmů

22.9.

Pracovní setkání SE.S.TA

24.-26.9.

RespondART víkend (cyklus společensky angažovaných představení
s následnou diskuzí)

29.-30.9.

Transmit: TouchDesigner workshop

2.10.

Dobročinný bazar – Šatník

4.10.

Kino v Obýváku: Tak daleko, tak blízko + diskuze s ředitelkou Národního
ústavu pro autismus

6.10.

Setkání mezinárodní skupiny umělců OpenStudio7

7.10.

Ekumenická akademie

11.10.

Promítání filmu Ženy odvedle ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců
+ diskuze

13.-14.10.

Akademie vzdělávání Institutu umění – Divadelního ústavu

13.10.

Koncert iniciativy Vážný zájem

15.10.

Dobročinný bazar Sestry v sukni

(Obývák

byl

stanovištěm

běhu

17.10.

Diskuze RespondART

20.10.

Kamala Brestica: Genuine Transformers / Kavárenská performance /
festival HYBAJ HO!

21.10.

Intermezza Festivalu tanečních filmů: Portrét Jána Ševčíka / festival HYBAJ
HO!

22.10.

Haluškový magľajz / neformální oběd spojený s networkingem českých a
slovenských umělců a promotérů / festival HYBAJ HO!

22.10.

Diskuze Tanec s cenzurou / festival HYBAJ HO!

22.10.

Marta Poláková, Yuri Korec, Peter Šavel: Pocitové rozUmenie / kavárenská
performance / festival HYBAJ HO!

22.10.

Koncert Saténové ruky / festival HYBAJ HO!

23.10.

Haluškový magľajz / festival HYBAJ HO!

23.10.

Diskuze HYBAJ na generátor myšlenek! / festival HYBAJ HO!

26.10.

Brunch Rakouského velvyslanectví

26.10.

Vernisáž OpenStudio7 / Designblok

28.10.

Intermezza Festivalu tanečních filmů / Designblok

1.11.

Oslava 20 let organizace SANANIN

4.11.

Koncert Živé kvety

6.11.

Dobročinný bazar pro útulky

7.11.

Schůzka Lesní školky

8.11.

Setkání mezinárodní skupiny umělců OpenStudio7

10.11.

Intermezza Festivalu tanečních filmů

15.11.

Kino v Obýváku: Dominový efekt

19.11.

Noc divadel – doprovodný program v Obýváku: dílny pro děti, prohlídka
prostor, diskuze RespondART

20.11.

Otevřená snídaně

22.11.

Buzz Talks: Veletrh pracovních příležitostí Uplatni.se!

24. – 26.11.

Festival Nová generace – doprovodný program v Obýváku: diskuze,
koncert

26.-27.11.

Workshopy pro děti pod vedením Heleny Čtyřoké

28.11.

Pub Quiz Centra pro integraci cizinců

29.11.

Kino v Obýváku: 10 miliard – co máte na talíři? + diskuze s iniciativou
Zachraň jídlo

30.11.

Oslava narozenin Organizace pro pomoc uprchlíkům

3.-4.12.

KNIHEX – veletrh malých nakladatelů

6.12.

Taneční aktuality – oslava 10 let

6.12.

Setkání mezinárodní skupiny umělců OpenStudio7

7.12.

Vánoční večírek Centra pro integraci cizinců

9.12.

Koncert Milánosz

10.12.

Vernisáž NANOHACH na ZDI

13.12.

Kino v Obýváku: Český Alláh + diskuze s režisérkou Zuzanou Piussi

15.12.

Divadlo Continuo: dětské dílny po představení a koncert

16.12.

Křest knihy Melancholie a dobrodružnost stavění – 25 zapomenutých
staveb

19.12.

Glopolis – konference neziskových organizací

Studio ALTA – Tvůrčí hub
Zkušebna
Provoz divadelních zkušeben 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 ALT@RT, z.ú.
je dlouhodobě napomáhat dalšímu rozvoji nezávislých
umělců a provoz zkušeben tak patří k jedné z hlavních
nabízených služeb. 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.
Seznam skupin / umělců, kteří využili nebo využívají prostor Studia ALTA v roce 2016:
ME-SA, VerTeDance, Andrea Miltnerová, NANOHACH, Farma v jeskyni, 420PEOPLE, DOT504,
Tantehorse, Lenka Vagnerová, Petra Tejnorová, Jaro Viňarský, Renan Martins de Oliveira, Peter Šavel,
Tereza Ondrová, Lucia Kašiarová, Jana Novorytová a CreWcollective, Ufftenživot, Jiří Havelka, Lenka
Tretiagová a TS Light, Marie Gourdain a skupina tYhle, divadlo Jako doma, Milan Tomášik, Nela
Kornetová, Hana Turečková, Petra Fornayová, Csaba Molnár, SE.S.TA, Andrej Petrovič, English
College, Lukáš Homola, Zuna Kozánková, Peter Gonda, SKUTR, Aleš Čermák a divadlo Inventura,
DAMU, HAMU, JAMU, Barbora Látalová, Věra Ondrašíková, Kateřina Szymanská, Pohybové studio H,
Tereza Indráková, Kristýna Täubelová, Soňa Ferienčíková a další.

Vzdělávací program:
Vzdělávací program Studia ALTA se již druhým rokem odehrává pod společnou značkou Myslet
tancem! Stěžejní aktivitou tohoto programu jsou intenzivní workshopy s nejvýznamnějšími
choreografy a pedagogy z celého světa. Doprovodné akce programu mají za cíl rozšířit teoretické
vědomosti umělců a nabídnou jim erudovanou reflexi stávajících tvůrčích procesů.
Celkem jsme v rámci programu v roce 2016
zorganizovali čtyři 4-5denní výukové stáže (Lali Ayguadé,
Jaro Viňarský, Peter Šavel, Renan Martins de Oliveira), 5
intenzivních víkendů v rámci cyklu Zuny Kozánkové
Medicína v tanci, víkendový workshop se světelným
designérem Michaelem Simonem, 3 série letních
tréninků (Michal Záhora, Věra Ondrašíková, Soňa
Ferienčíková), 1 coaching studentů pod vedením Dirka
Förstera, uměleckého šéfa scény LOFFT v Lipsku,
pohybový výzkum pod vedením Nely Kornetové a seminář s britským kulturním manažerem Paulem
Bogenem. V rámci festivalu HYBAJ HO! proběhl víkendový workshop s Milanem Herichem. Ve
spolupráci s festivalem This Is Poland! proběhl čtyřdenní workshop s polským režisérem Mackem
Prusiakem. V rámci série ALTA in PROGRESS jsme uvedli 9 otevřených zkoušek, které divákům
umožnily nahlédnout do procesu tvorby tanečních a divadelních projektů. Prohloubili jsme spolupráci
s partnerskými institucemi: SE.S.T.OU, Institutem světelného designu, Tancem Praha, divadly LOFFT
v Lipsku a Tanzfaktur v Kolíně nad Rýnem.
Rezidence:
V roce 2016 pokračovalo Studio ALTA v intenzivním poskytování prostoru pro rezidence
profesionálním umělcům i studentům. V létě 2016 Studio ALTA poskytlo dva týdny zkoušení celkem
pěti skupinám studentů, které byly vybrány na základě výběrového řízení:
Kateřina Jandáčková: Zapalte plavce
Markéta Jandová: KAR
Anežka Kalivodová: Pavilon (Jack, Chuck a komár)
Sára Märcová: Dělejte, že spíte
Martin Vlček: Doma je doma: Nomád

Studio ALTA dětem
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.
Studio ALTA i nadále pokračuje v organizaci dětského
studia ALTík, které navštěvuje přes 50 dětí ve věku 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.

Zahraniční spolupráce:
Studia ALTA je již druhým rokem členem mezinárodní
sítě Trans Europe Halles, která sdružuje nezávislá
kulturní centra obvykle vybudovaná v opuštěných
industriálních objektech a podporuje jejich
mezinárodní umělecké spolupráce napříč Evropou.
Zástupci Studia ALTA se pravidelně účastní setkání
těchto center, která přinášejí podnětné impulzy pro
rozvoj umělecko-komunitní práce.
Od roku 2016 probíhá ve Studiu ALTA mezinárodní
projekt RespondART, v rámci kterého Studio ALTA
uvedlo několik německých inscenací a inscenace Studia ALTA hostovaly na německých scénách.
Festival Hybaj ho!, který se letos konal již poosmé je již tradičně unikátní platformou pro setkávání a
konfrontaci českých a slovenských tanečníků. V rámci festivalu byla uvedena premiéra Potmehúd
pětice slovenských tanečníků v choreografii slovenského Maďara Csaby Molnára. Se zahraniční
tvorbou se mohli seznámit i diváci festivalů Bazaar a Nová generace.
Již tradičně Studio ALTA hostí projekty s mezinárodním obsazením, například Let Me Die In My
Footsteps souboru ME-SA, Kontrapunkt Andrey Miltnerové a Rity Góbi či Ceviche choreografa
Davida Zambrana. Své inscenace zde uvedli i pedagogové workshopů z cyklu Myslet tancem! – Renan
Martins de Oliveira (Failbetter) a Lali Ayguadé (A Way To The Other).

Studio ALTA
Mediální ohlasy 2016 – výběr

Televize a rádio:
Veronika Štefanová: Rozhovor s Csabou Molnárem (28.7.2016 32:18 - 36:30):
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3676229
Veronika Štefanová: Rozhovor se Soňou Ferienčíkovou (2.6. 2016, 20:20 - 24:22):
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3641043
Veronika Štefanová: Rozhovor s Ufftenživot (23.6. 2016, 37:27 - 42:54):
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3655469
ČT Art, Divadlo žije, reportáž z inscenace Potmehúd:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095352674-divadlo-zije/216542152010008/
Marina Feltlová: Rozhovor s tvůrci inscenace SatSang (ME-SA, Tanečná spoločnosť Artyci; 1.12. 2016,
10:40 - 16:08):
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3755045
Marina Feltlová: Rozhovor s tvůrci představení Eau de Vie (Lucia Kašiarová, Peter Šavel, Tomáš Vtípil;
9.12. 2016, 17:40 - 23:05):
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3759974

Lucie Kocourková: Osamělé bytí a bílé hrazení
Opera plus, 9.2.2016 / recenze inscenace Un
http://operaplus.cz/osamele-byti-a-bile-hrazeni/
Nový projekt mladé francouzské umělkyně Marie Gourdain, která působí v České republice, se rodil
už od léta. Inscenace s názvem Un (Jeden) měla pražskou premiéru ve Studiu ALTA 6. a 7. února, o
měsíc dříve se již konala v Olomouci. Un je sólem, ale paradoxním sólem, vystupují v ní dva
performeři. Jejich působení vymezuje prostor jeviště – tanečník a akrobat Florent Golfier je hlavní
postavou této pohybové miniatury, choreografka do ní jako aktérka zasahuje zvenčí. Marie Gourdain
se do České republiky dostala díky studiu filmové animace a scénografie, k vlastní tvorbě v oblasti
pohybového divadla přichází postupně. I tato premiérová choreografie ukazuje zázemí spíše v oblasti
výtvarného umění než tance.
Un je o prostoru, ovládání, rovnováze a překračování hranic. Zaujme svou výtvarností, ale také si
pohrává s divákovými nervy, především v úvodní části. Performer se nachází v trojrozměrném obrazu,
jehož hranice tvoří bílé pružné pásky, dělicí čáry rozdělující prostor po horizontále. Kovová
konstrukce, na niž jsou uchyceny, dotváří dojem vězení či klece. A pak je tu žena stojící mimo určené
hranice, ale fascinovaná středem, kroužící kolem a manipulující s tvarem prostoru právě
prostřednictvím bílých lanek, které lze připínat na různé části sloupků, ale také diagonálně k podlaze.
První sekvence je jakýmsi poznáváním, ve znamení nehybnosti a velmi utlumené dynamiky. Tanečník
pomalými změnami postoje a úsečnými gesty imituje hranice prostoru. Nejde však o mimování,
nevykouzlí před námi iluzi stěny, jedná se o značení vertikálního a horizontálního směru. Upřímně,
domnívám se, že tato sekvence průzkumu výtvarně stylizovaným pohybem je zdlouhavá až
neúměrně. Záměrem sice je naznačit cosi jako siločáry táhnoucí se prostorem, ale přes veškeré
napětí v tanečníkově těle se energie příliš nerozpíná a imaginární hranici vnímáme spíš rozumově než
pocitově. K napojení dojde až později.
Vyčkávající žena se sice nachází vně tohoto světa, ale je s ním i propojena, jak ukazuje stejná látka a
barva oděvu. Jsou jako dvě stránky jedné osobnosti, v níž je ženský element tím iniciativnějším. Je
tím, kdo většinu času určuje pravidla hry, respektive prostoru. Vytváří nové překážky a omezení, se
soustředěnou pozorností staví pomalu nové struktury, někdy váhavě až nevypočitatelně. Tanec
Florenta Golfiera nabývá postupně na dynamice, více se pouští do prostoru a do převalů a pádů, až se
zaměří na narušení hranice. S divákem však nekomunikuje, jeho pohled prochází spíše skrz publikum
do dalšího prostoru. Nakonec si povšimneme, že vymezený čtverec je v jednom rohu definován
rekvizitou.
Velký bílý úhelník se stává nástrojem, v jehož využití se projevuje iniciativa tanečníka, který je rovněž
mimem a akrobatem a jeho podíl na choreografii je evidentní. Rekvizita, na níž je možné balancovat a
otáčet se, dovoluje jiný tvar pohybu, byť situace tanečníka v prostoru zůstává stejná. Otevřel cestu do
prostoru, přesto ji nevyužije. Interakce nastává až na základě akce partnerky zvenčí, jež stále častěji
mění pozice zátarasy. Ovíjí tanečníka bílou páskou a pak oba hledají rovnováhu sil, je to velmi tichý,
ale usilovný souboj. Tanečníci se nikdy nedotknou, ačkoli žena může vkročit i dovnitř vymezeného
prostoru, aniž by narušila jeho zákonitosti. A závěrečné osvobození přichází i pro performera.
Kdo na konci srpna navštívil prezentaci rezidenčních projektů a coachingu, jež pořádá SE.S.TA, uvidí,
jak velkou cestu od prvotní inspirace prostorem a manipulací mladí umělci urazili. Vývoj projektu je
však ještě podstatně delší. Je u konce? Nezdá se. Jde o výzkum vztahu těla k prostoru a jeho
struktuře, ale na to, aby byl plně přístupný divákům, není ještě plně čitelný. Mnoho ze symboliky
zůstává především v myslích tvůrců. Sice to dovoluje, aby si divák vytvářel nejrůznější vlastní
interpretace, ale už z délky celého procesu tvorby je jasné, že oba umělci chtějí své sdělení podat

jasně a záleží jim na pochopení. Tak jako řada jiných choreografií, Un především ničím nesignalizuje
konec. Setkáváme se s tím často: tvůrci se evidentně obávají, že jasně čitelným finále nějak „shodí“
svou předchozí práci, ale opak je pravdou. Je daleko vstřícnější, pokud se může opřít během
sledování inscenace o záchytné body a jasně patrný konec by k nim patřit měl.

Veronika Boušová: Jeden neznamená sám
18.2. 2016, Divadelní noviny / recenze inscenace Un
http://www.divadelni-noviny.cz/jeden-neznamena-sam
Znovu a znovu se musíme k něčemu vztahovat, vůči něčemu se vymezovat – o scénickou interpretaci
této teze se pokouší česko-francouzská taneční performance Un/Jeden. S tanečníkem Florentem
Golfierem ji připravila scénografka, animátorka a sochařka Marie Gourdainová. Poprvé ji uvedlo
olomoucké Divadlo na cucky, pražskou premiéru měla ve Studiu Alta.
Původně měli tvůrci v úmyslu zkoumat geometrii kříže a kruhu. Výsledkem je cosi jako křížová cesta
nevědomím, na níž se Jeden popasuje i se svými kruhy. Navzdory názvu ale vystupuje v performanci
kromě tanečníka i druhá osoba.
Koncepce scény nezapře prostorové vidění sochařky. V neutralitě odstínů šedé vymezují sloupky
konstrukce a bílá lajna po jejím čtvercovém obvodu prostor, který evokuje krychli. Nenápadný motiv
modré svislé linky na pozadí se opakuje v proužku na kostýmech a akcentuje linii nebe-země. Tři bílé
pásky, napnuté horizontálně ve třech výškových úrovních, rozdělují vnitřek krychle do sekcí. V takto
nalinkovaném pomyslném akváriu ožívá za nervního chvění elektronického zvuku tanečník.
Gesty a zároveň i stínem svých rukou ohmatává jeho hranice a z výchozího bodu se vydává zkoumat
kvadraturu krychle. Nejprve se poměřuje s její přísnou geometrií, skrývající i onen kříž. Natahuje se ve
směru pomyslných přímek a bodů do stran i do výšky, převrací se hlavou dolů a naznačuje tušenou
hloubku pod sebou. Vizuální efekt vychází z estetiky těla a jeho kontrastu s funkcionalisticky
jednoduchou architekturou scény.
Křivky odhalené vyrýsované horní poloviny tanečníkova těla díky nasvícení ještě více vynikají. Golfier
přechází v pohybové interpretaci od opisování vnějších forem k prosazování vlastních. Na to reaguje
Gourdainová stylem jevištního technika – mění polohy pásek a tím i geometrii protagonistova světa,
nutí ho hledat nové cesty, překračovat a přeskakovat pásky, napínat je a podlézat. Tempo se mění,
Golfierovy reakce jsou stále intenzivnější a vynalézavější, byť ve svých možnostech omezené, a
probíhají v delších sekvencích.
Vrcholem je narušení hranice, kdy se zmocní bytelné rohové lišty ve tvaru velké skoby a svádí s ní boj
jako s živou kořistí. Snaží se jí ovládnout, pak zase obtočit a napodobit tělem její tvar, použít ji jako
berlu, kružítko či most, v jeden moment i jako kompas (což naznačí opět stínohrou na podlaze),
dokud nepadne vysílením. Do pohybové etudy zapojuje akrobatické prvky a vymyká se předchozímu
stylu. Podobně strhující je i jeho taneční opisování kruhu piruetami s lehkostí baletního mistra – jako
by měl bosonohý protagonista na nohou baletní špičky. I jednotvárné, neurčité doprovodné zvuky se
v těchto momentech na chvíli mění v melodii. Čím odváženější a živější je tanečníkův projev, tím
nečekanější a také důraznější reakce přichází z vnějšku. Neviditelné stěny jsou narušovány a v jednu
chvíli ho Gourdainová dokonce omotá a zajme do bílé pásky jako do otěží. Vše končí osobním střetem
tváří v tvář, kdy si Jeden plně uvědomí přítomnost protějšku, což prolomí hranici a osvobodí ho z
omezení, které vlastně existovalo jen v jeho mysli.

Přesto, že Gourdainová v úloze neviditelného elementu působí možná až příliš civilně a některé scény
performanci zbytečné protahují, jde o pozoruhodnou miniaturu s výrazným poselstvím.

Hana Galiová: Vnímání těla skrze čínskou medicínu
Taneční aktuality, 17.3. 2016 / rozhovor se Zunou Vesan Kozánkovou
http://www.tanecniaktuality.cz/rozhovor-se-zunou-vesan-kozankovou-vnimani-tela-skrze-cinskoumedicinu/
Zuna Vesan Kozánková pořádá v průběhu roku 2016 ve Studiu Alta sérii workshopů Medicína v tanci.
Tyto semináře jsou mimo jiné zaměřeny na spojitost ročního období s určitým elementem, na
spojitost orgánů v těle s daným ročním obdobím a vycházejí z principů tradiční čínské medicíny.
V roce 2016 realizujete ve studiu Alta sérii víkendových workshopů New Dance a kontaktní
improvizace, které jsou zaměřeny na zdraví tanečníků podle principů čínské medicíny. Vámi
pořádané workshopy úzce navazují na výzkum propojení čínské medicíny se zdravím tanečníka. Jak
je časově výzkum ohraničen?
S výskumom som pozvoľna začala už v roku 2010, počas môjho štúdia čínskej medicíny na Univerzite
Guang Ming Beijing v Prahe. Už v tom čase som začala viesť tanečné semináre zamerané na premeny
energie piatich prvkov, jedného zo základných princípov čínskej medicíny. Prebehla celoročná séria
seminárov v Ústí nad Orlicí, o dva roky neskôr v Prahe. Tento rok si to v Prahe opakujem v novom
priestore (Studio Alta), s novými účastníkmi, tentoraz aj zo zahraničia. Okrem seminárov vediem
komunikáciu o zdraví s tanečníkmi a pedagógmi z celého sveta, ktorí sa seminárov priamo
nezúčastňujú. A tento rok som sa pustila do zozbierania všetkých informácií a objavov do formy
knihy. Keď bude kniha hotová, bude výskum asi ukončený. Aspoň kým neobjavím niečo nové.
Kolik se do výzkumu a workshopů zapojí celkem tanečníků?
Tento rok sa do celej série workshopov Medicína v tanci v Alte prihlásilo 15 študentov. Okrem nich sa
jednotlivých víkendov zúčastňujú ďalší študenti, ktorý sa z časových dôvodov nemôžu zúčastňovať
všetkých víkendov. V januári tam bolo 22 študentov. Hlásili sa ďalší, ale 22 je maximum, ktoré
kapacitne zvládame. Okrem týchto praktických workshopov sa mi do výskumu prostredníctvom
prvého dotazníka zapojilo asi 60 tanečníkov, tanečných pedagógov a hercov fyzického divadla z
celého sveta. Všetci sú to moji študenti, bývalí spolupracovníci a priatelia, takže je to moja osobná
záležitosť a oni to tak aj berú a neboja sa mi poskytovať informácie o tom, ako vnímajú svoje zdravie,
svoju zodpovednosť k nemu a svoj postoj k alternatívnym riešeniam problémov. Už dnes plánujem
celú túto sériu v poľskej Vroclavi na rok 2017 a o rok neskôr v Bratislave, takže to budú ďalší.
Kdo výzkum hradí?
Výskumu sa venujem už niekoľko rokov zo svojej vlastnej iniciatívy a svojej vlastnej peňaženky. Príjem
zo seminárov mi hradí malý zlomok nákladov, ktoré do toho vkladám. Okrem hromady času
nakupujem literatúru, investujem do svojho štúdia, prekladov, spracovávania metodík, všetkému
zaisťujem šírenie – printy, grafika, web, PR a podobne. Je treba zaistiť, aby sa poznatky dostali tam,
kam majú, k tanečníkom. Sama to už nezvládam. Tento rok som prvýkrát požiadala o podporu na MK
ČR a Magistrát mesta Praha, ale nedostala som nič. Hľadám prostriedky ďalej, no nie je to

jednoduché, pretože v kultúre je podpora počinov takéhoto druhu zatiaľ veľká neznáma. Výsledkom
tejto práce budú a sú zdravší tanečníci a kniha, ktorá tanečníkom pomôže lepšie sa orientovať v
potrebách svojho tela a tým si ho udržiavať zdravé.
Jsou známy už nějaké dílčí výstupy?
Dielčie výstupy pravidelne uverejňujem vo forme blogov na stránke
www.danceandmedicine.wix.com/zuna a odovzdávam ich študentom na spomínaných seminároch.
Jaká je zpětná vazba účastníků prvního workshopu, který se konal v lednu a byl zaměřen na fázi
Voda (Zimu). Změnil se jejich pohled na vnímání vlastního těla, na způsob zacházení s ním?
Domnievam sa, že účasť na jednom workshope celej ucelenej série je pre človeka nezasväteného do
princípov čínskej medicíny príliš krátky čas na zmenu pohľadu na vnímanie vlastného tela. Mám však
spätné väzby účastníkov predošlých sérií. Vďaka nej objavili svoje hlbšie prepojenie s prírodou, s jej
prirodzenými premenami a vývojom, začali viac vnímať svoje telo ako súčasť prírody, lepšie sa
orientujú v potrebách svojho tela, ktoré je ovplyvňované rozdielnosťami ročných období, vnímajú
viac celistvosť. To im prináša akési lepšie zjednotenie sa so svojim telom, zhodnotenie vlastných
možností, ale aj limitácií, uvedomili si dôležitosť svojej zodpovednosti za vlastné zdravie a určite si aj
vedia sami pomôcť s určitými zdravotnými problémami. Od účastníkov tohtoročného prvého
seminára v Alte mám spätné väzby o tom, že ich táto téma fascinuje, pretože v nej vidia dvere do
zaujímavého nového sveta, v ktorom cítia zmysel a možnosť prístupu k holistickému prístupu k sebe
samému a aj k tancu.
Dají se vysledovat nějaké zajímavosti v souvislosti s ročním obdobím? Dá se například tvrdit, že
v nějakém ročním období je více úrazů tanečníků a v jiném je tělo ohebnější, pružnější a pohyb mu
jde samovolně lépe?
Určite. Počas môjho pôsobenia na SEADe (Salzburg Experimental Academy of Dance) som najviac
úrazov sledovala v zime. V zime sa totiž telu nechce podávať také výkony ako počas iných ročných
období, telo si prirodzene svoju energiu ochraňuje, a tak často ide človek proti sebe, vyčerpáva si tým
svoju energiu a tá sa potom nedostáva telu, aby sa vyvarovalo úrazom.
Intenzita úrazov je však závislá aj od iných činiteľov.
Dá se to případně nějak ovlivnit či změnit?
Dá, pokiaľ si človek uvedomí možnosti svojho tela a aj možnosti energie toho ktorého ročného
obdobia. To sa snažím tanečníkom touto prácou zdeliť. Ja som sa napríklad pred pár rokmi rozhodla,
že v zime budem mať „zimný spánok“. Neznamená to, že budem spať ako medveď, ale že môj režim
bude odlišný. Venujem sa viac meditácii, joge, čchi kungu a tancu, ktorý je viac o skúmaní vnútorných
súvislostí cez anatómiu. Výkony sú v tomto období vedľajšie. Je to však náročné, ak sa tanečník
nachádza na škole alebo v súbore, kde sa rôznosti potrieb tela počas vývoja roka vôbec nerešpektujú,
pretože sa o nich ani nevie.
Na svém blogu píšete, že kolena jsou nejčastěji poraněnými klouby tanečníků, a také o spojení
kloubů s orgánem ledvin a šlach s játry, meridiánech a spojení stavu jednotlivých orgánů či částí
těla s psychikou. Jak tyto alternativní přístupy k tělesnému a duševnímu zdraví jedince tanečníci na
workshopech přijímají?

Študenti tieto informácie prijímajú. Zrejme preto, že ich sami vyhľadávajú. Sami majú rôzne
zdravotné problémy a zisťujú, že klasický medicínsky prístup im moc nepomáha. Cítim, že je stále viac
ľudí, ktorí sa nechcú spoliehať na lekárov, ale cítia v oblasti svojho zdravia svoju vlastnú
zodpovednosť. Preto hľadajú iné cesty. Koncept, ktorý ponúkam, je pre mnohých úplne nový a z toho
dôvodu ich priťahuje. Keďže som vo svojej podstate systematik, snažím sa tie informácie podávať čo
najlogickejšou formou, aby v tom mali poriadok, jasnosť, logiku a vyzývam ich k tomu, nech to hneď
používajú. Krásne na tom je to, že všetky tieto princípy sú použiteľné aj v bežnom živote, vo vzťahoch,
v práci apod.
Připouštějí si tanečníci, že je zde určitá souvislost, anebo více sázejí na přístupy alopatické
medicíny, obstřiky, ortézy, operace a léky na tlumení bolesti. Jak jsou k tomu otevření?
Ono je to proces. Sú tanečníci, ktorí sa úplne rozhodli ísť celostnou cestou a do svojho tanca zahrňujú
aj starostlivosť o svoje zdravie – vlastnú zodpovednosť, zdravé stravovanie, dostatočný relax,
cvičenia. Sú takí, ktorí pripúšťajú tieto nové možnosti a aj vyhľadávajú alternatívnu pomoc, stále však
ešte necítia zodpovednosť za svoje zdravie. Sú takí, ktorí o tom síce počuli a pripúšťajú, že je to
možné, ale ak nastane nejaký zdravotný problém, automaticky sa obrátia na klasické cesty, pretože v
nich vidia oporu v tom zmysle, že tak sa to predsa robí. Síce to nie vždy moc funguje, ale je to akási
istota v tom neznáme. A sú takí, ktorí nie sú otvorení vôbec. Považujem to za prirodzenú
rôznorodosť, každý má svoju vlastnú cestu životom.
Zároveň chcem zdôrazniť, že ja osobne západnú medicínu neodsudzujem. Pokiaľ skutočne pomáha a
nie je len „továrňou na výrobu pacientov“, nemám proti nej nič. Mojou doménou je však prevencia a
tú sama aplikujem týmto spôsobom, ktorý som sa rozhodla naučiť aj druhých.
Na jaké části těla budou zaměřeny další semináře s fázemi Dřevo, Oheň, Země, Kov?
Na jar vládne energia „dreva“ – budú to šľachy a väzy. V lete vládne energia „ohňa“ – podporíme
cievy. V období babieho leta vládne energia „zeme“ – venovať sa budeme svalom, krvi a celkovej
výžive. Počas energie „kovu“ na jeseň nám pôjde hlavne o dýchanie a najväčší respiračný orgán –
kožu.
Budete účastníky workshopu sledovat v nějakém dlouhodobějším časovém horizontu? Budete
sledovat, zda využívají postupů či doporučených technik ze seminářů?
Budem sa o to snažiť. A už to aj robím s účastníkmi minuloročných sérií. Prichádzajú mi správy o tom,
ako riešia nejaké svoje zdravotné problémy, ako zmenili svoje rozcvičky, ako zaradili do svojho tela aj
prácu s energiou čchi apod.
Pracujete potom třeba s tanečníky i individuálně?
Áno. Niekedy online formou, niekedy osobne.
Je možné se do workshopů ještě zapojit, pokud se tanečník nezúčastnil první lednové fáze?
Pokiaľ je miesto, tak áno. Aby to mali komplexné, tak si chýbajúci víkend môžu doplniť na seminároch
vo Vroclavi či v Bratislave. Informovať sa treba u Karolíny Hejnovej z Alty, ktorá mi so seminármi v
Alte veľmi pomáha.

Workshopy Zuny Vesan Kozánkové Medicína v tanci budou probíhat ještě v dubnu, červnu, září a
listopadu 2016 ve Studiu Alta.
Silvie Jasičová: Un – Když narušením struktur vzniká nová harmonie
Taneční aktuality, 7.4. 2016 / recenze inscenace Un
http://www.tanecniaktuality.cz/un-kdyz-narusenim-struktur-vznika-nova-harmonie/
Představení Un vytvořila francouzská scénografka a režisérka Marie Gourdainová pro tanečníka
Florenta Golfiera. Spojení výtvarnice a tanečníka samo o sobě zaručuje, že výsledným dílem bude
netradiční vizuální podívaná. A přesně takovou nám tato tvůrčí dvojice připravila.
Marie Gourdainová načrtla příběh umístěný v přísně strukturovaném, uzavřeném prostoru, který nás
omezuje i chrání. Jeho struktury dávají našim činům přehled, dokud je někdo nenaruší. Do
vymezeného území „uvěznila“ tanečníka Florenta Golfiera, který se s ním sžívá za dokonalé zvukové a
světelné souhry. Čistotu scény, tvořené liniemi a hrou stínů, nenarušují ani oděvy, jejich jemná šeď je
doplněna pouze o jemnou modrou linku objevující se i ve světelném designu. Kostýmy ladí s šedivým
baletizolem, vše doplňuje už jen nahá kůže obou protagonistů.
Z počátku jsou pohyby tanečníka minimalistické, přesně zapadají do rámce prvního rozvržení scény.
Ta je rozčleněna plochými lany rozdělujícími scénu v přesných horizontálách a vertikálách. Golfier
pohyby svých končetin, výmluvnými gesty kopíruje „tok“ lan, vše je rovné a ostré až do chvíle, kdy
tyto dokonalé linie někdo nenaruší. Někdo vně je náhle přeskupí do nových tvarů. Marie Gourdainová
vstupuje do děje, stává se nositelkou nových podnětů a ovlivňuje tanečníkovo sólo. Její místo je
striktně vymezeno a Gourdainová si ho pečlivě hlídá. Do děje vstupuje pouze skrze natažená plochá
lana, jejichž přemisťováním diametrálně proměňuje prostor, ve kterém se nachází tanečník. Jeho svět
se tak mění, pozměňuje se i jeho fungování v něm, obměňují se jeho pohyby. Lana, jež opouští klidný
horizontální směr, proměňují vizuální dojem z prostoru. Vzniklé úhlopříčky se promítají i do postojů a
gest pohybujícího se těla. Ticho přerušují dotyky tanečníka o napnutá, ozvučená lana.
A náhle se díky Gourdainové prostor opět transformuje a s ním se mění i Golfierův výraz a taneční
tvar. Performer využívá současné přístupy k tanci, hraje si s tělem a jeho vahou. Pracuje s lany, která
rozčleňují prostor stále novým způsobem, přeskakuje je i podlézá, rozpouští své tělo v podlaze, aby se
opět vymrštil.
Náhle zvedá svůj kříž – dřevěnou součást ohraničení scény – a vyrovnává se s jeho přítomností, kříž se
stává jeho plnohodnotným partnerem. Jeho pomocí se přemisťuje, poté jej vláčí jinam, chvíli s ním
soupeří, nechává jej vítězit a přemáhá jej. Přesto, že se prostor kolem zmenšuje, Golfier zvětšuje
pohyby a jeho tanec nabývá na expresivitě i dynamice. Reaguje na změny v prostoru, přidává
akrobatické prvky, zapojuje stínohru.
Situace se opět zklidňuje a Marie Gourdainová doslova uvězňuje Golfiera mezi lana, jejich vzájemná
interakce probíhá nenápadně a jemně. Avšak vede přímo do středu scény, kde tanečník nakonec
nechává mezi lany uvězněnou Gourdainovou a sám míří ven, za vyznačenou hranici prostoru. Každý
se ocitá na opačném konci a vše může začít znovu, pomyslný začátek je koncem myšlenkově nabité,
tanečně vizuální hříčky dvou francouzských tvůrců působících na české scéně.
Čistá a precizní jevištní podívaná, zvukově, světelně i prostorově domyšlená do nejmenších detailů.
Vyspělost tanečních pohybů vedle civilní chůze. Vše k sobě ladí a slibuje podívanou pro náročného
diváka.

Eva Orcígrová: Ufftenživot trápí jejich vlastní existence, ale nic si z toho nedělají
Taneční zóna, 13.5. 2016 / recenze inscenace Loneliness & Stuff
http://tanecnizona.cz/index.php/recenze/item/612-ufftenzivot-trapi-jejich-vlastni-existence-ale-nicsi-z-toho-nedelaji
Přestože spolu Sára Arnstein a Jiří Šimek tvoří už tři roky, je o nich – alespoň v rámci tanečního světa
– slyšet až poslední dobou. Oba jsou absolventi Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU a
mezi tvářemi českých tanečníků, kteří se v různých personálních obměnách stále dokola objevují ve
většině pražských tanečních projektů, jsou příjemně neokoukaní. Svou uměleckou skupinu
pojmenovali Ufftenživot, poslední projekt Loneliness&stuff uvedli 15. dubna ve Studiu Alta.
Námětem je lidská samota a osamělost, z úvodní scény je však jasné, že vážné téma umí performeři
zpracovat s nadsázkou a sebeironií. Na začátku vidíme dvojici v barevných kalhotách a stejných
pletených svetrech ve zjevně nepříjemné společenské situaci. Vypadají jako pár na prvním rande, rádi
by se vzájemně dotýkali, nejsou si ale jistí, jestli už je to vhodné. Každý pokus o kontakt končí
nějakým úhybným manévrem „jako by nic". Aktéři jako by si byli zároveň vědomi, že je sleduje někdo
třetí (diváci), atmosféra je napjatá. V publiku ale vyvolávají smích, důmyslné pokusy o dotek totiž
doprovázejí patřičnými útrpnými grimasami. Nechtějí být sami, nedaří se jim ale svoji samotu
probourat. Když k fyzickému kontaktu konečně dojde, je křečovitý a nervózní.
S další scénou se dostáváme k obligátní filozofické otázce „co je štěstí". Sára se ho ve svém
myšlenkovém toku, doprovázeném abstraktními gesty, pokouší popsat a spokojuje se s definicí, že
štěstí jsou nejspíš nějaké částice v prostoru. Vydává se tedy na průzkum a snaží se je ve vzduchu
ohmatat. Jiří ve svém následujícím monologu popisuje svůj traumatický zážitek ze skautského tábora.
Mluvené projevy tanečníků na jevišti jsou zpravidla víc ke škodě než k užitku, Jiří se Sárou jsou tak
coby vystudovaní herci ve výhodě.
V další části se střídají sólové výstupy. Sára zůstává v módu hledání, zkoumání sama sebe i prostoru
kolem. Její pohyb je trochu těkavý, je za ním ale znát důkladná taneční průprava. Jiří, který přichází
jen v trenýrkách, se staví do nejrůznějších pozic, ve kterých vždy na setinu sekundy zatne všechny
svaly. Stylizuje se a hledá nejpřijatelnější podobu sebe sama jak pro něj, tak pro ostatní. V hledání
vlastní identity tanečníci pokračují i v další scéně, kdy převlékají různá trička. Soudě dle velikosti patří
spíš Sáře, Jiří tedy působí komicky prakticky v kterémkoli, Sára občas nás i sama sebe překvapí
nějakým legračním nápisem, které náhodně z hromady triček vytáhne.
I když Loneliness&stuff bezpochyby nejlépe zapadá do škatulky pohybového divadla, verbální části ty
pohybové předčí sdělením i vtipem. Jiří jednu takovou zběsilou slovní sekvenci rozjíždí a stále
zrychluje, plynule ho pak vystřídá hlas ze záznamu. Proud myšlenek se motá od provařeného „že
nejsem paranoidní neznamená, že po mně nejdou" až po relativně závažné otázky, které jsou ale
podané s naivitou mladíka usilujícího o světový mír. To Sářin monolog (v angličtině – bůhví proč)
působí spíš patologicky a depresivně. V závěru se dostává opět ke slovu Jiří, respektive jeho
voiceover. Jeho myšlenkové pochody, které sám současně zpochybňuje, se opět vrací k nutnosti
existence a jak si s ní poradit: "Nemůžeš přece jen tak dojet na letiště a čau!". Proslov zpestřuje
mixováním češtiny angličtiny, podobností slov a hrou s jejich zvukomalebností.
Ufftenživot jsou nesmírně zábavní svým nadšením, prostotou a nevyumělkovaností. Stačilo by jen
lépe některá „čísla" provázat, některá zkrátit a upozornit rodinné příslušníky, že není potřeba během
představení fotografovat, natáčet a nahlas to komentovat. Pak by to byla super podívaná.

Lucie Břinková: Ceviche po česku a se Zrním
Taneční aktuality, 9.6. 2016 / recenze inscenace Ceviche
http://www.tanecniaktuality.cz/ceviche-po-cesku-a-se-zrnim/
Zrní a VerTeDance jsou dnes již jistou zárukou kvalitně stráveného času v divadle. První společný
projekt tohoto seskupení Kolik váží vaše touha? byl oceněn na České taneční platformě 2012 titulem
Inscenace roku. Posledním projektem (premiéra 21. listopadu 2015) je improvizované představení
s názvem Ceviche. Jeho autorem je světově známý zkušený tanečník a choreograf venezuelského
původu David Zambrano, který se Praze představil poprvé na festivalu Konfrontace v roce 2001.
Tehdy byla jeho strukturovaná improvizace doprovázena hudebnicí Ivou Bittovou.
Ceviche je tradiční latinskoamerický pokrm z ryb, které se marinují v citronové šťávě a dále míchají s
dalšími ingrediencemi, jak vysvětluje program představení. Mnohem působivější definici uvádí
Apetitonline, kde se říká, že ceviche je jídlo, které tančí napříč latinskoamerickými kuchyněmi a
doslova hýří barvami a vůní. A přesně o tom je představení, které je možné zhlédnout na jevišti
Studia Alta.
Jestliže od Ceviche očekáváte nějaké sdělení, příběh, poučení, tak se nedočkáte. Jedná se totiž o
naprosto čistou hudebně-taneční improvizaci, při které si má divák odpočinout a užívat si perfektní
hudbu s perfektním pohybem.
Po asi prvních patnácti minutách, než se to celé rozjede, se zdá, že to možná bude nuda. Zatím se
nevykreslily ani charaktery postav, ani se nekonala žádná zábava, zatím se jen přechází a pobíhá ze
strany na stranu. Až možná přehnaně dlouhý úvod naštěstí skončí a na jevišti se začíná řádit! Řádit
v pozitivním slova smyslu. Opouštíme uzavřený svět individualit a začíná se rozvíjet bujará
konverzace, jak mezi všemi čtyřmi tanečnicemi (Tereza Ondrová, Lucia Kašiarová, Bára Látalová,
Martina Hajdyla Lacová), tak i s hudebníky. Ačkoli se jedná o strukturovanou improvizaci, která má
pevně dáno, kde, kdy a kdo je a co přibližně dělá, zbývá dostatek prostoru pro vybočení z předem
daného rámce. Tu hudba najednou začíná jinou melodií, tu tanečnice zahajují z jiného místa, tam
vyloudí vábivé obličeje, až se pánové neudrží. Děje se toho spoustu, i když to možná vypadá, že se
neděje nic. Vhodně je zvolena čtveřice tanečnic, které jsou svým osobním pohybovým slovníkem
natolik originální, že se může zdát, jako by to bylo „hrané“. Jako by každá měla ztvárnit jeden
charakter, jednu emoci, jednu náladu. Jejich pohyby jsou mírně inspirovány rybími projevy: plutím
prostorem, mrskáním se na suchu, vláčností.
V Ceviche jsem si uvědomila, že mě čím dál víc baví pozorovat Lucii Kašiarovou jakožto renesanční
performerku. Její škála výrazových prostředků a pohybových možností je snad nevyčerpatelná. Ne, že
by ostatní tanečnice za ní pokulhávaly, ale pozorovat Kašiarovou, ať už tančí, křičí, skáče, dělá
pantomimu, je opravdu fascinující. Její absolutní uvolněnost a radost se přenášejí do publika, kde to
samozřejmě už taky vaří. Všichni se pohupují, smějí, čekají na další vzrušující akce.
Představení se stupňuje! Na jeviště vstupují i hudebníci, kteří až doteď měli své místo v rohu jeviště.
Někteří jsou zapojeni do hry, jiní odolávají a drží se svých nástrojů. Nakonec je dámy stejně všechny
dostanou na jeviště. Každý se však stále drží své role. Ženy tančí a muži dělají hudbu, nástrojem je pro
všechny tělo, dech a hlas. Spojením mužského a ženského elementu ve tmě, uprostřed jeviště,
v těsném shluku končí. Byly-li tam určité boje, ať už mezi muži (vyhrát před ženou chce každý), nebo
mezi ženami (líbit se každému muži chtějí všechny), jsou u konce a zbývá jen uvolnění, v některých
snad i radost.

Chcete-li se pobavit a pokochat kvalitní hudbou (nečekejte však konkrétní známé písně skupiny Zrní)
a osvobozujícím pohybem (příběh v něm však nehledejte), vřele doporučuji. Dlouho se mi nestalo, že
bych si mohla tanec takto kousek po kousku až do sytosti vychutnat.

Jana Stárková: Nejen o samotě
Divadelní noviny, 12.7. 2016 / recenze inscenace Loneliness and Stuff
http://www.divadelni-noviny.cz/nejen-o-samote
Loneliness and Stuff je nejnovější inscenace skupiny Ufftenživot – tedy Sáry Arnsteinové a Jiřího
Šimka, nedávných absolventů herectví DAMU katedry alternativního a loutkové divadla. Vypráví o
mezilidských (a především milostných) vztazích, samotě a individualismu prostřednictvím
stylizovaného pohybu, tance a slova.
První inscenace – loutkový Králíček, která vznikla na motivy komiksu Králíčkovy sebevraždy a Boba a
Bobka, byla ještě školním projektem. Jejich druhý počin Gog zkoumal člověka a individuální já. Tento
pohybový projekt byl volně inspirován novelou italského spisovatele Giovanniho Papini.
Loneliness and Stuff se dá rozdělit na několik částí. V první se potkávají dva mladí lidé, kteří k sobě na
první pohled patří – oba tanečníci jsou oblečeni do stejných lyžařských svetrů a podobných kalhot.
Snaha se setkat a sblížit je však vždy neúspěšná. Pomalé přibližovaní performerů skončí pokaždé
minutím, skrývajícím v sobě především bázeň. Mezi postavami se sice vytvoří nějaké pouto, nejedná
se však o vazbu natolik silnou, aby je udržela po celou dobu pohromadě.
V druhé části inscenace svlékají oba performeři svetry a vystavují diváky obnaženosti. Sára
Arnsteinová je pak oblečena pouze do růžových kalhot a sportovní podprsenky s nápisem „run“, který
přímo vybízí k párkrát zmiňovanému útěku. Jiří Šimek se po chvíli tanečního svádění začíná svlékat.
nakonec zůstane oděn pouze v šedých boxerkách. Tato situace je ironizovaná zpomaleným dětinským
smíchem Sáry Arnsteinové, ve kterém se mísí zvědavost, nadšení i trapnost.
Performeři začínají jednat samostatně, odděleně. Jejich taneční nebo slovní monolog je však
několikrát přerušen druhým hercem, který právě nejedná a nedokáže si sám v prázdném prostoru
poradit. Potřebuje zastiňovat toho druhého a sám exhibovat. V této části je zkoumán spíše jedinec
než dvojice. Zároveň jsou diváci uváděni do rozpaků obnažeností performerů, která balancuje na
hranici přirozenosti a nekomfortu.
V závěru vystupují oba perfomeři opět spolu. Pokračují ve snaze najít a uchopit sebe a zároveň toho
druhého. Opět bezúspěšně. Pokora, s jakou postavy přijímají svůj nelehký životní úděl, je stvrzena
v závěru, kdy oba odhodlaně sní půlku citronu, zcela bez zaváhání či náznaku nechutě.
Loneliness and Stuff není příběh muže a ženy, je to příběh dvou individuí, které potřebují druhé, aby
mohli najít sami sebe. Nechybí patos, vrší se zde monology, sebeironické a stylizované výrazy a
extatické taneční kreace. Vše se snoubí v jeden logický celek. Jedinou nelogičností inscenace jsou
chvilkové promluvy Sáry Arnsteinové anglicky, přičemž Jiří Šimek hovoří po celou dobu pouze česky.
Sice to zdůrazňuje nedorozumění mezi oběma postavami, tento význam je však popírán ve chvílích,
kdy herečka promlouvá česky. Jedinou jistotu tak nečekaně přináší boxerky Jiřího Šimka, které svým
popiskem „Native“ opět ironizují celou situaci.
Preciznost Loneliness and Stuff je založená na měsících studií a příprav. Téma samoty a lidských
vztahů je příjemně, nepodbízivě představeno a je pouze na divákovi, jak silně se bude do situací
vciťovat, nebo zda se nechá jen příjemně unášet.

Marina Feltlová, Milena M. Marešová: Můžete tančit jako hmyz, anebo vzlétnout na křídlech
vlastní fantazie
ČRo Vltava, 5.9. 2016 / rozhovor s Andreou Miltnerovou
http://www.rozhlas.cz/mozaika/divadlo/_zprava/muzete-tancit-jako-hmyz-anebo-vzletnout-nakridlech-vlastni-fantazie--1647078
V pražském Studiu Alta měla 4. srpna premiéru taneční inscenace s názvem Kontrapunkt (Obrazy z
říše pohybu). Její choreografka, Andrea Miltnerová, si v představení zatančila spolu s maďarskou
tanečnicí Ritou Góbi. Dílo vzniklo ve spolupráci s Divadlem Alfred ve dvoře.
Autorce choreografie, britské tanečnici a choreografce českého původu Andree Miltnerové, byla
inspirací říše hmyzu, která v různých podobách ovlivňuje její pohybový slovník už řadu let. Současně
se v něm zabývá hledáním souladu v odlišnosti dvou různých uměleckých individualit. Hudební a
světelný design vytvořil její dlouholetý spolupracovník Jan Komárek. Oba se společně věnují výzkumu
možností těla a tanečního pohybu, většinou v sólových inscenacích.
Proč se umělkyně rozhodly pro duet, a proč se v něm opět vracejí k tématu hmyzu? „Já jsem na
začátku ani nechtěla, aby to bylo říši hmyzu,“ vzpomíná na původ představení Andrea Miltnerová,
„ale při společných rezidencích s Ritou Góbi na zámku ve Žďáru nad Sázavou, jsme byly obklopeny
přírodou a zkoušely jsme v nádherném zámeckém sále a našimi návštěvníky přitom byli různí brouci.
A tak, chtíc nechtíc, začalo nás to ovlivňovat. Zkoumaly jsme různé pohyby a způsoby, jak se
vyjadřovat, a pak jsme zjistily, že vlastně ten hmyz tam pořád je.
Zároveň se jednalo o naši vzájemnou komunikaci, protože my jsme hodně odlišné, máme ale stejný
pohybový slovník, který jsme hodně zkoumaly a díky tomu jsme našly způsob hýbání, který je jakoby
podobný. Rita Góbi je úplně jiná než já, ona je malá a rychlá, já jsem dlouhá a pomalá. Je pak velmi
zajímavé zkoumat, že i když děláme stejné pohyby, vypadá to jinak.“
Proč Kontrapunkt?
„Název vznikl z toho, že původně jsem inspirovaná skladbou Steva Reicha, jenže, když jsme začaly,
tak hned při zkoušce jsme zjistily, že to není ono, takže jsme původní záměr opustily, ale pak jsme
zjistily, že se ten název naprosto hodí, protože představení pojednává o tom, jak jsme s Ritou
´kontrapunkt´. A taky, jak pracujeme s tělem, protože to je taky kontrapunkt, protože dost často dolní
část těla dělá něco jiného než horní. Ono celé představení je o takové rovnováze mezi námi, tak si
myslím, že naprosto to je Kontrapunkt.“
Světelný design už tradičně pro představení Andrey Miltnerové dělá Jan Komárek
„Tentokrát se snažíme nesvítit ´divadelně´,“ objasňuje Jan Komárek své pojetí, „což je pro mě rarita,
protože většinou používám taková frekventovaná světla a profily atd., ale tady byla představa, že je
to terárium, ve kterém jsou brouci a všelijaký hmyz. Tím pádem budu tentokrát svítit víc plošně. Pro
mne to bude dost odlišný způsob svícení, než obvykle. Nebude tolik temnot, spíš víc záře.“
Zvukové koláže z říše hmyzu
Také zvukový doprovod připomíná „hlasy hmyzu“, jak upřesňuje Jan Komárek, jde o jakési zvukové
koláže: „Které jsem nahrál a dál s nimi manipuluji, buď je zpomaluji, nebo zrychluji a následně
skládám k sobě a na sebe. Snažím se zároveň vyhnout úplně konkrétním hmyzím zvukům, aby to

nebylo moc popisné. Používám zvuky, který nějakým způsobem asociují svět hmyzu, aniž by tam
musely bzučet včelky a hovořili mravenečkové.“
I když představení je hodně inspirované přírodou a hmyzem, obsahuje podle Andrey Miltnerové i
volnou interpretaci: „Divák nemusí okamžitě vidět hmyz, ale třeba něco úplně jiného. Samozřejmě
záleží na zkušenosti a zážitcích každého člověka. Já bych si jenom přála, aby divák zapojil svoji
fantazii, aby se v tom představení ztratil a nějak se uvolnil. Že zkrátka může nechat svoji fantazii
letět.“

Marta Falvey Sovová: Kontrapunkt (Obrazy z říše pohybu) – Energie a tempo hmyzího světa
Taneční aktuality, 13.9. 2016 / recenze inscenace Kontrapunkt
http://www.tanecniaktuality.cz/kontrapunkt-obrazy-z-rise-pohybu-energie-a-tempo-hmyziho-sveta/
Tiše hučící zářivky chvílemi mírně a jindy výrazněji osvětlovaly jinak prázdnou scénu. Na ní dvě
tanečnice – Andrea Miltnerová a Rita Góbi – předvedly svoji vizi o říši pohybu, jasně inspirovanou
světem hmyzu a jiných drobných živočichů. Naprosté ticho narušovaly pouze v pravidelném rytmu
bubnující dešťové kapky, které dopadaly na střechu Studia Alta právě během začátku druhé premiéry
představení Kontrapunkt (Obrazy z říše pohybu) a perfektně podtrhly její atmosféru.
Komu by se po přečtení synopse vybavilo dílo bratří Čapků Ze života hmyzu, byl by nejspíš po
zhlédnutí choreografie značně překvapen. Přesto, že na scéně v jednotlivých částech představení
ožívá hned několik živočichů z říše hmyzu, může divák pouze hádat, jestli se jedná o pavouky, motýly,
či jepice. Představení postrádá jakoukoli popisnost nejen v choreografii, ale i v minimalisticky
řešených kostýmech Marie Gourdainové a scénografii Jana Komárka. Vše je postaveno pouze na
dvou tanečnicích a zároveň i autorkách Andree Miltnerové a Ritě Góbi.
Bytosti v oživlých obrazech
Jejich pohybový přednes nebyl popisem drobných živočichů, spíše přesným zachycením zvířecí
energie a tempa samotného bytí. V úvodu představení, kdy tmu a ticho ostře prořízl silný kovový
zvuk, zářivky zavěšené v řadě nad baletizolem ozářily scénu, na které se zjevily dvě neznámé bytosti.
Rychlost jejich počínání byla zpočátku tak nepatrná, že ji nešlo téměř zaznamenat, a přece se jako
malé ručičky na hodinách obě otočily o několik stupňů. Po celou dobu stály těsně vedle sebe, jako by
se choulily jedna k druhé.
Jednotlivé části choreografie působily jako oživlé obrazy, vždy oddělené tmou, během níž si
Miltnerová a Góbi jednoduše přešly a změnily formaci. Každý z výjevů znázorňoval život jiných
drobných tvorů. Charakter jejich pohybu se v každé části lišil stejně jako zpodobňované živočišné
druhy, ale stále vším prostupovalo veliké fyzické napětí, chvílemi hraničící s křečí.
Přísně propnuté nohy až ke špičkám prstů vtočené do nepřirozeného úhlu. Každý krok či pootočení
hlavy probíhaly v nekonečném tahu a tenzi, jako by si neznámí tvorové vše až s přehnanou opatrností
promýšleli. Tanečnice působily velmi sehraně, i když každá dělala něco jiného. Pouze občas se v
nečekaném momentu setkaly a zapadly do sebe přesně jako puzzle.
Výraz a procítění publikum ocenilo

V choreografii bychom marně hledali jakékoli prvky klasického tance, přestože je zřejmé, že ho obě
tanečnice ovládají. Zejména na způsobu pohybu a skvělém rozsahu Rity Góbi byla klasická taneční
průprava, kterou studovala v rodném Srbsku a později i v Maďarsku, velice znát. Ovšem tentokrát
fyzické tvarování obou interpretek, chvílemi tak málo lidské a o tolik více hmyzí, upřímně diváky
rozesmálo.
Pomohly k tomu i jejich skvělý výraz a procítění, jež do jinak abstraktního díla vnášely jistý prvek
dramatičnosti a dějovosti. Živočichové, které ženy znázorňovaly, působili chvílemi dojmem, že jsou v
panice a v neustálých obavách, nehrozí-li jim nějaké nebezpečí. Interpretky opakovaně prudce
otáčely hlavami do strany s výrazem naprostého zděšení a mihotaly, jako kolibřík křídly, svými
pažemi.
Ke klidu a harmonické atmosféře nepřispěl ani hudební doprovod, který představení vlastně téměř
postrádalo. Místo toho tiché pasáže střídaly různé nehudební zvuky v celé škále slyšitelnosti. Zvukový
i světelný design vytvořený výtvarníkem Janem Komárkem tak podpořil iluzi pohledu do jiného světa.
Pomalé tempo, křečovité pohyby, panika doprovázená rozličnými zvuky – to vypadá jako nepříliš
lákavý výčet znaků představení Kontrapunkt (Obrazy z říše pohybu). Ale díky preciznímu provedení,
koncentraci a zmiňovanému procítění se autorkám povedlo svou vizi zrealizovat a představit ji možná
trochu zaskočenému publiku.

Lucie Kocourková: Slovenský tanec v ALTĚ – první ohlédnutí
Opera plus, 23.10.2016 / reportáž z festivalu Hybaj ho!
http://operaplus.cz/slovensky-tanec-alte-prvni-ohlednuti/
Festival slovenského současného tance Hybaj Ho! se po dvou letech vrátil v plné síle do Studia ALTA.
Osmý ročník se v něm zabydlí celkem na pět dní, skončí až v pondělí 24. října. Reprezentuje
slovenskou současnou taneční scénu, její ráz, trendy, aktuální témata, kterými se naši nejbližší
sousedé v nonverbálním umění právě zabývají. Zahrnuje nejen taneční produkce - Studio ALTA se
změnilo na centrum vzájemného sdílení, aktivit a setkávání. V pestrém programu ani není možné
zhlédnout a zažít úplně vše…
Hravě i závažněji
Jako červená nit se festivalem rozhodně vine téma folklóru. Slovenský současný tanec tyto vlastní
kořeny zkoumá a snaží se s nimi vyrovnat mnohem častěji a intenzivněji než ten český. Je to dědictví
přiznávané, otevřená inspirace a odkaz, který se ve větší i menší míře dostává do tvorby mnoha
tvůrců (i když samozřejmě ne všech). Inscenace, která festival otevřela, se k inspiraci lidovou tradicí
hlásí programově.
Potmehúd (potměšilec, šibal, který tropí neplechu ostatním za zády) je název představení, na kterém
se podílela pětice slovenských tanečníků, žijících v současnosti v Praze, a k tomu pod vedením
maďarského Slováka Csaby Molnára, který není českému publiku neznámý (jeho hravou vizí
svobodného projevu s titulem The Ox zahajoval letošní sezonu Ponec, divadlo pro tanec – naši
recenzi najdete zde). Hledání „folklorních kořenů“ se pro každého zúčastněného stalo vlastním
úkolem. Kde je nacházeli, to každý z nich sdělil formou krátké vzpomínky i v programu inscenace. Na
tvorbě se podíleli tanečníci Lucia Kašiarová, Soňa Ferienčíková, Zdenka Brungot Svíteková,

Martin Talaga a Lukáš Homola, které na premiéře doplnil jako host Milan Herich, člen Les Slováks
Dance Collective. Takto má být inscenace oživena při každé repríze, ke kolektivu se přidá nový člen,
který dodává dílu prvek nahodilosti a improvizační složky.
Inscenace samotná má silnější úvodní a závěrečnou část. Hned zkraje upoutá především živá hra
houslisty Tomáše Vtípila, který udá rytmus prvních kroků a první etapy vztahování se k lidovému
materiálu, k formě hudební i taneční. Tam, kde se hudba i tanec nejvíce přibližují řekněme
kodifikovanému folklóru, tam se spojuje energie tanečníků v nejsilnější celek. „V inscenaci Potmehúd
se tanečníci snaží znovuobjevit a rehabilitovat tento prapůvodní umělecký projev, zbavit ho
muzeálních nánosů a nanovo prožít čirou sílu nespoutané lidové tvorby a přirozené, neumělecké
performativnosti. Vytvářejí vlastní originální folklor, inspirovaný vitální a pulzující energií lidového
tance – tedy jeho skutečnou podstatou,“ píše se v programu. Tanec působí nejpřirozeněji a nejsilněji
tam, kde je inspirace folklórními prvky skutečně čitelná.
Kde se začíná ztrácet, jsou okamžiky, kdy se jednak tanečníci ze své prvotní jednoty, v níž si navzájem
předávali pohybové impulsy i udržovali energii celku, rozpadají do skupinek a dvojic, které spolu dále
tančí, ale tříští tím také pozornost diváků, jednak tam, kde jako forma převládne současný tanec.
Není tu tolik pohybové imaginace, která by skutečně po delší dobu zaujala. I když každý interpret
ukazuje vlastní styl, který je stylem jejich individuální tělesnosti, choreograf možná dával až příliš
volnou ruku v hledání výrazu, který zkrátka není u každého svébytný. Kontraproduktivní je i adagiové
zklidnění dynamiky na scéně podbarvené zvuky fujary, na kterou hraje Zdenka Svíteková. V té chvíli
nastupuje pocit únavy.
Inscenace nabere novou sílu ve finále, kde si pomůže možná trochu nuceně scénkou hádky a
přetahováním o láhev slivovice a nakonec i zapojením dobrovolníků z publika, kteří si mohou jít
„skočit“ přímo na scénu. Opusu ale chybí jasná odpověď na prostou otázku – proč? K čemu? Co chtějí
umělci sdělit? Možná, že jen divákům ukazují určitou etapu své vlastní cesty, fázi hledání vztahu
k lidovému materiálu. Jenže až příliš mnoho tanečních produkcí v oblasti současného tance vypadá
jako výzkum, i když jsou prezentovány jako hotová díla. Je pochopitelné, že praktické problémy brání
pětici tanečníků se zázemím v různých institucích pracovat kontinuálně třeba několik měsíců, ale je
otázkou, zda se ke společnému dílu takto „nutit“, když hrozí, že projekt zůstane ve fázi jakési
neukončenosti. Po taneční stránce jsou ovšem výkony působivé a originálně jsou provedeny i
kostýmy (Michala Homolová, Daniel Golík), vytvořené ze směsi přírodních látek včetně lnu, ale
také saténových vsadek s potiskem folklorních motivů nebo barevných pentlí. Sukně se točí, vlasy
vlají a pot odkapává z čel. Uvidíme, kam bude cesta za poznáním minulosti pokračovat a kdy a kde
skončí.
Ženské světy
Dramaturgii prvního večera sestavila šťastná ruka ze tří zcela odlišných kusů. Po cestě za folklórem
následovalo fyzické divadlo s názvem Versus dvou performerek – tanečnice Kristíny Chmelíkové a
herečky Márii Danadové. A i zde se alespoň na začátku dotkneme lidové tvořivosti – inscenaci uvádí
úryvek z pohádky o Červené Karkulce a hlas vypravěčky jako by k divákům promlouval ze staré
ohrané desky. Pohádky, které děti poslouchají v dětství, jsou něčím víc, než jen slovy, která mají
uspat nebo uklidnit vemlouvavým přednesem, jejich poselství se vrývá do osobnosti. Červená
Karkulka se neměla odchýlit z vyznačené cesty a zvyku – kdyby pořádně poslouchala, nikdy by
nepotkala vlka. A tak to má být: chodit po vyšlapaných cestách a řídit se pokyny je přeci bezpečné a
správné. Nebo ne?
Kristýna Chmelíková a Mária Danadová rozehrávají před diváky několik situací s nádechem absurdity.
Balancují na podpatcích, svíjejí se v extravagantním tanci, pokoušejí se o vemlouvavý zpěv anebo

usedají na židle vybavené WC sedátky a navozují pro diváky dojem absolutní intimity, až jaksi
nepatřičné. Chtějí si dovolit být trapné, šílené, nudné, otravné, nešikovné… A přitom zůstat ženami a
dokázat, že na to vše zkrátka mají právo. Pohybové výstupy jsou provázané s dalšími nahrávkami
promluv, které odhalují trhliny v ženském nitru a skryté rány, nechybí cynické komentáře. Diváci se
baví, ale smích trochu tuhne na rtech. Hudbu dotváří zvukaři přímo na scéně, jde spíše o rytmické
ruchy, které dokáží rozvibrovat i samotný prostor divadla. Součástí zvukové kulisy je však třeba i rituál
zalévání čaje. Zapojení dvou mistrů zvuku do jevištní akce je bezprostřední. Diváci k němu tentokrát
nuceni nejsou, i tak ale pro ně vzniká zážitek téměř fyzický, protože performerky nešetřily očním
kontaktem a pohled vždy znamená výzvu.
I následující choreografie patřila ženské dvojici. Taneční inscenace Genuine Transformers se rovněž
zabývá různými polohami ženskosti, ale téma rozvíjí až v průběhu představení. Jak naznačuje název,
performerky ztvárňují proces transformace, před diváky procházejí jakýmisi třemi rozdílnými stádii.
Publikum je v jejich těsné blízkosti a v části performance ženy navazují s diváky fyzický kontakt, což je
o to snadnější, když mohou využít prostor nedivadelní – v případě Studia ALTA je to „Obývák“, tedy
společenský prostor s kavárnou, který lze přebudovat na scénu, ale se zachováním civilní intimity.
V choreografii účinkovaly Kamala Brestica (autorka konceptu a choreografie) a Edita Antolová (místo
avizované Terezy Hradilové).
V úvodu choreografie se zdá, že půjde o čistě taneční číslo – obě dívky, oblečené do pohodlných
kalhot, mikin s kapucou přes hlavu a s měkkými teniskami s gumovou podešví na nohou se pouští do
tanečních variací ve stylu současné vlny street dance. Od jednoduchých side slides po složitější
kombinace, měkkost pohybu a rychlá práce nohou pozvolna upoutává pozornost, ale publikum
netuší, kam až se představení, které v této fázi vypadá jako taneční „battle“, rozvine. Unisex oblečení
naznačuje, že divák nemá zatím vnímat žádnou genderovou vyhraněnost, stejně dobře by tu mohli
tančit chlapci. Po úvodní části se obě interpretky zklidní a dynamiku nahradí kontaktní duet, kde
důležitou roli hraje pružná tkanina jejich oděvů. V šeru prozářeném modrými a červenými pásy LED
světel jejich výstup působí jako z jiného světa. Atmosféra propůjčuje tančícím podobu
mimozemských bytostí.
V poslední fázi se před diváky objevují opět ženy, ale zcela proměněné. Ženy s dravou energií, které
se chystají vykřičet do světa svůj odpor. Nechybí už ani mluvené slovo, zprvu jasné promluvy o ženské
frustraci a touze vyrovnat se mužům se mění v neartikulované zvuky a křik v tisících ozvěn. Dívky
spolu soupeří, jako kdyby na sebe jedna vzala všechnu mužskou sílu a pokoušela se podrobit si svou
souputnici. Provokativní pohyby erotického tance se proměňují ve frenetický třes. Performerky se
dotýkají některých diváků a přenášejí svou zimničnost na jejich těla (podobný princip použila u nás
skupina ME-SA v choreografii Bakkheia – recenzi najdete zde). S rockerskými gesty a extatickým
tancem na barovém pultě představení končí. Tak jako light design, který dokázal přeměnou barev
manipulovat s náladou, je důležitou složkou inscenace také elektronická hudba, která je postupně
stále divočejší a útočnější jako samotný tanec. Je možné polemizovat s poselstvím, které choreografie
nabízí, ale rozhodně jde o velmi silný zážitek.
Taneční filmová meditace
K festivalu patří i jiné žánry než jen jevištní tanec a také jiné fáze tvůrčí práce než jen premiéry a
dokončené inscenace. Do té druhé kategorie patřil Work in progress nové choreografie Milana
Hericha, který se účastnil tvorby premiéry Potmehúd, a tak si zaslouží pozornost také. Pracuje na
choreografii s (pracovním?) názvem A Solo For Mr. Folk a jeho vystoupení pokračuje v tématu
folklóru a jeho využití na jevišti, tak jak je zachycujeme v různých choreografiích už od začátku
festivalu. Režii budoucí inscenace má David Zambrano, který je také českým divákům osobností

známou, naši VerTeDance mají na repertoáru improvizační večer Ceviche v jeho režii (naši recenzi
najdete zde). Ačkoli jeho inscenace není hotová, je zřejmé, jakými směry se ubírá. Její části zatím
předvádí odděleně, v trochu revuálním stylu, a není zřejmé, jakým způsobem je nakonec tito umělci
propojí do organického celku.
Milan Herich zkoumá formu folklorního mužského tance, která je na jednu stranu silová, na druhou
stranu vyžaduje obrovský postřeh a obratnost – dejme tomu srovnatelnou s vrcholnými výkony ve
stepu. A ve své práci ukazuje, jak je možné s touto formou zacházet a zachovávat její principy, rytmus
a rozložení určitých variací za rozličného hudebního doprovodu, ať je to koncert Sergeje Prokofjeva,
klavírní koncert Sergeje Rachmaninova nebo soudobá hudba. Další část se pohybuje v oblasti
konceptu a dává publiku méně vodítek: dobrovolníci z publika, potírání tanečníka medem, modré
peří. Nabízí se různé asociace, ale také je možné, že všechny prvky jsou použity zcela náhodně a
nemají žádný další význam. Mohli bychom uvažovat o odkazu na performera Josepha Beuyse, ačkoli
ten nepoužíval peří, dokázali bychom najít asociaci s Divokým západem, klasickým baletem i antickou
mytologií. Nebo je to jen potměšilá hra, která neznamená nic.
Choreograf Ján Ševčík přijel na festival prezentovat taneční filmy, které jsou adaptacemi několika
jeho jevištních děl. Dvě miniatury a jedna prokomponovaná kompozice, odhalující polaritu lidských
vztahů, předvedly slovenský taneční film z žánru dance for camera ve velice dobrém světle. Ján Ševčík
je více mužem pohybu než slov, ale jeho práce dostatečně mluví za něj. Ačkoli on sám není přímo
autorem záznamu a střihu, jsou filmy vizualizacemi jeho představ, takže o nich můžeme směle mluvit
jako o jeho (spolu)autorském dílu. Filmy vznikly na slovenské Vysoké škole múzických umění, kde
v posledních letech běžel program, v jehož rámci mohla vzniknout řada tanečních filmů – za tři roky
sedmnáct titulů. Práce Jana Ševčíka je jen zlomkem, který diváci viděli na Festivalu tanečních filmů,
jenž v kratších či delších intervalech představuje tanečně filmovou tvorbu po celý rok (a to ve Studiu
ALTA).
Film Povedal som TY vznikl s tanečníky SĽUKu a opět využívá motivu folklorního tance. Úvod však
naznačuje, že půjde spíše o současný tanec. Černobílý film střídá úsečně střihy, záběry na prostor
ohraničený výseky světla, pěkné kombinace horizontálního pohledu a záběrů shora, tanečníci jako
vojáci. Záběry působí výtvarně a souměrně, práce se světlem musí být působivá i při sledování
choreografie přímo na scéně. Přes tanec s vlastním stínem se dostáváme do volné krajiny, která je
možná jen představou tančícího. Kroky a výskoky energického tance naplňují jeho mysl radostí a
představou pohybu ve volném prostoru, s měkkou zemí pod nohama. Namísto elektroakustické
hudby se rozezní housle.
Poctu silovému mužskému tanci vystřídala pocta ženě a ženskosti – Adelaars, film, který získal druhou
cenu na festivalu Fiver 2014 ve Španělsku. Mísí se v něm jako v ostatních realita a fikce. Zaujme
pohledy na detaily jen zpola osvětleného ženského těla a snovou atmosférou. Je inspirovaný
mongolským rituálním tancem, který pracuje se symbolem orla (adelaar je orel v nizozemštině,
prvním impulsem pro tvorbu byla zřejmě stejnojmenná píseň). Jeho zrození a let představuje cyklus
v přírodě i v životě. Je zvláštní, že ačkoli jsou hudební skladby provenience nizozemské a australské,
z filmu jako by byl cítit spíš rytmus španělského bolera. Kamera se soustředí na ženské paže,
připravené k letu – ať už u žen zahalených do černých sukní, ale s odhaleným torzem, které provádějí
svůj rituál na poušti (jediná drobnost prozrazuje trikovou podstatu záběru – statická oblaka na
pozadí, jinak by byla iluze dokonalá), nebo u ženy, která je uzavřena v industriálním prostoru, ale
z obrazu druhých žen čerpá sílu a odhodlání pro vlastní „let“.
Třetím snímkem, který tentokrát propojuje mužský a ženský svět dohromady, jsou Personal Pronouns
(Osobní zájmena). Je prý spojením dvou choreografií, které měly původně rovněž svou jevištní

podobu. Funguje však znamenitě i bez jakékoli doprovodné informace. Diváka vtahuje do dvou
odlišných prostředí, obývaných dvěma páry, jež jsou ale ztvárněny stejnými tanečníky, nabízí tedy
různé interpretace – nebo rezignaci na interpretování a nabídku pouze jít s proudem vysoce
stylizovaných obrazů. Pobořený dům s úzkostnou atmosférou je domovem dvojice, které dominuje
agresivní muž. Louka, na níž se třepotají čerstvě vypraná prostěradla jako znak absolutní čistoty, patří
páru, který k sobě hledá cestu skrz dotek-nedotek. Kontrast černé a bílé, který se opakuje i
v kostýmech, vůbec nepůsobí šablonovitě. Může to být realita a proti ní postavený sen utrápené ženy
o lepším životě, může to být „předtím“ a „potom“, a to v obou směrech (i když my rádi věříme na
happyendy). Nechybí motiv krve, tekoucí, vše očišťující vody a pohled na dívku jako zosobnění
Millaisovy Ofélie. Celý film je velmi výtvarnou podívanou, objevují se v něm i motivy folklóru, ale nijak
vemlouvavě. Tanec je taková ta „tradiční“ moderna, estetická a úhledná. Film je sám o sobě jedním
dlouhým obrazem, připomíná také dílo Jaroslava Čermáka, snad proto, že jeho Černohorky mají
stejně zádumčivý výraz jako hlavní hrdinka. Motiv vody pomáhá k ponoření se do jeho zádumčivé
atmosféry a film nabízí přes dramatické momenty také silné zklidnění.

Martin Machacek: Tyjátr: Potmehúd ze Studia ALTA hraje na fujaru jako tajfun
Radio Wave, 24.10. 2016 / recenze inscenace Potmehúd
http://www.rozhlas.cz/radiowave/tyjatr/_zprava/tyjatr-potmehud-ze-studia-alta-hraje-na-fujarujako-tajfun--1661939
Festival slovenského tance Hybaj ho! je tradiční součástí programové skladby holešovického Studia
ALTA. Otvírákem letošního ročníku byla dlouho očekáváná premiéra zájmem světové taneční
veřejnosti opečovávaného maďarského choreografa Csaby Molnára Potmehúd.
Slovenská diaspora sestávající z tanečníků, choreografů i lidí koncentrovaných nejen kolem
uměleckého hubu ALTA v pražských Holešovicích by vydala jako téma na samostatnou stať. Právě
svoji přítomnost v českém kontextu se rozhodla parta kolem ALTY reflektovat v posledním projektu
Potmehúd. Přizvali si choreografa Csabu Molnára, jehož práce opakovaně rezonují v evropském
tanečním kontextu.
Potmehúd, tedy člověk, který tajně splétá šibalské vtípky a potajmu se jimi baví, vypadá v obrazivosti
choreografa i souboru jako velkolepá dekonstrukce folklóru. Všichni na jevišti s neskrývanou radostí
rozbíjí na lidové kultuře všechno, co tam působí maximálně mrtvolně. Zároveň ji nezobrazují jako
pouhá vyprázdněná gesta dávno mrtvých tradic, ale parodují také její stereotypní vnímání a vytahují z
ní temnější podtóny.
Performeři sedí na jevišti v krojům podobných úborech a Tomáš Vtípil, živě doprovázející tanec na
housle, vyhrává příjemně atmosférickou lidovku. Veškeré tradiční prvky ovšem postupně mění svůj
tvar i charakter. Je to, jako by nabídli mistru dekonstrukce Williamu Forsythovi, aby nazkoušel se
souborem Valášek vánoční besídku. Tradiční taneční prvky se postupně rozvolňují do
improvizovaného chaosu, z melodických houslových linek se stává čím dál těžší ambientní hluk i
halucinogenní kvílení. Inscenace je plná obrazů stírajících krásu z obvyklých rituálů, jak je zobrazují
např. lidovky. Obrazy námluv vypadají spíše jako drzé, vulgární tokání plné potu a sexuálního napětí.
Místo veselice je to rovnou swingers party. Vše je jaksi nepřehlednější a daleko více dynamické než
na jakékoliv slavnosti. Expresivní části ovšem nejsou jedinou devizou.

Potmehúd je také mimořádně vtipný. Mirkosituace s rekvizitami (např. přetahovaná o láhev alkoholu)
i další totiž dokreslují šibalství obsažené v samotném konceptu. Asi nejvýraznějším enšpíglem celé
inscenace je tanečník Milan Herich, spoluzakladatel „krajanského“ spolku slovenských tvůrců
působících v zahraničí Les Slovaks. Technicky i ve výrazu patřil tento bohatýrský solitér k nejlepším a
nejvtipnějším. Svou osobou navíc symbolicky zvýraznil jednu z důležitých rovin projektu. Původem je
z Bánské Bystrice, kde taneční kultura utrpěla např. zastavením dotací festivalu Dni tanca ránu.
Obecně se na Slovensku tanci daří spíše přerývavě a Potmehúd se dá považovat za jeden ze způsobů,
jak na to upozornit. Přitom se tým nebere příliš vážně a bolístky neřeší s nacionalistickým vzepětím,
ale ironickým nadhledem. Na první pohled nesourodá skupina veličin – „maďarský choreograf o
Slovácích se Slováky v českém divadle“ – ale vytváří velmi zábavný mezikulturní mix. Koho termín
„autenticita folklóru“ tahá za uši, ten si rozhodně v Potmehúd přijde na své.
Lucie Kocourková: Slovenský tanec v ALTĚ – ohlédnutí druhé
Opera plus, 25.10.2016 / reportáž z festivalu Hybaj ho!
http://operaplus.cz/slovensky-tanec-alte-ohlednuti-druhe/
Na jevišti i mezi diváky, tanec ovládá Studio ALTA stále, ale festivalové okamžiky jsou vždy
intenzivnější. Festival Hybaj Ho! se ukázal být skutečně reprezentativní přehlídkou nejrůznějších stylů
a postupů, málokdy však nechával diváky jen v rolích konzumentů zážitku. Některé produkce vyžadují
hluboký ponor a spolupráci diváků spíše na „energetické“ vlně, jiné si žádají především uvolnění a
ochotu vplout do proudu a nechat tanec plnit funkce, které od jeho jevištní podoby nečekáme.
Publikum v akci
Jedním z představení náročnějších na diváckou pozornost i odolnost bylo Pocitové rozUmenie. Tato
performance není určena na jeviště, ale do civilního prostoru – baru či kavárny, mezi lidi, do přímého
kontaktu s nimi. Jejím cílem je probudit smysly všech zúčastněných, interpretů i přihlížejících a
participujících. Její struktura je pevně daná, ale s každým novým prostředím se její podoba mění. V
ALTĚ její tvůrci (Marta Poláková, Juraj Korec a Peter Šavel) našli ideální prostor v neformálním
Obýváku, kde se tanečníci mohli hned ze začátku ztratit mezi návštěvníky.
Celé vystoupení postupně graduje, to je jeho principem. Šestice tanečníků se pohybuje mezi
návštěvníky, sami dokáží rozeznat, který z nich je připravený na kontakt a ochotný k němu – často jde
jen o dlouhý pohled z očí do očí, opření se o něčí rameno… Diváci si postupně uvědomí, že
performance začala, aniž byl odhalen přesný okamžik kdy. Performeři mají ovšem lehce stylizované
kostýmy, které z nich činí jednotnou skupinu. Tanečnice se jemně prohýbají v zádech a vztahují ruce
do volného prostoru, za nenápadně sílící rytmické hudby reagují na výzvy svých tanečních partnerů a
v nejtěsnější blízkosti mezi diváky se nechávají nadnášet v krkolomných pózách nebo míří do volného
prostoru. Pohyb interpretů postupně dostává dynamický ráz, s neobyčejnou mrštností se proplétají
mezi stolky a židlemi. Zapojení slova jako experimentu s postřehem a směrovou orientací nasazuje
novou intenzitu – občas se zdá, že srážka s publikem je fyzicky nevyhnutelná, ale vše je
prokomponováno. A netančí se jen u baru, ale také v patře.
Diváci jsou během performance ve stálém střehu, jejich smysly jsou tím pádem skutečně aktivovány
více, než když jsou úlohy bezpečně rozděleny na stranách jeviště a hlediště. Přitom reálná interakce
není nijak náročná, většinou jde jen o to „snést“ dotek, když se dva performeři v kontaktní póze
potřebují prosmýknout mezi stoly nebo když tanečnice hledá oporu při krkolomném vzporu na
pohovce. Nejživější zapojení nastává ve finále, kdy se prostorem rozezní taneční hudba a performeři
zvou diváky ve svém nejbližším okolí na parket. Reakce budou asi vždy jiné, festivalové publikum je
však otevřené a brzy jsou skoro všichni pohromadě jako na diskotéce. A ani se jim nechce přestat, i
když hudba pomalu odumírá. Tanec tu opět spojuje, opět se stává prostředkem sdílení a

společenskou aktivitou, ačkoli vystoupení začínalo jeho artificiální formou. A i ta byla pestrá,
tanečníci svou pohotovostí i do jednoduchých pohybů dokázali vložit mnoho energie a přesvědčili o
svých kvalitách.
Kontrastní světy Milana Tomášika
V sobotu večer představil pražskému publiku svou práci choreograf a tanečník Milan Tomášik.
Tanečník mušketýrského vzezření se zálibou v barokní hudbě a tanci, ale stejně tak představitel
současného tance, vystupující s formací Les SlovaKs Dance Collective, ale také pod hlavičkou vlastní
skupiny Milan Tomášik & Co nyní představil se svými kolegy projekt Silver Blue. Minulý rok v ALTĚ
uvedli inscenaci Lovecká sezona. Ta byla nabitá především humorem, zato Silver Blue obsahuje více
rovin a ani její téma nemá tak jednoznačný výklad jako alegorie lovců a zvěře. Stále je však intenzivně
rozpohybovaná a dynamická.
V úvodní části přihlížíme hře a škádlení tří čtyř tanečníků za zvuků raně barokní (jak jinak) hudby a
jsou zde nastaveny i pohybové principy – používání množství malých pohybů, a přitom dlouhé dráhy,
po nichž se tanečníci pohybují poskoky jako v jednom letu. Milan Tomášik je interpretem, který se ani
v největším pohybovém rozvášnění a ztvárnění radosti nezbaví jakéhosi melancholického stínu, vždy
působil zvláštním dojmem, jako kdyby žitím v prostoru dvou tanečních světů zůstával sám tak trochu
mimo reálný svět fyzické přítomnosti. Jeho projev se divákovi snadno vryje do paměti.
Prolog končí překvapivě a s vážným nádechem, aby otevřel nejdelší část choreografie, z níž se vyklube
trio. Nerozumíme místu a času, kde se výjev odehrává, ale tušíme, že se odehrálo cosi zlého a
interpreti k sobě hledají nový vztah a možná i rozhřešení. Výborná Špela Vodeb se pohybuje
prostorem s fyzickou radostí z tance, chvílemi je téměř nemožné sledovat sled všech pohybů a změny
směru jejich vedení, s úsměvem a rozpuštěnými vlasy se míhá po jevišti jako bludička. Milan
Tomášik do scény vchází s pohyby narušenými vypětím, trhanými, horečnatými, a pak jej doplní
Alessandro Sollima. Jeho pohyby mají větší rozsah, ale energie směřuje do nitra, jako kdyby byl
štván také silným vnitřním napětím, které nemá kudy uniknout. Dalo by se říci, že tělem prvního z
nich prostupuje ono napětí jako vlny nebo řada drobných záchvěvů, které ovládají různé části těla,
zatímco druhý je sevřen jakousi křečí. Pokaždé je tělo ovládáno mocným pohnutím, ale projev je
odlišný. Společným východiskem je silně rytmizovaný pohyb, kterým je napětí uvolňováno. Vztah,
který vzniká mezi třemi tanečníky, můžeme spíše odhadovat jako jakési nové nacházení cesty a
důvěry. Po taneční stránce jde o natolik intenzivní podívanou, že příliš mnoho prostoru na zkoumání
podstaty beztak zbývá.
Finále mění scénu na přehlídkové molo a interpreti teď více hrají, než tančí, expresivita ve
vyjadřování radosti zřejmě bezdůvodné stoupá na maximum, aby ji vystřídala chladná maska – a to
doslova. Závěrečný kontaktní a pomalý duet pak už vnímáme jako epilog, který je postaven na
kontrastu k předchozímu výjevu, ale v kontextu celé choreografie už opravdu působí jako něco navíc.
Může to být vize uměřenosti jako řešení konfliktu, kompenzace všech dosud zobrazených extrémních
pocitů. Ale to už se opravdu můžeme jen dohadovat, inscenace je však i tak jako celek působivá.
Jedině snad je trochu s podivem, že si tvůrci vystačili s tak prostým civilním oděvem, jaký je možné
zaměnit za běžné domácí oblečení (byť je vše sladěno do modré a černé barvy). Nápaditější kostýmy
by inscenaci posunuly o další úroveň. Ale to se týká většího množství choreografií, a nejen těch
slovenských…
Výlety do nitra
Se sólovou choreografií se představil další z Les SlovaKs, tanečník Lukáš Homola. Jeho Solus zkoumá
izolaci jedince a s ní související symptomy, frustrace a závislosti. Jde však o téma dosti náročné,
zvláště pro vůbec první choreografickou práci. Tanečník nechává divákům málo vodítek, aby mohli

sledovat skutečné projevy toho, co by rád zachytil či kritizoval. Daleko poutavější je přijmout jeho
tanec čistě jako spojení pohybu a hudby, která rezonuje silným tělem – sledovat jeho jevištní
přítomnost.
V choreografii je cosi znepokojivého, neklid, tanečník jako kdyby se chvílemi kryl před neviditelným
nebezpečím nebo byl vtahován proti své vůli do směru, kterým se nezamýšlel vydat. Střídá se
zrychlení a zpomalení, hra s kontrasty, náznak útěku, ale také nerozhodné setrvání v prostoru.
Pohyby jsou silové i jemné a na tanečníka, který nepracuje s žádnou rekvizitou a nachází se v
prázdném prostoru, jen ukazují porůznu rozmístěné bodové reflektory, které mu někdy i určují cestu.
Cítíme jeho souznění s hudbou, jen se k nám nedostává čitelně poselství, které by ukazovalo, v čem
tkví specifičnost těla, „poznamenaného naší samotou a závislostí,“ jak o své práci píše. K tomu, aby
člověk vnímal choreografii ryze jako estetický prožitek, navádí i výběr hudby v poslední části, kdy se
spolu se zklidněným pohybem zaposloucháme do proslulého Chopinova Nokturna č. 1.
Ještě melancholičtější zážitek nabídl Peter Jaško – je rovněž jedním ze zakladatelů Les SlovaKs –
který si ke spolupráci přibral tanečnici Claru Furey a vytvořili spolu duet Untied Tales (The Vanished
Power of the Usual Regin). Choreografie je založena na monotónnosti a pohybu doslovně
minimalistickém. Je nezpochybnitelné, že tanečníci v ní vydávají velkou energii, protože minimální
pohyb vyžaduje maximální soustředění a přesun v řádu centimetrů je namáhavý, má-li se uskutečnit
bez zadrhávání. Je to však také poněkud „nekonečná choreografie“, přes všechno napětí v tvářích a
tělech tanečníků časem diváka udolá právě tím, že se její dynamika téměř nezmění.
Tanečníci jsou lapeni ve světě, který jim nahání strach, alespoň takový budí jejich roztřesená těla
dojem. Tisknou se k sobě a podpírají se na pouti po scéně, která pro ně představuje možná celou
nezměrnou rozlohu krajiny. Jako kdyby prožívali fyzickou bolest a každý nový krůček byl utrpením.
Jednolitost onoho pomalého modu operandi poruší jednou či dvakrát dynamičtějším pohybem právě
Peter Jaško, který jinak dovede skvěle pracovat s pády a s využitím síly gravitace, nechat se strhnout k
zemi ve zdánlivě naprosté bezmocnosti, aby se okamžitě vymrštil v nečekaném směru. Vzpomínám si
na jedno jeho sólo, které sestává prakticky jen z pádů a trvá snad čtvrt hodiny… Tahle minimalistická
poloha je proti němu velkým kontrastem, zajímavým – ale zkrátka příliš zdlouhavým.
Tanečníci si černým uhlem na zemi a na stěně (je naprosto prázdná – bez jakékoli dekorace, šál, je
odstraněn dokonce i baletizol a performeři se pohybují na základních dřevotřískových deskách) kreslí
obrys obydlí. Prostor na zemi je pak rozčleněn a nové kontury jsou respektovány. Křehká tanečnice
nejednou překvapí svou silou, partnerská souhra páru je značná. Absolvují spolu hodinovou pouť za
něčím, o čem nikdo neví, zda existuje, ohrožení něčím, co není vidět, a jestli jsou už v cíli, divák tak
docela nepozná. Možná je to tak trochu metafora naší nerozhodné společnosti, která by ráda někam
směřovala, ale raději přešlapuje na místě, a žije ve strachu, ačkoli občas ani neví z čeho.
Festival Hybaj Ho! měl ještě další hosty a další řadu poloh, v nichž se diváci mohli nacházet i
beznadějně ztrácet. Intenzivní program netrval ani týden, ale byl dramaturgicky hutný. Co si přát víc?
Snad jen, aby bylo na naší taneční scéně stále tak živo.

