
 

Studio ALTA – kulturní crosspoint 

Závěrečná zpráva projektu 

Provozování Studia ALTA je sedmým rokem nejvýznamnější aktivitou ALT@RT, z.ú. Rok 2015 

znamenal sedmou 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 děti i dospělé. Studio ALTA slouží jako zkušebna, 

divadlo, místo pro další vzdělávání profesionálů stejně tak jako pro aktivní kulturně-sociální zapojení 

široké veřejnosti. 

Nejvýznamnější událostí roku v rámci tohoto projektu bylo rozšíření Studia ALTA o další dvě haly 

v únoru 2015, ve kterých vznikla druhá zkušebna (Hala 23) a tzv. Obývák (Hala 24) – neformální a 

otevřený prostor pro umění a místní komunitu.  

Díky tomu se rozšířila i nabídka zázemí pro umělce (druhá 

zkušebna, sdílené kanceláře, ateliéry, skladové prostory, 

prostor pro networkingy, semináře a setkávání) i programu 

pro diváky, který nyní probíhá v prostoru divadla i v 

„Obýváku“ – multifunkční kavárně. Ta se stala domovem 

zejména pro nedivadelní umělecké a společensky 

angažované aktivity. Konají se zde výstavy, promítání filmů, 

koncerty, autorská čtení, diskuze, semináře neziskových 

organizací, dobročinné bazary a podobě.  

Kulturní obývák funguje paralelně s divadlem a rozšiřuje tak dosavadní uměleckou činnost o 
multikulturní a mezioborové aktivity. Obývák zcela přirozeně vytváří prostor pro setkávání a pro 
navazování nových spoluprací (prostřednictvím networkingů, seminářů či neformálních setkání) – jak 
jednotlivých umělců, tak umělců a neziskového sektoru či diváků. Obývák se během deseti měsíců 
fungování osvědčil jako životaschopný, iniciační kulturní „hub“, který podporuje společenskou funkci 
divadla a umění, přímé zapojování návštěvníků a hledání inovativních forem uměleckého vyjádření 
prostřednictvím propojování různých médií.  

1. Studio ALTA – divadlo (haly 30, 23) 

Během roku 2015 bylo ve Studiu ALTA uvedeno celkem 155 tanečních a divadelních představení, 

z toho 46 představení pro děti a 11 premiér. Mezi 11 premiérami byly i tři vzniklé v koprodukci 

ALT@RT, z.ú. Projekt Uhozené květinou režisérky Petry Tejnorové přivádí na jeviště trojici silných 

interpretek (Terezu Ondrovou, Lucii Kašiarovou a Vandu Hybnerovou) a tematizuje postavení ženy 

v dnešní společnosti. Česko-slovenský koprodukční 

projekt Let Me Die In My Footsteps souboru ME-SA a 

choreografa Renana Martinse de Oliveiry se ihned po 

premiéře probojoval mezi 20 evropských „Priority 

Companies“, prestižní seznam sestavovaný každoročně 

sítí Aerowaves z více jak 600 přihlášených děl. Na sklonku 

roku proběhla očekávaná premiéra souboru VerTeDance 

s názvem Ceviche. Přední český soubor tentokrát přizval 

ke spolupráci světově proslulého improvizátora a 

pedagoga Davida Zambrana a již podruhé kladenskou 

kapelu Zrní. Všechny tři premiéry se setkaly s nadšeným přijetím odborné i široké veřejnosti.   



 

V rámci programové linie Mladá krev se představily projekty Pukání choreografky Markéty Jandové a 

GoG Sáry Arnsteinové a Jiřího Šimka. V září představili výsledky své práce studenti, kteří byli vybráni 

na studentské rezidence v létě. Tentokrát šlo o pestrou směsici studentů KALD DAMU, Taneční 

katedry HAMU a brněnské JAMU. 

Ve Studiu ALTA již tradičně proběhly festivaly Malá inventura, Česká taneční platforma, Nová 

generace a festival komunitního divadla pro děti Partitura. Nově hostilo Studio ALTA Bienální 

přehlídku rezidentů z krajin V4 VARP-PA a Bazaar | Festival identity v umění a pohybu.  

Nedílnou součástí aktivit Studia ALTA jsou programy pro děti – nadále probíhá úzká spolupráce 

s Dětským studiem Altík a Lenkou Tretiagovou a TS Light. Dále ve Studiu ALTA proběhlo několik 

kulturně-společenských komunitních akcí – v únoru MASO-UPUSŤ, v červnu Den dětí, v září Zažít 

město jinak – Bubenská a v prosinci Mikulášská besídka.  

Program leden – prosinec 2015 

datum  akce 

leden   

16.1. TS Light/Hodně malá čarodějnice/9,00 

16.1. TS Light/Hodně malá čarodějnice/10,30 

17.1. TS Light/Hodně malá čarodějnice/16,00 

únor   

5.2. Sára Arnstein, Jiří Šimek: GoG/19,30 

7.2. Dětská dílna/Maso-upusť/14,00 

7.2. V.Hybnerová, L. Kašiarová/Angelky/17,00 

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

12.2. K.Jungová/4.svět/19,30 

16.2. TS Light/Karlík aneb zážitkový divadelní trenažér/9,30 

16.2. TS Light/Karlík aneb zážitkový divadelní trenažér/17,00 

17.2. TS Light/Karlík aneb zážitkový divadelní trenažér/8,30 

17.2. TS Light/Karlík aneb zážitkový divadelní trenažér/10,30 

20.2. L.Kašiarová/Imago/Malá Inventura/18,00 

21.2. ME-SA/Duets/Malá Inventura/20,00 

22.2. TSLight/Karlík aneb zážitkový divadelní trenažér/Malá Inventura/11,00 

22.2. S.Arnsteinová,J.Šimek/GoG/Malá Inventura/16,00 

25.2. Divadlo Spektákl/Zmoudření Dona Quijota/20,00 



 

26.2. P.Tejnorová/Nevina/Performing V4 – VARP-PA/19,00 

27.2. M.Kováčová/Love P and Passion B/Performing V4 – VARP-PA/18,00 

28.2. Z.Sviteková/Designed for tats/Performing V4 – VARP-PA/20,00 

Březen   

1.3. Improvizační večer/Setkáme se/19,30 

5.3. Julyen Hamilton/Play/19,30 

7.3. English College/19,30 

8.3. English College/19,30 

13.3. Marie Gourdain/Work in Progress/ 20,00 

13.3. Divadlo Spektákl/Zmoudření Dona Quijota/19,30 

16.3. TS Light/Krabat/9,00 

16.3. TS Light/Krabat/10,30 

17.3. TS Light/Krabat/9,00 

17.3. TS Light/Krabat/10,30 

17.3: Přehlídka představení ZUŠ/14,00 

19.3. Willy Prager/Victory day/Identity Move Bazaar/20,00 

20.3. Groundfloor Group/Parallel/Identity Move Bazaar/18,00 

21.3. Sobotní Bazaar/Identity Move Bazaar/16,00 

22.3. K.Jungová/4.svět/19,30 

23.3. ME-SA/SuperNaturals/P.Šavel,T.Ondrová/Boys who like to play with 

dolls/19,30 

27.3. Blood,Love and Rethoric/Disquiet/19,30 

28.3. Blood,Love and Rethoric/Disquiet/19,30 

29.3. Přehlídka představení ZUŠ/9,00 

29.3. TS Light/Jola/16,00/PREMIÉRA 

30.3. L.Kašiarová/Imago/19,30 

Duben   

10.4. L.Kašiarová/Imago/Česká taneční platforma/17,00 

11.4. ME-SA/SuperNaturals/Česká taneční platforma/15,00 

11.4. Japonský večer/hala 23/20,00 



 

16.4. Španělské gymnázium/Catalepsia/19,00 

17.4. Divadlo Spektákl/Zmoudření Dona Quijota/20,00 

19.4. V.Hybnerová, L.Kašiarová/Angelky/16,00 

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

20.4. K.Stupecká/Obsese/19,30/PREMIÉRA 

24.4. English College/17,00 

24.4. English College/20,00 

25.4. English College/15,00 

25.4. English College/19,00 

26.4. TS Light/Karlík aneb zážitkový divadelní trenažér/16,00 

27.4. TS Light/Karlík aneb zážitkový divadelní trenažér/8,30 

27.4. TS Light/Karlík aneb zážitkový divadelní trenažér/10,30 

29.4. K.Foss/Silver Lines/19,30 – Mezinárodní Den tance 

květen   

14.5. Křest CD Jeden Tanec 

17.5. Přehlídka Street Dance- DDM Ulita 

17.5. Pražský improvizační orchestr/koncert/19,30 

18.5. M.Tomášik/Lovecká sezóna/19,30 

21.5. M.Čurdová/Divadlo Fórum/19,30 

22.5. S.Arnsteinová + J.Šimek/Gog + Slam Poetry exhibice/19,30 

23.5. English College/19,30 

24.5. English College/19,30 

25.5. M.Baran/Fashion Show/21,00 

28.5. K.Jungová a divadlo Jako doma/ONY - PREMIÉRA/19,30 

29.5. Divadlo Spektákl/Zmoudření Dona Quijota/20,00 

31.5. K. Jungová a divadlo Jako doma/4.svět/19,30 

červen   

1.6. V.Hybnerová, L.Kašiarová/Angelky/16,00 

4.6. A.Byček/Heydrich/19,30 



 

5.6. Vystoupení ZUŠ Šimáčkova/18,00 

8.6. Závěrečné vystoupení Dětského studia Altík/16,00 

8.6. Závěrečné vystoupení Dětského studia Altík/18,00 

10.6. Vystoupení ZUŠ Nad Alejí/16,00 

11.6. K.Jungová a divadlo Jako doma/ONY/19,30 

12.6. K.Jungová a divadlo Jako doma/ONY/19,30 

13.6. Z.Šmugalová/Taneční podvečer/16,00 

13.6. Z.Šmugalová/Taneční podvečer/18,00 

15.6. M.Zelinka, M. Talaga/Synovial/20,00 

20.6. Týpek a Jolana/PREMIÉRA/18,00 

21.6. Ondina/19,30 

22.6. S.Krantz/White Piece/20,00/Dny Jeruzaléma 

23.6. Divadlo Continuo/Den osmý/20,00/Prague Quadrienale 

24.6. TS Light/Krabat/11,00 

25.6. TS Light/Karlík aneb zážitkový divadelní trenažér/11,00 

25.6. Americká Show pro TS Light/18,00 

26.6. H.Abed/The Smooth Life/16,30 

26.6. M. Hunken/The Wild Finish/18,30 

26.6. H.Abed/The Smooth Life/20,00 

srpen   

31.8. Divadlo Inventura,A.Čermák a kol./Tohle všechno patří 

tobě/PREMIÉRA/19,30 

září   

6.9. M.Jandová/Pukání/PREMIÉRA/19,30 

11.9. P.Tejnorová a kol./Uhozené květinou/I.PREMIÉRA/19,30 

12.9. P.Tejnorová a kol./Uhozené květinou/19,30 

13.9. TS Light/Jola s lezením v Boulderu/17,00 

14.9. TS Light/Hodně malá čarodějnice/9,00 

14.9. TS Light/Hodně malá čarodějnice/16,00 

17.9. ME-SA/SuperNaturals + GoG/19,30 



 

18.9. English College/19,30 

19.9. English College/19,30 

19.9. V.Hybnerová,L.Kašiarová/Angelky/Zažít město jinak/16,00 

21.9. Prezentace výsledků letních studentských rezidencí/19,00 

24.9. ME-SA,BOD.Y,R.Martins/Let Me Die in my Footsteps/PREMIÉRA/19,30 

25.9. ME-SA,BOD.Y,R.Martins/Let Me Die in my Footsteps/19,30 

26.9. Nanohach/Dialogy/18,00 

říjen   

5.10. A.Byček/Heydrich/19,30 

9.10. TS Light/Putování ve větvích/9,00 

9.10. TS Light/Putování ve větvích/10,30 

10.10. TS Light/Putování ve větvích/10,30 

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

22.10. VerTeDance: Chybění (Work in progress prezentace) 

22.10. K.Foss/Golden Evil/19,30 

23.10. Democrazy or How to Peel an Onion without Crying/19,30 

24.10. English College/19,30 

25.10. English College019,30 

26.10. L.Kašiarová/Imago/19,30 

29.10. ME-SA,BOD.Y,R.Martins/Let Me Die in my Footsteps/19,30 

30.10. K.Jungová a divadlo Jako doma/ONY/19,30 

31.10. K.Jungová a divadlo Jako doma/ONY/19,30 

listopad   

1.11. Pražský improvizační orchestr/19,30 

6.11. Divadlo Inventura,A.Čermák a kol./Tohle všechno patří tobě/19,30 

7.11. Nanohach/Dialogy/18,00 

8.11. K.Vaněk/Hidden Tracks/19,30 / PREMIÉRA 

9.11. K.Vaněk/Hidden Tracks/19,30 

12.11. Festival Nová generace/19,30 



 

13.11. Festival Nová generace/19,30 

14.11. Festival Nová generace/19,30 

15.11. P.Šavel, T. Ondrová/Boys Who Like to Play With Dolls/19,30 

16.11. P.Tejnorová a kol./Uhozené květinou/19,30 

21.11. L. Tretiagová a TS Light/Pan Brum a jeho dům/12,00/Noc divadel 

21.11. VerTeDance,D.Zambrano,Zrní/Ceviche/PREMIÉRA/19,30/Noc divadel 

22.11. Festival Partitura/T.S.Light/Jola/16,00 

23.11. Festival partitura/T.S.Light/Jola/10,00 

24.11. Festival Partitura/T.S.Light/Hodně malá čarodějnice/9,45 

24.11. Festival Partitura/T.S.Light/Hodně malá čarodějnice/11,00 

25.11. Festival Partitura/T.S.Light/Krabat/10,00 

25.11. Festival Partitura/T.S.Light/Krabat/19,00 

28.11. Festival Partitura/T.S.Light/Malá Párty Túra/15,00 

28.11. Festival Partitura/T.S.Light/Velká Párty Túra/18,00 

29.11. Festival Partitura/T.S.Light/Karlík aneb zážitkový divadelní trenažér/14,00 

29.11. Festival Partitura/T.S.Light/Karlík aneb zážitkový divadelní trenažér/16,00 

30.11. Festival Partitura/T.S.Light/Putování ve větvích/10,00 

prosinec   

5.12. Dětské studio Altík/My se čertů nebojíme/15,00 

5.12. Dětské studio Altík/My se čertů nebojíme/17,00 

6.12. L.Kašiarová/Imago/19,30 

7.12.  P.Tejnorová a kol./Uhozené květinou/19,30 

8.12. 11:55/Umění braku on air/19,30 

11.12. M.Gourdain/Un/19,30/předpremiéra 

12.12. M.Jandová/Pukání/19,30 

13.12. T.S.Light/Jola/14,00/Benefice 

13.12. T.S.Light/Div se/17,00 

14.12. VerTeDance,D.Zambrano,Zrní/Ceviche /19,30 

17.12. Lucia Kašiarová, Peter Machajdík/Area/19,30 



 

18.12. Debris Company/Clear/19,30 

19.12. P.Šavel,S.Dobák,ME-SA/Much More Than Nothing/19,30/derniéra 

 

2. Studio ALTA – Obývák 

V nově vzniklém „Obýváku“ se během deseti měsíců fungování konalo přes 70 akcí. Některé 

doplňovaly divadelní program (diskuze ImproEvents Prague, networking České taneční platformy, 

Ateliér Čtení tance apod.), jiné stály samostatně a přivedly do Studia ALTA zcela novou skupinu 

návštěvníků – KNIHEX, workshopy Zdrojovny, Cheescake Festival ad. 

Samostatnou kapitolou se staly aktivity designované přímo pro neformální prostor Obýváku, jako byl 

festival Identity.Move a jeho hlavní event  - sobotní Bazaar. Od srpna jsme zavedli nový programový 

cyklus Kino v obýváku, který představuje společensky angažované filmy. Svůj náhradní domov zde 

nalezly večery autorského čtení „Flogování“, Otevřené snídaně spojující u jednoho stolu lidi různého 

vyznání (ve spolupráci s iniciativou Hate Free Culture), schůzky Lesní školy, nejrůznější koncerty, 

vernisáže a diskuze. 

ALTA Obývák 

2.3. Diskuze ImproEvents Prague 

7.-8.3. In Motion Parkour 

12.3. koncert Milanosz 

23.3. Vernisáž výstavy Beatrice Dandové a Karolíny Jelínkové 

9.4. Diskuze "Formy a hodnoty alternativních ekonomických praktik v ČR" 

9.4. koncert Embrun 

10.4. SE.S.TA: Ateliér čtení tance / ČTP 

10.4. Koncert Praguematic 

11.4. Networking umělců a produkčních / ČTP 

12.4. Šatník - dobročinný bazar oblečení 

15.4. Lesní školka 

18.4. Hudební festival - Don´t Eat Stuff of the Sidewalk 

20.4. Vernisáž výstavy Gabriely Těthalové 

26.4. recyklační workshop Zdrojovny 

29.4. Diskuze s Karen Foss a afro tančírna - Den tance 

6.5. Setkání dobrovolníků Zachraň jídlo 

19.5. Impro Liga párty 



 

22.5. Vernisáž výstavy Lucie Doležalové a Klaudie Hlavaté 

23.5. Prague Cheescake Festival 

4.6. Vernisáž 

10.6. setkání dobrovolníků Zachraň jídlo 

11.6. Koncert Praguematic 

15.6. koncert WD 

23.6. Brunch Pražského Quadrienale 

18.8 Otevřená snídaně 

18.8 Kino v obýváku: Přestupní stanice  

4.9. Zachraň jídlo - vaření křivé polévky 

7.9 Kino v obýváku: Rodná zem 

8.9 Flog – autorské čtení 

14.9 vernisáž výstavy fotografií 

15.9 Kino v obýváku: Chicago Girl  

18.9. Živá knihovna (Tmeník, o.s.) 

19.9 Zažít město jinak – areál Bubenská 

22.9 Flog – autorské čtení 

23.9 Vidět Afganistán – benefiční aukce 

24.-25.9. Fórum o potravinové suverenitě 

25.9. SE.S.TA: Prezentace projektu Kreativní vzdělávání do škol 

1.10 Folklorní mejdlo 

3.10.  Kavárny naživo – workshop hudební a dramatické improvizace  

4.10. Graffiti Jam 

6.10. Flog – autorské čtení 

10.10. Dům zahraniční spolupráce - setkání dobrovolníků, workshopy 

11.10. Šatník - dobročinný bazar oblečení 

12.10. Křest knihy Recykliteratura 

13.10. vernisáž   

15.10. Kino v obýváku: Běloruský sen 



 

19.10. koncert Ladmine Alert 

20.10. Flog – autorské čtení 

22.10. Diskuze Centra pro integraci cizinců o uprchlické krizi 

25.10. Otevřená snídaně 

27.10. Prezidentky - divadlo v hale 23 

31.10. Křest knihy Hunt Kastner 

2.11. Kino v obýváku: Opotřebovaní 

3.11. Flog – autorské čtení 

7.11. Benefiční bazar Sestry v sukni 

17.11. Flog – autorské čtení 

20.11. Dům zahraniční spolupráce - workshopy 

20.11. Kino v Obýváku: Úkryt + diskuze ve spolupráci s Centrem pro integraci 

cizinců 

21.11. Otevřená snídaně 

21.11. Noc divadel – prohlídka prostor, přednáška na téma industriálního dědictví 

22.11. recyklační workshop Zdrojovny 

23.11. Diskuze Centra pro integraci cizinců o uprchlické krizi 

24.11. Krajská konference Strany zelených 

25.11. vernisáž Oživlá kavárna 

26.11. Folklorní mejdlo 

27.11. koncert Živé kvety /SK/ 

30.11. Kino v Obýváku: Danielův svět + diskuze s režisérkou 

1.12. Flog – autorské čtení 

3.12. Folklorní sejra (etnografická přednáška) 

4.12. Polibek můzy 

10.12. Kino v obýváku: Comback + diskuze s tvůrci a odborníky na téma vězeňské 

recidivy 

11.12. Vernisáž 

12.-13.12. Knihex – veletrh malých nakladatelů 

15.12. Flog – autorské čtení 



 

 

3. 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 sdružení 

ALT@RT je dlouhodobě napomáhat dalšímu rozvoji 

nezávislých umělců a provoz zkušeben tak patří k jedné 

z hlavních nabízených služeb. V nové zkušebně 23 navíc není 

žádné omezení večerními představeními či pravidelnými 

kurzy, umělci zde tedy mohou zkoušet kontinuálně a bez rušení. Třetím prostorem pro zkoušení je 

divadelní sál. 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.   

Z profesionálních umělců zde během roku 2015 nalezli svůj náhradní domov tito: 

VerTeDance, Jaro Viňarský: Chybění (Premiéra 1.11. v Divadle Archa) 

Lenka Vagnerová & Company: Gossip (Premiéra 24.11. v La Fabrice) 

Jiří Adámek: Na útěku (Premiéra 25.11. v NoD) 

VerTeDance, David Zambrano, Zrní: Ceviche (Premiéra 21.11., Studio ALTA) 

Petra Tejnorová a kol.: Uhozené květinou (Premiéra 11.9., Studio ALTA) 

ME-SA, Renan Martins de Oliveira: Let Me Die In My Footsteps (Premiéra 24.9., Studio ALTA) 

DOT504, Paul Blackman: Physical Jerks (Premiéra 16.10. v Divadle Ponec) 

Seznam skupin / umělců, kteří využili nebo využívají prostor Studia ALTA v roce 2015:  

ME-SA, VerTe Dance, 420PEOPLE, Nanohach, DOT504, Tantehorse, DAMU, HAMU, JAMU, Karen Foss, 

David Zambrano, Lenka Vagnerová, Petra Tejnorová, Peter Šavel, Tereza Ondrová, Lucia Kašiarová, 

Jiří Adámek, Andrea Miltnerová, Andrej Petrovič, Sofia Krantz, Alexej Byček, Aleš Čermák a divadlo 

Inventura, Karel Vaněk, Jiří Havelka, Lenka Tretiagová a TS Light, Kateřina Jungová a divadlo Jako 

doma, Marie Gourdain, soubor Artual, SE.S.TA, Markéta Jandová, Kateřina Stupecká, Martin Talaga a 

Marek Zelinka, Kateřina Szymanská, orchestr Berg, English College, Španělské gymnázium, DDM Ulita, 

ZUŠ Šimáčkova, ZUŠ nad alejí, Pohybové studio H a další.  

4. Rezidence 

V roce 2015 pokračovalo Studio ALTA v intenzivním poskytování prostoru pro rezidence. 
V oblasti profesionálního umění rezidenci získaly tyto projekty: 
 
ME-SA / Renan Martins: Let Me Die In My Footsteps 
Petra Tejnorová a kol.: Uhozené květinou 
DOT504 / Paul Blackman: Physical Jerks 
VerTeDance/David Zambrano / ZRNÍ: Ceviche 
VerTeDance / Jaro Viňarský: Chybění 
Lenka Vagnerová & Company: Gossip 
Jiří Adámek: Na útěku 



 

ME-SA / Andrej Petrovič: LUST 
 
Studio ALTA pokračuje i v programu studentských rezidencí, v rámci kterých letos poskytlo dva týdny 
zkoušení celkem čtyřem skupinám studentů z HAMU, DAMU a JAMU. 
Studio ALTA funguje jako obdoba „start-upu“, který umožňuje mladým lidem profesně dozrát ve 
„zkušebním“ prostředí. Loňská zkušenost dokázala smysluplnost projektu, když původně studentský 
projekt GoG Sáry Arnsteinové a Jiřího Šimka byla vybrán do dramaturgie Nové sítě a tvůrčí duo na 
jeho základě získalo rezidenci v Kolíně nad Rýnem na nový projekt. 
 

 

5. Programy pro děti: 
 
Nedílnou součástí dramaturgie Studia ALTA jsou 
představení a komunitní akce určené dětskému 
divákovi. Hlavní iniciátorkou dětských aktivit zůstává 
zkušená pedagožka Lenka Tretiagová, jejíž 
interaktivní inscenace pomáhají dětem objevit 
divadlo jako přátelské a hravé místo, do něhož se 
budou rádi a bez obav vracet.  
 
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. 
 

6. Spolupráce s festivaly:   
Během roku 2015 proběhlo ve Studiu ALTA rekordní množství festivalů – Malá inventura, bienální 
přehlídka VARP-PA zemí V4, mezinárodní festival Identity Move! – festival identity v umění a pohybu, 
Česká taneční platforma, interaktivní festival pro dětského diváka PARTITURA a festival mladých 
tvůrců Nová generace. Během roku 2015 probíhá dramaturgická příprava osmého ročníku festivalu 
slovenského současného tance HYBAJ HO! 2016. 
 

7. Zahraniční spolupráce: 
 

V oblasti mezinárodní spolupráce se nejvýznamnější událostí 
roku 2015 stalo zařazení Studia ALTA do sítě Trans Europe 
Halles. Holešovické Studio ALTA se tak jako první pražská kulturní 
instituce stalo členem této organizace, která sdružuje nezávislá 
kulturní centra obvykle vybudovaná v opuštěných industriálních 
objektech a podporuje jejich mezinárodní umělecké spolupráce 
napříč Evropou. 
 
Studio ALTA se stalo plnohodnotným multikulturním centrem po 

vzoru mnohých podobných zahraničních institucí také díky rozšíření do dvou nových hal. Členové 

TEH, kterých je dnes přes 70, mají mimořádné zkušenosti s transformací opuštěných industriálních 

objektů na kulturní centra, a to díky pohybu „zdola“ – ve spolupráci s umělci a místními lidmi. Studio 

ALTA se také od svého vzniku profiluje díky vlastním občanským a uměleckým aktivitám širokého 

okruhu spolupracovníků, příznivců a návštěvníků.   



 

Již tradičně Studio ALTA hostí projekty s mezinárodním obsazením, například Let Me Die In My 

Footsteps souboru ME-SA. Tradičně jsme uvedli nejnovější projekt českého tanečníka a choreografa 

žijícího v Bonnu Karla Vaňka. V říjnu jsme uvedli dvě zahraniční a politicky angažované produkce: 

Golden Evil norské choreografky Karen Foss a Democrazy Helene Weinzierl/Laroque. V květnu 2015 

se do Studia ALTA vrátil zakládající člen Les SlovaKs Dance Collective Milan Tomášik s představením 

Lovecká sezona.  

8. Vzdělávací program: 

Intenzita vzdělávacího programu ve Studiu ALTA přerostla v roce 2015 do samostatného uceleného 

projektu s názvem MYSLET TANCEM! Projekt se snaží zacelit mezeru mezi vzdělávacím systémem 

v ČR a fungováním projektů na nezávislé scéně, kdy interpret je plnohodnotným partnerem tvůrce.  

V roce 2015 projekt nabídl intenzivní týdenní stáže s těmito tvůrci a pedagogy: 

2. – 6.2. / Andrej Petrovič 

2. – 7.3. / Julyen Hamilton, ImproEvents Prague 

27.4. – 1.5. / Karen Foss 

9. – 13.11. / David Zambrano 

 

Dále nabídl tréninky pro všechny taneční nadšence v těchto termínech: 

7. – 8.2. / Dorka Hoštová 

14. – 16.7. / Dorka Hoštová 

21. - 23.7. / Soňa Ferienčíková 

11. – 13.8. / Jana Novorytová 

18. – 20.8. / Dorka Hoštová 

25. – 26.8. / Věra Ondrašíková  



 

 



 



 

 



 

 



 



 

Mediální ohlasy: 

Zuzana Smugalová: Víkend Malé inventury v Altě: ve dvou večerech hned tři duety 

Pražský deník, 23.2.2015 

 

http://prazsky.denik.cz/kultura_region/vikend-male-inventury-v-alte-ve-dvou-vecerech-hned-tri-

duety-20150223.html 

 

Praha - Program festivalu nového divadla Malá inventura, který se koná od 19. do 25. února v Praze, 

zaměřil v pátek a v sobotu pozornost svých diváků především na současný tanec a pohybové umění. 

Nabídku učinilo především Studio Alta, které uvedlo ve dvou večerech hned tři duety z vlastní 

rezidentní tvorby. 

 

Třikrát o podobě vztahu muže a ženy, pokaždé jinak autorsky uchopené, pokaždé s jinou pointou 

zaujaly v první řadě velmi kvalitní intepretací, ale i vyzrálým autorským vedením. V pátečním Imagu 

(choreografie Lucie Kašiarová) mělo publikum možnost obdivovat proměny křehké tanečnice Soni 

Ferenčíkové, která během tanečního dialogu s Jaro Ondrušem prošla celou škálou zobrazení vnitřních 

pocitů i vnějších podob od křehké porcelánové panenky až k šílené „fúrii" a nazpět. 

 

Sobotní program ve Studiu Alta nazvaný Duets pod hlavičkou „altovského" rezidentního souboru ME-

SA spojil dvě taneční díla. Karolína Hejnová jako tanečnice v prvním z nich (Possibilities of Dialogue) 

rozproudila spolu se Sebastianem Belmarem hru na detail v pohybech i gestech a poskytla výjimečně 

esteticky laděnou podívanou v režijním a light designovém vedení Jana Komárka a Andrey Miltnerové 

(pohybová spolupráce). 

 

Nadsázka a ironický humor 

Třetí duet s názvem Supernaturals prezentovaný Martinou Hajdylou Lacovou a Stano Dobákem 

naopak stavěl na nadsázce a ironickém humoru. Křehkost nahradila fyzická síla a odhodlání fiktivního 

heroismu. Tanečníci si ve vzájemném střetu nezůstali nic dlužni a nebáli se jít až na hranice svých 

možností. Divácky velmi atraktivně zpracované téma obyčejně neobyčejných superhrdinů (režijní a 

choreografická spolupráce Paľo Šavel) bylo přesně vloženým středníkem víkendu, v němž právě 

Studio Alta hrálo hlavní roli. 

 

V sobotu večer totiž Studio Alta poprvé oficiálně představilo veřejnosti své rozšířené prostory 

v holešovických halách číslo 23 a 24. Vedle fungující divadelní scény a malé zkušebny (hala 30 a 31) 

zde vznikla nová zkušebna, zázemí pro umělce a produkci, bar nebo velmi variabilní klubový prostor 

vhodný i pro koncerty či party. Potenciál, který se zde nabízí nejen pro taneční divadelní umění je 

obrovský, stejně jako prostory, které nyní bude Studio Alta spravovat. Nezbývá než držet palce a 

sdílet nadšení přinášející novou éru v žánru nového divadla. 

 

Dominika Prokopová: Alta a omega všeho! ( ME-SA ve Studiu Alta)  

Fullmoonzine, 24.2.2015  

 

http://www.fullmoonzine.cz/clanky/alta-a-omega-vseho-me-sa-ve-studiu-alta 

 

http://prazsky.denik.cz/kultura_region/vikend-male-inventury-v-alte-ve-dvou-vecerech-hned-tri-duety-20150223.html
http://prazsky.denik.cz/kultura_region/vikend-male-inventury-v-alte-ve-dvou-vecerech-hned-tri-duety-20150223.html
http://www.fullmoonzine.cz/clanky/alta-a-omega-vseho-me-sa-ve-studiu-alta


 

Nejen že ti z nás, kteří zavítali do Studia Alta, měli příležitost vidět taneční setkání dvou výjimečných 

párů, zároveň jsme mohli být svědky slavnostního otevření nových prostor, do kterých se Alta 

rozšířila. A bylo to velké. 

 

Tanečnice Karolína Hejnová a cizokrajný choreograf Sebastian Belmar se sešli u jednoho stolu. Každý 

na své židli, tváří v tvář, oživovali dialog podobným způsobem jako bytosti, kterým vdechl život Jan 

Švankmajer ve svém krátkém filmu Možnosti dialogu, jimž se tvůrci volně inspirovali. S neutuchající 

energií zkoumali možnosti vzájemného dorozumívání s různými výsledky. Někdy se spojení naváže, 

někdy se může muž postavit na hlavu a žena jí mlátit o stůl a nic. Neslyším, co píšeš, nevidím, co říkáš. 

Ale i když se vzdálíme, vím, že jsi tu, cítím to. Energické pohyby obou tanečníků doplňovaly z počátku 

opatrné zvuky, které postupně gradovaly, až přešly do intenzivního šumu podbarvujícího napjatou 

atmosféru. V silné závěrečné scéně nakonec oba aktéři dialogu najdou společnou řeč a splynou. Oni 

sami se sebou a jejich stíny spolu. Může mít člověk dva stíny? Stín postavy a stín viny? Množí se stíny 

stejně jako pochybnosti? Napětí se rázem uvolňuje a shluk zvuků nahrazuje harmonizující zvuk 

varhan. V téměř posvátné atmosféře muž i žena naleznou svůj vnitřní prostor a každý na své straně 

stolu končí v objetí. Na bílé zdi pak ožije hra stínů, která vás vezme za ruce. Uvidíte. 

 

Když dozněly varhany, nastala patnáctiminutová pauza, během které se mohli všichni diváci 

občerstvit v černém nostalgickém baru, jak ho nazvala Lucia Kašiarová ve své promluvě k publiku. 

Mezitímco před třemi lety se v průchodu před Altou potýkali s vietnamskými trhovci a dodávkami 

přeplněnými riflemi, teď mohou všichni oslavovat úspěšnou expanzi. Posilněni svařákem jsme pak 

znovu zaujali pozice a pak přišlo něco super. Supernaturalis. Martina Hajdyla Lacová a Stano Dobák 

rozhodnutí odhodit všednost své lidskosti a chtít víc. 

 

Supernaturalis. Osvěžující podívaná, kdy pro jednou nemusíme analyzovat, zpytovat a sumarizovat, 

ale můžeme se kochat pohledem na dva hrdiny, kteří jsou super, ale nemají to spolu lehké. Když vás 

omrzí být zranitelným člověkem, můžete se stát akčním superhrdinou. Když to ale učiní i váš 

protějšek, přijde řada na kompromisy. Dělají ale superhrdinové vůbec kompromisy? Lacová i Dobák 

jsou skvělí nejen coby tanečníci, ale po celou dobu drží silný herecký výraz, umocňující potýkání těch, 

kteří jsou náhle obdařeni nadlidskou silou. Říká se, co tě nezabije, to tě posílí, ale tady se situace 

trochu mění. Když tě něco dlouho nezabije, tak by ses mohl začít nudit. V dlouhých chvílích pak 

nezbývá, než se do sebe začít trefovat, že, drahá. Nesmí samozřejmě chybět oslnivý lesk nových 

převleků a hrdinná projekce nových super totožností na závěr. Bravo. 

 

Po skončení projekce přišla opět Lucia Kašiarová, tentokrát v doprovodu Karolíny Hejnové, a znovu 

připomněli, že nás čeká ještě dlouhý večer a máme stále něco zásadního před sebou. A protože v 

Altě, jak nás dámy informovaly, je vše o důvěře, přišel čas vyzkoušet míru naší důvěry v Altu. A tak 

jsme se všichni odebrali na jeviště, vytvořili dlouhého hada a ruku v ruce se zavřenýma očima jsme se 

nechali vést do nového světa. Vždy, když měl člověk pocit, že si zákonitě musí rozrazit hlavu o dveře 

nebo zakopnout o schod, objevili se podpůrné ruce a vstřícný hlas, žádná katastrofa se nekonala. 

Když jsme dorazili do místa určení a mohli zase otevřít oči, spatřili jsme barevně osvětlené nové 

prostory a na malém podiu dvě sudičky ze tří – šéfa jevištního provozu Nové scény ND Petra Voříška a 

tanečnici a zakladatelku souboru VerTeDance Terezu Ondrovou, která přečetla báseň o Altě a navíc 

ještě přidala svéráznou verzi české hymny. Po oficiálním otevření a patřičných děkovačkách 

nastoupili opět známí super-tanečníci Martina Hajdyla Lacová a Stano Dobák a rozjeli svou 

supernaturální tančírnu. Návštěvníci, kteří netančili, mohli vyzkoušet možnosti dialogu s novým 

barem. 



 

 

Bylo to vydatné a jistě dlouhé. Ať se Altě daří, a když už mohla sama vyrůst, tak ať i nadále roste 

počet jejích příznivců a zastánců, aby se už nikdy nescvrkla, ale aby nás ještě přerostla. Zaschla malta, 

ať žije Alta! 

 

Tatiana Brederová: Proč je na stole květina? 

Divadelní noviny, 2.3.2015 

 

http://www.divadelni-noviny.cz/proc-je-na-stole-kvetina 

 

Pražská taneční a kulturní komunita získala v únoru další nezávislý prostor pro tvorbu a setkávání. 

Holešovické Studio ALTA otevřelo brány nových hal 21. února v rámci festivalu Malá inventura a 

přivítalo první návštěvníky v originálně zútulněném skladu. 

 

Činnost nových prostor zahájila supernaturální tančírna současného tance s hrdiny duetu 

Supernaturals Martinou Hajdylou Lacovou a Stanem Dobákem, kteří roztančili dvě stě návštěvníků. 

Tanečnice roku 2010 Tereza Ondrová a šéf jevištního provozu Nové scény ND Petr Voříšek jakožto 

nespoutané skladové sudičky dali novým halám do vínku hodně sil a úspěchů. 

 

Studio ALTA vzniklo před sedmi lety, pět let funguje v pravidelném provozu a letos zahájilo další 

kapitolu své existence. Pražští diváci již ALTU znají jako zavedené divadlo, zkušebnu, dětské studio, 

komunitní prostor a místo konání tanečních festivalů a workshopů. Svůj domov zde našli kupříkladu 

tanečníci ze skupiny ME-SA, dětské Taneční studio Light, mnohé studentské inscenace či další 

nezávislé projekty. 

 

Rozsah aktivit a zvyšující se poptávka přirozeně přiměly vedení Studia ALTA uvažovat o rozšíření. V 

rámci výmenného pobytu bola v ALTE na rezidencii študentka z Ameriky. Z jej výskumu vyplynulo, že 

veci v ALTE vznikajú zdola a veľmi prirodzene. Rozšírenie teda ešte viac pomôže tomu, aby sa tu ľudia 

stretávali, aby tu vznikol meeting point, aby sme tu mohli sedieť a rozprávať sa, vysvětluje svoje 

rozhodnutí ředitelka Lucia Kašiarová. 

 

V nových halách vznikne další zkušebna pro soubory „bez domova“, výtvarné ateliéry, coworkingová 

kancelář pro pracovníky na volné noze, výstavní prostor, interaktivní hřiště pro děti se 

scénografickými prvky a neformální kavárna pro práci a oddech, kterou v ALTĚ nazvali příznačně 

náhradním obývákem. 

 

Zahajovací párty učinila tomuto názvu zadost. Nové haly návštěvníci ihned zabydleli a uvolněná 

spontánní atmosféra slibuje zdárný začátek další tvořivosti. Nečekejte typicky chladný tovární 

prostor. V kontrastu k původním účelům hal zde vzniklo vskutku útulné zázemí: Keď sa tu prvýkrát 

rozsvietili svetlá, bolo to romantické a cítila som, že to miesto je už teraz teplé a príjemné. Dúfam, že 

to nebude priestor, ktorý sa iba používa, ale že ľudí bude zaujímať, prečo je tu na stole kvetina a 

komu patrila tamtá sofa. Že ten priestor sa bude meniť tým, akí ľudia sem prídu. 

 

Ve Studiu ALTA totiž každý spoluvytváří dramaturgii. Tomuto kulturnímu cross pointu nedominuje 

jenom jedna osobnost, ale setkávají se tady špičkoví umělci i mladí experimentátoři s diváky od dětí 

po seniory. Lucia Kašiarová se svým týmem cíleně buduje místo, kde své umělecké ambice může 

realizovat každý: V kaviarni by som chcela organizovať koncerty a všetko, čo sem ľudia prinesú. 

http://www.divadelni-noviny.cz/proc-je-na-stole-kvetina


 

Verím, že keď sem ľudia prídu, budú mať sami nápad, čo tu môžu urobiť. Nechcem, aby sme my 

tvorili program, ale aby sa tvoril sám. 

 

Studio ALTA bude tedy sloužit opravdu všem a s pomocí široké komunity přátel a fanoušků také nové 

haly vznikly. Po bývalém nájemci zůstaly totiž naprosto zdevastované a prázdné a před týmem ALTY 

tak stál nelehký úkol kompletní rekonstrukce. Museli zde zavést elektřinu, plyn a topení, vybudovat 

sociální zázemí, vymalovat a sehnat kompletní zařízení – a to vše svépomocně. Naštěstí za ALTOU 

stojí mnoho nadšenců a příznivců, kteří pomohli prací či darovaným nábytkem a v neposlední řadě 

svým zápalem a přízní. Za pouhé dva měsíce tato rozvalina ožila hudbou, tancem a bezuzdnou 

zábavou. 

 

Vize Studia ALTA je tedy jasná. Nové prostory budou přístupné po celý den a hlavním cílem je zde 

vytvořit motivující tvořivé prostředí, které pomůže rozvoji tanečního umění a kulturní výměně jako 

takové: Potvrdilo sa mi to už tým, že tu bude mať zázemie Česká tanečná platforma a bude tu robiť 

networkingy. Už sa ozvali aj ďalší ľudia z rôznych organizácií, ktoré tu chcú robiť podobné akcie, 

popisuje první aktivity v nových halách Kašiarová. 

 

Ohlasy diváků i umělců jsou nadšené a dokazují důležitost tohoto rozšíření. Studio ALTA vznikalo 

samospádem, v reakci na aktuální poptávku a v součinnosti s těmi, kdo zde aktuálně působí. Posun za 

sedm let je dle Kašiarové obrovský: Keď sme otvárali prvú halu, bola som tam stále sama. Chvíľami 

som nevedela, pre koho to robím. Druhá hala sa otvorila vlastne proti mojej vôli a bez toho, aby som 

sa toho dotkla. V nových halách každý deň pracuje veľa ľudí. Tí ľudia tu zrazu sú, každý vie, čo má 

robiť a baví ich to. 

 

Zpráva pro všechny: 

Jestli jste nestihli únorové slavnostní zahájení, od 2. března máte možnost nové haly navštívit kdykoli 

od 10:00 do 22:00. V neformálním obýváku pro práci, tvorbu, oddech, vzděláváni a setkávání je 

vítaný každý! 

 

Amálie Bulandrová: Ohlédnutí za letošní Malou inventurou 

Deník Referendum, 8.3.2015 

 

http://denikreferendum.cz/clanek/19930-ohlednuti-za-letosni-malou-inventurou 

 

(...) 

Závěr sobotního večera tvořil projekt DUETS ve Studiu ALTA. Diváci mohli shlédnout inscenaci 

vytvořenou ze dvou nezávislých částí, nazvaných Possibilities of Dialogue a SuperNaturals. V prvním 

případě šlo o koncepci pohybového dialogu umělecky různě zaměřených osobností, jež byla pod režií 

Jana Komárka volně inspirována stejnojmenným filmem Jana Švankmajera. Druhá část diváky 

přenesla do světa dvou přátel, rozhodnutých stát se superhrdiny. Tanečníci a choreografové Martina 

Hajdyla Lacová a Stano Dobák se v sobě, v naději na změnu a snad v touze po záchraně světa, pokusili 

objevit a k životu vzkřísit své nadpřirozené fyzické síly. Výsledkem byla více než humorná, lehce 

dojemná koláž (nadlidských) pohybových výkonů, vedena přesvědčivě upřímnou snahou o „lepší 

zítřky“. 

 

Jelikož se Studio ALTA, sídlící v pražských Holešovicích, rozhodlo oslavit otevření své nové haly s 

účastníky festivalu Malá Inventura, následovala po „duetech“ volná taneční zábava nazvaní Tančírna 

http://denikreferendum.cz/clanek/19930-ohlednuti-za-letosni-malou-inventurou


 

současného tance. Díky ní měli návštěvníci možnost poměřit své pohybové nadání s tanečníky 

Martinou Hajdylou Lacovou a Stanem Dobákem. 

(...) 

 

 

 

Petra Dotlačilová: Tři otázky pro Lucii Kašiarovou 

Taneční aktuality, 27.3.2015 

 

http://www.tanecniaktuality.cz/tri-otazky-pro-lucii-kasiarovou/ 

 

Slovenská tanečnice, performerka, pedagožka Lucia Kašiarová se pohybuje na české scéně již 

jedenáct let. Za tu dobu stihla založit, zútulnit a úspěšně provozovat Studio Alta – „sklad, který si říká 

divadlo“, dnes jeden z nejvýznamnějších prostorů pro současný tanec, založit festivaly Hybaj ho! a 

ImproEvents. V rámci své umělecké činnosti se podílí na několika projektech jako tanečnice (v roce 

2012 získala titul Tanečnice roku) či choreografka. Její poslední dílo Imago, které mělo premiéru 

v květnu 2014, bylo vybráno na prestižní přehlídku českého tance Česká taneční platforma 2015.  

 

Čím vás text Carla Gustava Junga zaujal natolik, že jste se rozhodla převést jeho myšlenky do tance? 

Jaké motivy můžeme v Imagu nalézt? 

 

Text Carla Junga jsem si nevybrala sama. Do již rozběhnutého projektu mě oslovila Soňa Ferienčíková, 

která měla vybraný text i téma a hledala choreografa. Byla to pro mě výzva, nikdy před tím jsem na 

zakázku nepracovala. Po přečtení textu Animus a Anima mě zaujalo, jak moc to souvisí s principem 

umění jako takovým. Tento text v zásadě pojednává o tom, že každý z nás má v sobě druhou tvář, ke 

které více či méně promlouvá, která ho ovlivňuje a které hlas často nechceme slyšet, protože ve 

společnosti hrajeme jinou námi vybranou roli, která se neztotožňuje s postavou uvnitř nás. Je to jako 

sochař, který má velmi jasnou osobnost, ale v momentu, když naslouchá svému nitru, vytesá 

z chladného kamene krásnou sochu, plnou zcela jiného života. Je to, jako když se s někým milujete, 

děláte při tom hrozně moc směšných pohybů, které vůbec nereprezentují to, co zažíváte uvnitř. 

Imago je snahou o propojení světů vnějších projevů a vnitřních stavů, o provokaci svým vlastním 

obrazem, na který se tanečníci skrze sebe na sebe dívají. Já osobně mám nejradši závěrečných deset 

minut představení, které někoho mohou svojí pomalostí znervózňovat. Pro mě je to nádherné 

pozastavení času, jako by se celý svět smrskl do každého milimetru pohybu tanečníků, který 

postupně zkamení… a právě tam vstupuje zcela nový element. Život mimo divadlo.  

 

Do jaké míry se při tvorbě choreografie inspirujete tanečníky? Pracujete s improvizací jako 

choreografickým prvkem? 

 

Neztotožňuji svoji osobnost se slovem choreograf. Choreografa vnímám jako někoho, kdo velmi 

výrazně přenáší své myšlenky na svá média (tanečníky) a prostřednictvím pohybu je zhmotňuje. Já 

jsem spíš režisér, dramaturg, který nahlíží na vybrané téma, společně se svými spoluautory 

(tanečníky), kteří dané téma přetavují přes své zkušenosti, respektive sami sebe překvapují a hledají 

reakce ve své prehistorii zapsané v buňkách. Improvizace je moje velké životní téma, a čím více do ní 

pronikám, tím více jsem překvapována tím, jak obrovský je dosah improvizace ve všech 

společenských oborech a úrovních mého života. Improvizace a učitelé, kteří mě k ní dovedli a 

prohlubují mé chápání této „strategie života“, jsou největším darem, který jsem dostala. Zároveň 

http://www.tanecniaktuality.cz/tri-otazky-pro-lucii-kasiarovou/


 

jsem vedle toho až posedlá snahou zafixovat detail, uchopit moment, zastavit čas. Baví mě napětí a 

vibrace, které tyto dva systémy vzájemně vytvářejí.  

   

Festival Česká taneční platforma se bude odehrávat také ve Studiu Alta, jehož jste ředitelkou. Jak se 

vám daří skloubit zápřah ve vedení studia a všemi jeho aktivitami s vlastní uměleckou činností? 

 

Produkční, manažerská, umělecká činnost a ještě k tomu status matky je na jednu stranu velice 

náročné skloubit a každý, kdo dnes provozuje svůj projekt a k tomu má ještě rodinu a další zájmy, to 

moc dobře ví. Na druhou stranu mě každá z činností obohacuje pro tu druhou, vzájemně se ovlivňují 

a v nejideálnějším případě se mi stává, že v průběhu jedné aktivity vyvstane nějaká otázka, na kterou 

naleznu překvapivě velmi snadno odpověď při jiné z mých aktivit. Někdy je však skutečně velmi 

náročné efektivně a bezbolestně překliknout z pragmatického a velmi funkčního manažerského 

myšlení na křehké, hloubavé a intuitivné umělecké. Někdy se stane, že se přistihnu, jak pláču, nebo 

naopak jsem hysterická a k sobě nebo jiným zbytečně velmi tvrdá, a zpětně si uvědomím, že jsem tak 

jednala jen proto, že jsem nepostřehla právě překlik mezi dvěma jindy výhodně kooperujícími částmi 

mé profese. Ale učíme se a poznáváme každý den.  

  

Petra Dotlačilová Česká taneční platforma: Tři otázky pro Martinu Hajdyla Lacovou 

Taneční aktuality, 29.3.2015 

 

http://www.tanecniaktuality.cz/ceska-tanecni-platforma-tri-otazky-pro-martinu-hajdyla-lacovou/ 

 

Martina Hajdyla Lacová je další slovenskou tanečnicí, která se úspěšně etablovala na české scéně. Již 

během studií na pražské HAMU se projevila jako výrazná interpretka a stala se spoluzakladatelkou 

taneční skupiny ME-SA (2008), s níž vystupuje dodnes. Zároveň se podílí na mezinárodních projektech 

po celé Evropě a působí také jako taneční pedagožka v Praze a Bratislavě. Porota České taneční 

platformy vybrala na festival duet SuperNaturals, jejž Martina Hajdyla Lacová vytvořila společně se 

slovenským tanečníkem Stanem Dobákem, absolventem známé belgické taneční školy P.A.R.T.S.   

 

Se Stanem Dobákem jste se poprvé potkali v projektu Much More than Nothing. Co vás vedlo 

k vytvoření společného duetu a kdo přišel s námětem superhrdinů?  

 

Bolo to supernaturálne. Chcela som robiť duet so Stanom Dobákom a on do toho šiel. Veľmi ma baví 

a oslovuje tvorba tandemu Stano Dobák a Peter Šavel, ich hravosť a nadhľad v tanci. Práve preto som 

rada, že Peťo Šavel zostal pri tvorbe duetu s nami ako režijný a pohybový supervízor. Téma 

superhrdinstva sa objavuje už v mojom prvom autorskom počine SoloS/part III, a svojráznym 

spôsobom aj v Much More than Nothing... Takže sme duetom supernaturálne nadviazali na naše 

predchádzajúce projekty a skúsenosti.  

 

Vaše choreografie se dostala ve výběru sítě Aerowaves mezi dvacet nejlepších evropských 

choreografií současného tance, což je velký úspěch. Na jejich festival Spring Forward 2015 ale 

nejedete. Co se stalo? 

 

Áno, je to pre nás veľký úspech a veľmi sa z neho tešíme a o to viac nás mrzí, že sa na tohtoročný 

Spring Forward do Barcelony nedostaneme. Síce sme sa ocitli vo výbere dvadsiatich najsľubnejších 

choreografických počinov v Európe, nebolo ale isté ani automatické, že budeme vybraní na Spring 

Forward 2015, ktorého program je zostavený z pätnástich predstavení. Organizátori festivalu sa 
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snažia program koncipovať národnostne čo najpestrejšie a za Českú republiku sa tento rok predstaví 

Spitfire company s One Step Before the Fall.    

 

Připravujete nějaké další projekty nebo cesty do zahraničí? 

 

Najbližšie ma čaká skúšanie nového projektu skupiny ME-SA v spolupráci so slovenskou tanečnicou 

Soňou Ferienčíkovou, brazílskym choreografom pôsobiacim v Bruseli Renanom Martinsom de 

Oliveirom, nemeckým tanečníkom Bejaminom Pohligom a slovinským skladateľom a hudobníkom 

Gašperom Pianom. Česká premiéra je naplánovaná na september 2015. V lete sa budem často 

objavovať v Nórsku a pracovať na novom predstavení choreografky Karen Foss, ktorého premiera je 

na konci augusta. Okrem skúšania nových predstavení je predo mnou niekoľko zaujímavých ciest a 

hraní predstavení Korekce a SuperNaturals.   

  

Zuzana Smugalová: Česká taneční platforma obrazem „českého“ tance? 

Opera Plus, 13. 4. 2015 

 

http://operaplus.cz/ceska-tanecni-platforma-obrazem-%E2%80%9Eceskeho%E2%80%9C-tance/ 

 

V neděli večer 12. dubna 2015 skončila oficiálně v divadle Ponec nejvýznamnější tuzemská přehlídka 

současného tance Česká taneční platforma, která už jednadvacet let přináší prezentaci české taneční 

scény za uplynulý rok. Selekcí z přihlášených inscenací je vytvořena dramaturgie, která má odrážet 

stav českého tance, jeho trendy i jeho případné nedostatky. Do letošní finální podoby programové 

dramaturgie nakonec promluvilo deset představení devíti tvůrčích skupin, které kromě diváků bedlivě 

sledovala mezinárodní porota. 

(...) 

Duety byly v letošním ročníku v převaze, ale nijak se tematicky nekryly. Vztah muže a ženy by snad 

mohly reprezentovat obě představení uvedené ve Studiu ALTA, ale zpracování i energie byla zcela 

rozdílná.Zatímco velmi osobní a křehké Imago (choreografie: Lucie Kašiarová) pracovalo s vnitřní 

emocí, SuperNaturals (soubor ME-SA) svištělo na vlně energie komiksového páru, který si musí hlídat 

své superschopnosti, aby nepřestřelil. Fyzicky maximálně vypjatá role v této s nadsázkou vystavěné 

choreografii přinesla výjimečné tanečnici Martině Hajdyle Lacové ocenění Tanečnice roku (skoro by 

se chtělo křičet „No konečně!“, protože tato slovenská tanečnice je žhavou adeptkou na tuto cenu již 

pár let). 

(...) 

 

Darja Thomasová: Nechcete si taky zvelebit opuštěnou továrnu?  

Vice.com, 20.4.2015   

 

http://www.vice.com/cs/read/nechcete-taky-opustenou-tovarnu 

 

Praha je krásným pohřebištěm dávno nefunkčních továren. Opuštěné haly plné trosek a rozbitých 

oken nepředstavitelných rozměrů čekají na nový život. Občas do nich zavítá nějaký začínající squatter 

a sem tam nějaký urbexák, kterého vzrušuje už jen letmý pohled na prohnilou omítku plnou historie a 

nasátou životy a energií lidí, kteří v těchto prostorách kdysi pracovali. 

 

Některým továrnám se poštěstí. Část z nich odkoupí nějaká dravá společnost, ta pak ale zjistí, že velký 

byznys se tu nekoná a pronajme prostory umělcům. Některé zas pronajme stát. A tak začíná jejich 
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nový život. Představa, že bohémské radovánky neobnáší nějakou složitou rekonstrukci prostor, je 

často mylná. Jsou samozřejmě tvůrci, kteří svůj „nový domov" proměňují minimálně a spíše se v něm 

rovnou zabydlují a pijí kafe, ale v případě takových tanečníků či divadelníků je oprava hal 

profesionální nutností. 

 

Před pár týdny holešovické Studio ALTA otevřelo dvě nové haly. O tom, proč došlo k rozšíření a jak 

vypadá život umělců, jež se snaží nabídnout jak sobě, tak i veřejnosti funkční prostory, ve kterých 

dochází k propojení názorů a pohledů na tvůrčí činnost, jsme si popovídali s ředitelkou studia Luciou 

Kašiarovou. 

 

VICE: Studio ALTA vzniklo před sedmi lety, kdo tehdy stál u zrodu a co bylo impulsem k jeho založení? 

Lucia: U zrodu jsem stala já a můj přítel. Pracovala jsem tehdy jako produkční v divadle Ponec a 

najednou jsem si uvědomila, že v Praze chybí jakési zázemí anebo profesionální zkušebna pro 

tanečníky. Je jich nedostatek, a když jsou, tak se jedná o taneční studia, která mají večerní provoz a 

tréninky. To zase omezuje provoz profesionálního tanečníka. 

 

A tak jste otevřeli vlastní studio? 

Ano, otevřeli jsme první studio na Hradčanské, zjistili jsme, že to celkem funguje a že to lidé chtějí. 

Ale vzhledem k tomu, že je tam teď tunel Blanka, tak to původní studio už neexistuje. Hledali jsme 

nový prostor a našli jsme právě tento, ve kterém se dnes nachází Studio Alta. Pronajali jsme si tehdy 

první halu. Na začátku se jednalo opravdu jen o zkušebnu, ale postupně jsme ji přetvářeli a dnes je z 

ní divadlo. Dva nebo tři roky po otevření jsme si pronajali další halu, kde je teď dětské studio. A tento 

rok máme dvě další haly. 

 

Všechny ty haly tedy máte v pronájmu? 

Ano, je to normálně komerční pronájem. 

 

V Praze je velká spousta opuštěných továren, proč jste si vybrali prostory zrovna v Holešovicích? 

Je to v podstatě náhoda. Prošli jsme spoustu objektů. Ono je to hodně těžké najít prostor, který by 

byl vyhovující pro tanec. Protože buď jsou uprostřed sloupy, anebo je to na patře a lidem vadí, že jim 

skáčete nad hlavou. Jiné továrny jsou strašně zdevastované, anebo se tam netopí, jiné jsou drahé 

nebo daleko. A tak naše volba padla na tento prostor. 

 

Jak moc se vaše původní vize blížila tomu, čím je Studio ALTA dnes? 

Vůbec. Prostor, který jsme viděli jako první, byl takový sklad, měl jen tak pět na šest metrů a byli jsme 

s ním celkem spokojení, že bychom ho vzali, že to stačí. A pak nám úplně náhodou ukázali tuto halu 

30 a já jsem vešla a řekla jsem si: „Aaaaa, to je ono!" Tento prostor mě strašně oslovil. Lidé, kteří sem 

přijdou, potvrzují, že studio má svou atmosféru, která funguje. Tyto prostory strašně podpoří 

představení. Pokud jde o poetické představení, tak mu ten prostor pomůže právě v té poetice.  

 

Jak se ALTA vyvíjela? 

Ty věci kolem studia vznikaly postupně, v této fázi máme kavárnu, máme novou zkušebnu. Všechno 

se vyvinulo krok za krokem. Nikdy tu nebyla nějaká vize dopředu nebo nějaký cíl, že přesně takto to 

chceme. Vyplývá to také z veškerých aktivit, které provozujeme. Nejsme sdružením, které dělá jen 

divadlo a představení, ale komunitní aktivity, pracujeme s dětmi, děláme vzdělávací projekty. A 

jelikož máme širokou škálu aktivit, potřebujeme i různé typy zázemí a pracovních prostorů. Naše 



 

studio se tomu postupně přizpůsobuje a přetváří se dle potřeb všech lidí, kteří v něm něco vytvářejí, 

nebo pobývají.  

 

Co vedlo k poslednímu rozšíření? 

Vedly k tomu dvě věci. Ta první je praktická. Potřebovali jsme více místa. Rozšířil se totiž náš pracovní 

tým, máme teď víc uměleckých aktivit, a jen původní prostor nám nestačil. Chtěli jsme zkvalitnit 

prostředí jak pro nás, tak pro lidi, kteří sem přicházejí.  

 

A ta druhá věc? 

Tam šlo o vizionářský důvod. Čím déle se všem naším aktivitám věnujeme, tím více si uvědomujeme, 

že naším cílem je propojovat je a provokovat lidi k tomu, aby vytvářeli něco nového, aby se navzájem 

poslouchali, akceptovali práci druhých, vzájemně se inspirovali.  

 

Jak to funguje? 

Myslím, že tomu pomůže kavárna, kterou jsme teď otevřeli. Jde o takzvaný obyvák. Lidé si tam 

můžou sednout, pobavit se, mají tam open office, můžou pracovat a zároveň se s někým sejit. A 

právě díky tomuto prostoru může dojit k propojení různých světů.  

 

Jak to propojení vypadá? 

Profesionální umělec, který tu zkouší, narazí na maminku, která čeká na svoje tancující dítě. 

Produkční, která zde má kancelář, rovnou potká umělce. Umělec zde domluví scénografii s 

výtvarníkem, který má ve studiu ateliér. Technik, který tu má skládek, nabídne svou techniku. Prostě 

se to mísí a přirozeně slučuje nebo rozděluje, ale jedno ty lidi spojuje, všichni mají nějaký zájem na 

kulturních aktivitách a to se v normální kavárně neděje.  

 

Bez kavárny to nešlo? 

Před tím to bylo spíše tak, že se to míjelo. Teď ale mají lidé skutečnou možnost si vedle sebe sednout 

a mluvit o konkrétních věcech. Myslím si, že Praze chybí místo, kde by se zástupci různých 

uměleckých oborů anebo nějakým způsobem společensky angažovaní lidé mohli setkat a jen tak 

přemýšlet o věcech a navzájem se ovlivňovat. Většina organizací hodně prosazuje svůj program nebo 

svou vizi, ale neexistuje místo, které by se stalo průnikem různých názorů. 

 

Je ta vaše kavárna ještě něčím specifická? 

Kavárna jako taková je především byznys. Ale v tom našem „obyváku" je kavárenský servis spíše 

něčím navíc. U nás si tu můžete sednout a 40 hodin jen tak sedět, nikdo vás nebude otravovat, nebo 

říkat, že tu nemáte co dělat. A o to jde, že se cítíte jako u sebe doma v obyváku. 

 

Vy se primárně zaměřujete na tanečníky a divadelníky, může k vám přijít například malíř a začít 

tvořit? 

Určitě. Už teď máme v hale 23 jeden výtvarný ateliér, tvoří tam francouzská scénografka Marie 

Gourdain, která s naším studiem spolupracuje už delší dobu. A v dubnu otevřeme druhý ateliér, kde 

budou zahraniční výtvarníci. Paradoxně to jsou všechno cizinci – Francouz, Kanaďan a Španěl. 

 

Může k vám přijít umělec a rovnou tu začít žit svůj umělecký život? 

Ono je to komplikovanější. Jak říkám, na jednu stranu jsme hodně otevření, na druhou stranu si pak 

hodně lidi myslí, že může přijít kdokoli a začít dělat cokoli, ale to není tak úplně pravda.  

 



 

A jak to teda je? 

Z praktického hlediska je to tak, že jsme financováni magistrátem hlavního města Prahy a 

Ministerstvem kultury, ale ty finance nám nestačí ani na pokrytí provozních nákladů. Proto 

potřebujeme, aby ti umělci měli nějaký vlastní finanční vklad, aby tu mohli fungovat. Já si myslím, že 

je to jako s demokracií.  

 

Demokracií? 

Ano. Demokracie neznamená, že kdokoli může dělat cokoli. Znamená, že já si něco vymyslím, stojím 

si za tím, nesu za to odpovědnost a přesvědčím někoho k realizaci, protože ho moje myšlenka 

zaujme. A takhle funguje naše studio. Někdo za námi přijde s tím, že má jasnou vizi, co chce, anebo ji 

nemá, my mu ji pomůžeme najit, ale musí si za tím stát a bojovat a hlavně za to nést tu odpovědnost. 

A je jen málo lidí, kteří jsou schopní tohle udělat. Ti, kteří jsou toho schopní, se tu pak cítí jako doma. 

 

Jsou i takoví, kteří jsou nespokojení? 

Ano, je jich hodně, protože nejsme schopní nabídnout to, co si oni představují a nedostanou věci jen 

tak zadarmo, teď nemyslím jenom finanční aspekt, ale i jinak. 

 

Jak? Musí se začlenit do celého procesu? 

Nemusí se začleňovat do celého procesu, oni si musí najit to svoje místo. Nemusí se dostat do 

kontaktu s každým, to bychom se tu všichni zbláznili. 

 

Jak vypadá běžný den lidí, kteří jsou součásti studia? 

Je to velmi individuální, záleží na každém jednotlivém člověku, který v rámci ALTY něco dělá. Ale v 

zásadě je to jako normální práce. My jako tým těch, co provozuje studio, se tu scházíme v 8 nebo 9 

ráno, každý začne pracovat na tom, co má zrovna rozdělané a končíme v 11 večer po představení. 

 

Bylo to tak vždycky? 

Ne, to je novinka. Dříve jsme pracovali z domova. Každý z nás má totiž ještě další práci, protože nás 

působení v ALTě neuživí. Lidé se mě často ptají na to, proč tu nikdo není zaměstnaný, jestli mi to 

nevadí. A já si myslím, že je fajn, že se každý angažuje i někde jinde. Nachází tak nové myšlenky a pak 

je může tady aplikovat. Anebo se třeba někde dostane s něčím do konfrontace, to je také přínosné. 

Samozřejmě by bylo výhodné, aby tu ti lidé byli naplno, je totiž něco jiného pracovat s týmem, který 

je hodně zainteresovaný do té jedné věci, ale bohužel v této chvíli to z finančních důvodů není 

možné.  

 

V tomto studiu působí jak známá jména, tak i úplní nováčci, dochází mezi nimi k nějaké interakci nebo 

jsou to dva oddělené světy? 

Já doufám, že se tyto světy propojují, protože kdyby se nepropojovaly, tak bych to celé nedělala. 

Kdybych chtěla, aby naše studio bylo zaměřené jenom na známá jména, tak to tak udělám. Ale mě 

právě zajímá, jak se ty světy mohou navzájem ovlivnit. Je to také hodně individuální, protože jeden 

umělec je hodně otevřený a druhý třeba ne. Ale za ty roky, co to dělám, jsem překvapená, že jsou lidé 

většinou otevření, i když je pro ně občas těžké, najít tu cestu. Jakmile ji ale najdou, tak jsou hodně 

rychlí a efektivní v tom, jakým způsobem spolupracují. 

 

Marina Feltlová: Posedlo vás nutkání? „Vytančete“ se z něho 

ČRo Vltava, 20.4.2015 

 



 

http://www.rozhlas.cz/mozaika/divadlo/_zprava/posedlo-vas-nutkani-vytancete-se-z-neho--1480700 

 

Ve Studiu Alta v pražských Holešovicích se 20. dubna koná premiéra taneční inscenace Obsese. 

Připravila ji mladá, oceňovaná choreografka Kateřina Stupecká, která na sebe poprvé výrazněji 

upozornila v roce 2008 choreografií Da Capo, za kterou získala prestižní Cenu Sazky za „objev v tanci“ 

a zároveň Cenu Jarmily Jeřábkové. 

 

Následný projekt Kateřiny Stupecké, nazvaný Sunyata získal nominaci na Taneční inscenaci roku. V 

těchto dnech choreografka současně pracuje i na nové operní inscenaci Matěje Formana Jeníček a 

Mařenka, která bude mít premiéru 23. dubna ve Státní opeře.   

 

Představení Obsese vznikalo déle než rok, během něhož Kateřina Stupecká sbírala „materiál“. Na 

jevišti se představí čtyři tanečníci - dva muži a dvě ženy – a pro každého z nich vybírala autorka roli 

také podle charakteru nebo povahových rysů, které zesílila až na hranici obsese a jak upozorňuje, 

vlastně nehledala představitele, ale tanečníci sami si ji vyvolili a vytvořili.   

 

Tanečníci provedou návštěvníky světem svých nutkavých myšlenek a posedlostí. Setkají se v 

uzavřeném fiktivním světě a jejich závislosti se začnou jako by rozvíjet během celého představení, v 

němž tančí Tereza Hradílková, Markéta Jandová, Jakub Sedláček a Jan Stránský.   

  

Lucie Kocourková: Taneční premiéry v Alfredu a v ALTĚ 

Opera Plus, 21. 4. 2015   

 

http://operaplus.cz/tanecni-premiery-v-alfredu-a-v-alte/?pa=2 

 

Divadla Alfred ve dvoře a Studio ALTA nabídla v uplynulých dnech dvě taneční premiéry, zahraniční a 

domácí provenience. V Alfredu se představil soubor Beautiful Confusion Collective s inscenací 

BackStories pro dvojici tanečnic z britské scény, do Studia ALTA zaplněného do posledního místa 

dorazila česká taneční scéna na novou choreografii Kateřiny Stupecké Obsese. Český tanec v tomto 

duelu vítězí. 

(...) 

*** 

Obsese a manipulace 

Choreografie Kateřiny Stupecké byla očekávanou premiérou, o čemž svědčil zájem diváků ve 

vyprodané ALTĚ. Jde zároveň o její závěrečnou práci v rámci studia choreografie na pražské HAMU. 

Mladá choreografka, která svými díly pro veřejnost zatím spíše šetří, na sebe výrazně upozornila hned 

po absolutoriu na Duncan Centre s choreografií Da Capo, která jí vynesla Cenu Sazky za objev v tanci, 

o několik let později znovu zaujala dílem Sunyata inspirovaným duchovní cestou do vlastního nitra. 

Obsese jako by na tuto psychologickou linku navazovala: chce být rovněž studií hluboko zanořených 

pocitů, které zobrazuje na reálném jednání čtyř aktérů, v nichž tyto vášně a pudy propukají. „Obsese 

je nutkavá myšlenka, kterou nechceme opustit, je to naše koření. Chceme ji mít, to je vše. Nic jiného 

není, neexistujeme ani my, pokud nežijeme naší obsesí. Není prostor, není čas, jsme utopeni ve svých 

hlavách, zamotaní do sebe. Je nám dobře, protože nejsme. Naše já, naše kořeny nejsou, protože z 

těch jsme se už dávno vytrhli. Obsese není svět, ale jiná realita,“ vysvětluje autorka. 

 

Své postavy skutečně umístila do bezčasého prostoru zanořeného v pološeru, ohraničeného jen 

čtvercovou linkou na zemi. Jejich vztahy by se mohly zdát patologické, ale přesto všem aktérům 

http://www.rozhlas.cz/mozaika/divadlo/_zprava/posedlo-vas-nutkani-vytancete-se-z-neho--1480700
http://operaplus.cz/tanecni-premiery-v-alfredu-a-v-alte/?pa=2


 

vyhovující. První obraz, který divák uvidí, je ladně vztyčené tělo dívky stojící jakoby v nedokonalé 

jógové ásaně na hlavě (Markéta Jandová). Asi jako kdyby nám chtěla naznačit převrácenost některých 

našich myšlenek. Anebo strom, který čeká, až vypučí nové ratolesti fantazie. Celá choreografie je pak 

prodchnutá něčím, co by se dalo označit jako bezpečná krutost. 

 

Čtveřice interpretů rozehrává hru na ovládání a manipulaci, které se vybraná oběť brání jen velmi 

vágně, ať už je v područí celé skupiny, která některého svého člena stále přitlačuje k zemi, nebo jde o 

duety. Choreografie vyjadřuje oboustranné potěšení ze situací, v nichž si jeden užívá svou moc a 

druhý svou podřízenost (není to námět nijak šokující, nedávno jsme zažili v oblasti populární kultury a 

literárního braku pravý boom této tematiky). Dívka je vláčena za vlasy, ale s jakousi jemností a s 

citem. Velký prostor má Tereza Hradílková, která si jakoby na konci neviditelného lana pohrává s 

Janem Stránským, který hraje roli poslušného zvířete. Pomyslný provaz se napíná, tanečník reaguje v 

polopantomimickém výstupu na impulzy a jeho partnerka si hru užívá. Možná schválně jsou prakticky 

v celé choreografii hodně eliminovány sexuální náznaky. Nejsilnější mužský element mezi tanečníky 

představuje Jakub Sedláček, ale ani jeho projevu není dodána dominantní surovost. Všichni interpreti 

rozhodně osvědčují zkušenou partnerskou práci, se svými protějšky zacházejí až láskyplně, vkládají do 

pohybu ale sílu, a choreografie tak plyne rychle a dynamicky. Tomu odpovídá i hudební doprovod, 

který začíná minimalisticky, ale postupně se rozezvučí elektrická kytara ve stylu hard rocku a zaplní 

prostor jako vzdouvající se zvuková krajina.Čekáme, kdy se vynoří nějaký větší konflikt, nebo kam se 

bude choreografie posouvat – a najednou je konec. „To je opravdu vše?“ ptá se divák v nastalé tmě. 

Jen tento výjev vlastně ne příliš problematických vztahů, jen takové malé nahlédnutí do lidské duše, a 

choreografie už skutečně končí? Je to škoda, protože téma slibovalo mnohem víc, od vnějškového 

zobrazení vztahů mohla jít hlouběji jako psychologická studie zaměřená i na každého jednotlivce, 

protože zajímavé individuality k dispozici má, naznačit třeba, kde je ten důvod, proč „někdo tě chce 

zneužívat, někdo chce být zneužíván“, jak už před dvaceti lety zpívala Annie Lennox. I samotní 

interpreti, kteří vytvořili sehranou a navzájem na sebe napojenou skupinu, by se mohli pustit do 

náročnější partneřiny a riskantnějších variací. 

 

Ne že by byla premiéra zklamáním, byla povýtce estetickým zážitkem a tanečníci ji zvládli skvěle, ale 

přeci jen by si zasloužila propracovanější dramaturgii na trochu větší ploše i rozvinutí pohybového 

slovníku do dalších poloh. Temné hlubiny lidské duše zůstaly zkrátka pro tentokrát uzavřeny. Ale 

třeba nás ještě choreografka překvapí pokračováním nebo další verzí. Téma je slibné a v dnešní době 

natolik populární, aby mohlo nalákat i široké publikum, které současný tanec stále potřebuje. 

 

 

Johana Mücková: Choreografka Kateřina Stupecká zvládá své obsese 

ČT 24, 22.4.2015 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1522370-choreografka-katerina-stupecka-zvlada-sve-

obsese 

 

Kateřina Stupecká je mladou, přesto však zkušenou choreografkou, jejíž jméno asi ani není třeba 

představovat těm, kdo pravidelně sledují dění v českém tanci. Na svém uměleckém kontě má celou 

řadu choreografií i cen. Svou poslední inscenaci, která vznikla jako závěrečné magisterské představení 

na HAMU, nazvala Obsese. Premiérově ji představila v pondělí 20. dubna v pražském Studiu Alt@. 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1522370-choreografka-katerina-stupecka-zvlada-sve-obsese
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1522370-choreografka-katerina-stupecka-zvlada-sve-obsese


 

Co jsou to obsese? Vtíravé myšlenky, utkvělé představy a úzkostné pocity, jimž se člověk nedokáže 

bránit. Ba naopak, čím víc se o to snaží, tím intenzivněji podobná přesvědčení ovládají jeho mysl. 

Materiál pro představení sbírala choreografka dle svých slov dlouhou dobu a celý tvůrčí proces tak 

trval déle než rok. Stupecká do inscenace angažovala čtyři tanečníky - dvě ženy a dva muže (Tereza 

Hradílková, Markéta Jandová, Jakub Sedláček a Jan Stránský), kteří jí byli inspirací. Zaměřila se na 

nejvýraznější stránky charakterů těchto interpretů, jež rozvinula a akcentovala až do té míry, že 

extrahované esence jejich osobností připomínají obsese v tom pravém slova smyslu. 

 

Z černé tmy se pomalu vynoří úvodní scéna a chvíli trvá, než diváci dokážou identifikovat, co to 

vlastně v tlumeném světle vidí. Dívka balancuje v podivné póze ve stoji na hlavě. Za okamžik přichází 

muž, který se ji snaží vrátit nohama zpátky na zem, čemuž se ona tvrdohlavě vzpírá. Postavy jsou záhy 

na jevišti čtyři a objevuje se vysvícený čtvercový ring, který ohraničuje fiktivní uzavřený svět. V něm 

se začínají rozehrávat vzájemné interakce interpretů. 

 

Dramaturgie večera staví na obrazech, ne na konkrétním příběhu. Ocitáme se v jakési jiné, tajemné 

až mystické realitě. Rozbíhá se psychologická hra, ve které jedna posedlost následuje druhou, 

všechny transformovány do velmi silných fyzických vyjádření. Choreografka zajímavým způsobem 

nakládá s pohyby, které jsou hodně rytmické a energické, střídá rychlost i dynamiku a používá mnoho 

prvků, při nichž tanečníci pracují na zemi i se zemí. Tělesnost na jevišti a naléhavost tanečních sdělení 

ještě podtrhuje skvělý light design Jana Komárka. 

 

Mozaika různých pohledů na posedlost, která se divákům skládá před očima, jde až na dřeň. 

Reflektuje situace, emoce a rozpory, které se určitým způsobem alespoň v náznaku manifestují v 

životě každého z nás. Ale jedno je jisté – pokud nepřesáhnou určité meze, tak to, že jsou tady, ještě 

neznamená, že je potřeba se jich bát. Někdy je stačí jen pochopit a přijmout. 

 

Johana Mücková: V taneční Lovecké sezoně se trefuje do černého 

ČT 24, 20. 5. 2015 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/312160-v-tanecni-lovecke-sezone-se-trefuje-do-cerneho/ 

 

Milan Tomášik je slovenský choreograf, který už deset let žije a tvoří ve slovinské Lublani. V pondělí 

18. května v pražském Studiu Alta uvedl svůj nejnovější projekt Lovecká sezona, v němž se rozhodl 

zkoumat "tajemství lovu a fyzické hranice výdrže". V přibližně hodinovém díle si včetně něj zatančilo 

pět zahraničních interpretů, kteří působí po celé Evropě. 

 

Na prázdné scéně se postupně objevují tři ženy a tři muži. Uprostřed lesů jako by lovci líčili na 

vyplašenou zvěř. A tomu odpovídá i taneční akce, která se na jevišti rozehrává - kontinuálně se v ní 

opakují scény, jež se svým principem lovu podobají. Lovci se tiše soustředí, vyčkávají a důmyslně 

obkličují svou kořist, se kterou se jen za malý okamžik v náznacích boje střetávají. Každá interakce je 

vedena impulsy, které vycházejí z přirozených instinktů, jež nám jsou dány do vínku. 

 

Z výjevů, které jsou na první pohled abstraktní, se krystalizují malé dynamické příběhy. Vyvolávají 

zvědavost a vzbuzují v divácích celou řadu asociací. Doprovází je současná hudba filmového 

skladatele Vladimíra Godára, která je plná historizujících prvků, a chvílemi se tančí i na úplné ticho. A i 

když pohyby tanečníků opravdu velmi důvěrně připomínají různá zvířata, ať už divokého zajíce nebo 

třeba plachou laň, název Lovecká sezona se zdá být daleko spíš metaforou pro lidské individuality a 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/312160-v-tanecni-lovecke-sezone-se-trefuje-do-cerneho/


 

mezilidské vztahy obecně. Na povrch se dostává násilí, hrubost a krutost ve své podstatě, stejně 

intenzivně se ale v představení akcentuje i laskavost, něžnost a jemnost, to vše bez rozdílu pohlaví. 

Dojde i na nadsázku, která do večera vnáší odlehčenější notu. 

 

K působivému vyznění nepotřebuje tato inscenace žádné okázalé prostředky. Bohatě stačí nápadité, 

kontrastní struktury, pohybové pasáže, které po celou dobu neztrácejí na příjemném tempu, a 

úderná energie tanečníků, jež se v komorním prostoru snadno nese do hlediště. 

 

Myslím si, že hrstka diváků, která si při přemiéře našla svou cestu do Studia Alta a zhlédla tento 

specifický projekt, rozhodně nelitovala. Znovu jej bude možnost vidět už 20. května, kdy zahájí druhý 

ročník mezinárodního festivalu současného tance, nového cirkusu a pohybového divadla MOVE fest 

Ostrava. 

 

 

 

Jana Návratová: My jsme scénografie! 

Taneční zóna, 20.5.2015 

 

http://www.tanecnizona.cz/2014/index.php/rozhovory/item/492-my-jsme-scenografie 

 

Milan Tomášik se prosadil jako nezastupitelná jedna pětina tanečního kolektivu Les SlovaKs, ale také 

jako samostatně tvořící autor – tanečník a choreograf. Žije s rodinou trvale ve Slovinsku, a jako 

umělec a pedagog pendluje světem; často ho vidíme i v Praze. Připomíná mladého romantického 

aristokrata, který ale řídí prestižní laboratoř v nějakém výzkumném centru. Je velmi příjemné mu 

klást otázky. I když často mluví o napětí, šíří kolem sebe klid. Tentokrát jsme se sešli v ranní Altě u 

příležitosti pražské premiéry jeho projektu Hunting Season.  

 

Dá se říci, že tanečníci Hunting Season tvoří nový soubor? Váš soubor? 

Dá se to tak říct, jestliže máme na mysli práci s lidmi, které jsem si vybral a chtěl s nimi pracovat. 

 

A jaké lidi jste tedy přizval? 

Zajímavé. Vycházel jsem z toho, že žiju a působím v Lublani. Oslovil jsem tanečníky, kteří byli vhodní 

pro to, co mě zajímá, a zároveň byli dostupní. Ačkoli například Špela Vodeb je Slovinka, která žije v 

Barceloně. Ale s ní už si tři roky říkám – „pojďme něco společně udělat!“ Teď se to konečně povedlo. 

Všechno je vlastně otázka peněz... 

 

Co mají vaši tanečníci společného? 

Jsme velmi různorodí, nicméně jsem hledal lidi, kteří by mi mohli pomoci rozvíjet téma, které mě v 

této době zajímá. 

 

A co je to za téma? 

Jde o svalové napětí, o svalovou texturu, která vytváří rytmus. Hodně vycházím z toho, co mi 

tanečníci nabízejí. Postupovali jsme přes improvizace, různé struktury a hry, a poté jsme 

nagenerovaný materiál dotvářeli. Ten základní princip umožňuje jít různým směrem. Snažím se, aby 

představení bylo maximálně živé, proto je vytvářím napůl fixované, a na půl improvizované. 

 

http://www.tanecnizona.cz/2014/index.php/rozhovory/item/492-my-jsme-scenografie


 

Dá se uvést nějaký konkrétní příklad, jak tanečníci reagovali na zadání, týkající se svalového napětí, 

jak si s tím poradili? 

My jsme na to šli trochu matematicky. Vytvořili jsme si škálu napětí. Nejprve od nuly do sta. Ale to 

moc nefungovalo – rozdíl mezi 96 a 48 by divák zvenku nerozlišil. Tato škála byla nepraktická. Aby se 

mohla setkat teorie s praxí, tak jsme se dopracovali ke škále jedna až šest. Tolikrát jsme to opakovali, 

až jsme byli schopni sami jednoznačně uhádnout, na jaký stupeň svalového napětí se díváme. Když 

někdo dělal pětku, bylo na první pohled jasné, že to není čtyřka. 

Toto byl ale jen základ, z něhož jsme vytvořili pohybový slovník. Všichni jsme byli propojeni v jednom 

„svalovém světě“. Toto byl pro nás základní zdroj komunikace, z něhož jsme komponovali různé 

taneční situace. Nabalovali se různé asociace, mezilidské vztahy, animalistické vztahy... 

 

A tak jste nakonec dospěli k Lovecké sezoně...? 

Vyšli jsme přímo ze svalové textury a dospěli od zcela abstraktních pojmů až k obrazu lovu. Když jsem 

nedávno učil v Salzburgu a připravoval choreografii se studenty, vyšel jsem ze stejného principu, ale 

výsledek byl samozřejmě úplně jiný. Hodně je to dáno i hudbou, která je pro mě vždycky velice 

důležitá. Tam jsem použil barokní folia – variace, o nichž jsem četl, že byla určena k tanci a vznikla z 

improvizace nějakého melodického základu. Uvědomil jsem si, že přesně takto pracuji. Nakonec i v 

Hunting Season jsem použil hudbu, která má barokní motivy, ačkoli se jedná o třicet let starou 

skladbu Vladimíra Godára, tedy o současnou kompozici. 

 

Můžete přiblížit, jakým způsobem se dá ten princip svalové škály rozvíjet? 

Zajímala mě rychlost a rytmus. Stanovili jsme další škály a hráli si s kombinacemi – například pohyb 

svalového napětí jedna, ale rychlosti šest. Bylo zajímavé pozorovat, jak tyto úkoly fungují na 

konkrétních lidech, v duetech, skupinách... Mě ani tak nezajímala exprese těla, protože svalové 

napětí vždycky nějakou expresi vytvoří, něco komunikuje. 

 

Vedla k tomuto způsobu práce logická cesta, nebo jde v rámci vaší tvorby o nějaký zvrat?  

Myslím, že to není nějaký absolutní řez, ale faktem je, že takovým způsobem jsem ještě netvořil. Les 

SlovaKs nepočítám, to je specifická kolektivní záležitost. Dělal jsem spíše komornější věci, sóla na 

téma, za nímž jsem šel. Teď poprvé vycházím z těla, z jeho vlastní „fyzikality“, která mi ale nabízí tak 

bohatý materiál, že sama vytváří kompozici. Nikdy jsem o kompozici z hlediska choreografie 

nepřemýšlel „zevnitř těla“. Vždycky to pro mě byly elementy z vnějšku – hudba, kostým, světla, 

téma... Tentokrát jsem si řekl, že nepoužiji scénografii, protože mám šest tanečníků – my jsme 

scénografie, my jsme ta kompozice! 

 

Jak teď, když je projekt na světě, reflektujete zkušenost z hlediska své vůdčí role – choreografa a 

hlavního manažera, člověka zodpovědného za všechno – od peněz, přes tvorbu po výkon? 

Je to těžké, protože mám asi pět různých rolí. Byl bych rád, kdyby někdo převzal starost o finance, ale 

nikoho zatím nemám. Jinak myslím, že ten management v podstatě zvládám. Někdy mě i baví. 

 

Je asi zbytečné se teď, při rozjezdu Hunting Season, ptát na další projekt? Nebo není? 

Ten už je naplánovaný! Mám teď takové kreativní období a jsem v tom tématu úplně ponořený, 

připadá mi nevyčerpatelné. Premiéra dalšího projektu bude v prosinci! 

Lucie Kocourková: Lovecká sezona ve Studiu ALTA 

Opera plus, 21. 5. 2015 

 



 

http://operaplus.cz/lovecka-sezona-ve-studiu-alta/?pa=1 

 

Lovecká sezona začala. Alespoň ve Studiu ALTA, které přivítalo 18. května slovenského choreografa 

Milana Tomášika a jeho kolegy s hodinovou inscenací, která právě pod tímto titulem slibovala taneční 

exkurzi do světa lovců a jejich obětí. Spolu s pěticí interpretů a spoluautorů v jednom se Milan 

Tomášik pustil do pohybové analýzy tématu, které je divácky velmi vděčné, protože čerpá ze 

základních instinktů, jež sdílíme pod nánosem civilizační masky a spojují nás. 

 

Jako všechna podobně obecná témata přináší takový výběr také nebezpečí stereotypizace, ať už 

v zobrazení situací nebo v samotné struktuře pohybového slovníku. Inscenace se některým vyhýbá 

humorem a také včasnými dramaturgickými obraty. V neposlední řadě také diváka zaměstná poslech 

současné hudby, choreograf si za podklad vybral Concerto grosso pro smyčcové nástroje a cembalo 

Vladimíra Godára (1985). 

 

Třídílná hudební skladba je jen půlhodinová, Milanu Tomášikovi však slouží ke cti, že pracuje pouze 

s jedinou kompozicí a hudební part raději prokládá scénami, které se odehrávají v tichu, a akcentují 

tak více pohybovou akci na scéně. Choreografie nenese konkrétní příběh a divák se zprvu může 

zaleknout předpokládané délky inscenace. První část čerpá především z mimeze zvířecích pohybů, 

tanečníci jsou více méně všichni zobrazováni jako „zvěř“, která kdesi v skrytu číhá a loví sebe 

navzájem, a je zřejmé, že jejich setkání a interakce zůstávají na rovině instinktivní akce a reakce, 

nikoli vytvoření vztahů. Role lovců a obětí se mění příliš rychle na to, aby pro něco takového vznikl 

prostor. Centrem zájmu je tanečníkovo tělo a jeho koexistence s ostatními na jevišti, jeho čistá 

fyzická přítomnost a instinktivní chování. Kdyby zůstalo pouze u zobrazování příkladů zvířecí říše, byla 

by inscenace trochu chudá, ačkoli interpreti už od počátku zaujmou nasazením a fyzickou 

připraveností, hrají tělem i výrazem a publikum se baví. Využívají možnosti dostat se k divákům co 

nejblíže, oční kontakt a laškování s dětmi posedávajícími v rohu první řady budí ještě větší pobavení. 

Některé momenty však už hraničí s podbízivostí a situační komika výjevů odvádí pozornost od 

základního tématu, kterým je, spíš než hledání dravčího těla v člověku, provázanost tělesného napětí, 

výrazu, sledování reakcí těla v závislosti na tom, zda provádí hbitý útok nebo obranu před útočníkem, 

v něhož se právě proměnil partner, kterého sám ještě před chvilkou pronásledoval. 

 

Choreografie by mohla plynout víc tímto hlubším směrem, nerozesmávat diváky tak často gesty a 

grimasami parodujícími zvířecí pohyby, na druhou stranu se interpretům daří skutečně pronikat do 

těchto mikrorolí s nasazením. Stále je na co se dívat, stále proudí energie. Inscenace v další části 

začne překvapovat novými motivy a barvitějšími výjevy. Zpěv slovenské lidové písně doprovázený 

menší bitkou ústí v mnohem zajímavější pohybové kreace než v první polovině. Čeká nás více 

partnerské práce, nápaditější skupinové formace, jež někdy využijí překvapivě prostých pohybových 

motivů, krátká sóla nebo taneční duet, či spíše duel komentovaný třetím tanečníkem jako sportovní 

klání. Celá inscenace se odehrává na otevřené scéně s černě vykrytým horizontem, bez kulis, bez 

rekvizit, kromě několika navíjecích metrů, kterými občas tanečníci chřestí, jako kdyby plašili tetřívky 

na vřesovišti. Hra na lovce a kořist je nakonec hodně pestrá a ukazuje se z mnoha úhlů, ačkoli žádný 

z nich není zcela překvapivý, protože publikum sleduje obrazy jemu více či méně blízké. Snad i proto 

je inscenace vystavěná především na humoru. V choreografii je patrný odkaz na kořeny moderního 

tance, je tu akcentovaná vertikála, zajímavé zvedačky, pohyb využívající celého prostoru, jen málo 

práce se zemí. Až nastává poslední zklidnění, kdy tanečníci manipulují s těly svých kolegů, kteří byli 

pravděpodobně již uloveni, v šeru zazní skřehotavý výkřik tanečnice, která se uprostřed jeviště ocitá 

poslední jako umírající labuť, tehdy všichni spočinou na zemi a není tu vítězů. 

http://operaplus.cz/lovecka-sezona-ve-studiu-alta/?pa=1


 

 

Ačkoli je Milan Tomášik také milovníkem barokního tance, jeho vliv tentokrát nevyužil pohybovou 

citací, respektive zůstal u výběru hudební předlohy, která z barokní hudby čerpá, ačkoli jde o inspiraci 

přetavenou do soudobých zvukových ploch, nicméně struktura i instrumentace se k minulosti 

odvolává. A choreografie s hudbou nesoupeří, ani ji nekopíruje, tanečníci si k ní nacházejí vztah 

důstojně, v dialogu se zvukem i v dialogu s tichem. Přitom propojení s hudební předlohou a její 

pochopení je něco, co často v choreografiích současného tance postrádáme, o to příjemnější zážitek 

je, když někdo dokáže harmonie dosáhnout. Na choreografii je znát týmový duch spolupráce, 

Tomášik se nijak nesnaží jako interpret přebít výkon ostatních. Dá se vůbec tvrdit, že jsme viděli 

ukázku současné slovenské taneční scény? Zařazovat v současném tanci produkce na lokální úrovni je 

vůbec dost ošemetné. V případě Lovecké sezony jde o slovensko-slovinský projekt a zařadit Milana 

Tomáška je také nesnadné, protože už léta žije i pracuje ve Slovinsku, ačkoli je také členem 

slovenského souboru s příznačným jménem (a mnoha zahraničními úspěchy) Les SlovaKs. Lovecká 

sezona je tedy ze všeho nejvíce projektem několika tanečníků, které evidentně baví společná práce a 

chtějí se o radost z ní podělit s diváky. A že zrovna nevyprávěli žádné hluboké filozofické téma nebo 

nerozkrývali závažné problémy současné společnosti, je docela jedno, protože diváci se také občas 

musejí bavit. A to se ve Studiu ALTA rozhodně dělo. 

 

 

Eva Orcígrová: Taneční obsese Kateřiny Stupecké 

Taneční zóna, 3.6.2015 

 

http://tanecnizona.cz/index.php/recenze/item/497-tanecni-obsese-kateriny-stupecke 

 

Kateřina Stupecká, studentka katedry choreografie HAMU (laureátka Ceny Jarmily Jeřábkové z roku 

2008; o rok později jako „objev v tanci“ získala Cenu Sazky a v roce 2011 byla její choreografie 

Sunyata na festivalu Česká taneční platforma nominovaná na „Nejlepší inscenaci roku“). Ve Studiu 

ALTA uvedla 20. dubna svoji absolventskou práci Obsese. Na jeviště svedla poměrně různorodou 

skupinu čtyř tanečníků – Terezu Hradílkovou, Markétu Jandovou, Jakuba Sedláčka a Jana Stránského. 

Inscenace začíná postupným rozsvěcováním scény, kdy v pološeru a mlze začínáme rozeznávat obrys 

postavy. Až se sílícím světlem lze poznat, že postava je Markéta Jandová v pozici svíčky a nohama tře 

o sebe; tento motiv se v průběhu choreografie neustále vrací. Vzápětí se objevují další tři postavy a 

kolem nich se utvoří pomyslný světelný ring, čtverec, ze kterého nemůžou vystoupit. Opatrně si 

„osahávají“ prostor, lekají se jeden druhého, narážejí do sebe, utíkají před sebou, nenacházejí řád, 

díky kterému by vedle sebe na tak malé ploše mohli fungovat. Když se některý z nich rozhodne urvat 

si kus místa pro sebe, ostatní mu v pohybu zabrání – jako když se nutkavou představu snažíme 

přehlušit jinou, ale ona se stále neúnavně vrací. 

 

Dvě postavy zmizí v šeru a sledujeme duet Terezy Hradílkové s Janem Stránským. Jejich vztah je dost 

nejasný, tanečnice muže ovládá, manipuluje jím, ale zároveň se ho snaží zbavit. Jakmile se mu trochu 

vzdálí, on ji okamžitě doběhne a ona mu opět musí věnovat pozornost a energii. Chvílemi to vypadá, 

jako by šlo o milostný duet. Na konci se dokáže tanečníkově naléhání vzepřít a vítězoslavně odchází z 

ringu. 

 

Duet Markéty Jandové s Jakubem Sedláčkem, který následuje, je o poznání čitelnější. Tanečnice se 

neustále snaží dostat do „základní“ pozice svíčky, v čemž jí tanečník intenzivně brání. Stupecké 

nápaditost a originalita, které jsou zřejmé od začátku, se tady projeví nejintenzivněji; základní motiv, 

http://tanecnizona.cz/index.php/recenze/item/497-tanecni-obsese-kateriny-stupecke


 

který se neustále opakuje, je totiž zpracován pokaždé novým způsobem. V úplném závěru se scéna 

setmí a ocitáme se znovu na začátku – v pološeru a mlze se postupně vyjevují tentokrát čtyři postavy, 

mimo původní ring, daleko od sebe, v pozici svíčky, které se přitom po celou dobu snažily zbavit... 

 

Kateřině Stupecké se podařilo dát dohromady čtveřici tanečníků s různými charaktery i kvalitou 

pohybu, kteří se vzájemně doplňují a jsou perfektně sehraní. Nejvýraznější z nich je Markéta Jandová, 

která zaujme lehkostí, ohebností i výrazem. Pointu obsedantního opakování motivů podporuje 

nemelodická hudba, vracející se ve smyčkách, i úsporný light design Jana Komárka, který scénu 

nechal jakoby rozostřenou. Půlhodinová choreografie stačila na to, aby srozumitelně předložila 

základní téma. Zůstává ale na povrchu a případné rozpracování by určitě bylo ku prospěchu věci. 

Obsese má minimálně v interpretech potenciál, který by Stupecká mohla lépe využít. 

 

Jana Návratová, Martin Macháček: Viděno dvěma – Hunting season 

Taneční zóna, 8.6.2015 

 

http://tanecnizona.cz/index.php/recenze/item/500-videno-dvema-hunting-season 

 

Na výjimečnosti inscenace Hunting Season se shodli v názorovém mači Jana Návratová i Martin 

Macháček. 

 

ELEGANCE LOVU 

S Milanem Tomášikem se setkáváme v grungovém prostoru Studia Alta celkem pravidelně. Tentokrát 

přijel v rámci „českého turné“ představit svůj choreografický sextet Hunting Season. Perfektně, 

černočerně vykrytý prostor Alty působil najednou nezvykle elegantně. Po vtipném moderátorském 

úvodu jednoho z tanečníků se rozběhly dynamické taneční variace, rozvržené s přesností a citem v 

prostoru scény, mimochodem skvostně nasvíceném. Tomášik je intuitivní matematik a umí protkat 

všechny složky prostředky jevištního díla do pevné struktury tak, že z ní přirozeně – jako z goblénu v 

loveckém salonku – vystupují situace, vztahové struktury, komické crashe i drobné, dobře zvládnuté 

interakce s publikem. 

 

Zahlédneme souboje i námluvy, bleskurychlé přesuny jednotlivců i stád, šmírování i schovku. Jsme 

sice v ardenském lesíku, ale v dress codu evropského contemporary. Tomášikův rukopis, jak ho 

známe už z dřívějších prací, je nenuceně perfekcionistický. Spolu s pěti sympatickými tanečníky z Jihu 

předvedli vysoký inscenační standard, který není sice choreografickým průlomem, ale živě a kvalitně 

odvedenou choreografickou i interpretační prací, nad kterou vesele vlaje slovinská vlajka. 

Mohla to být slovenská, jak svým neodolatelným stylem naznačila ředitelka Alty, Lucia Kašiarová, 

když děkovala umělcům i divákům za podařený večer. Možná si to ani na Slovensku neuvědomují, o 

jak kvalitní „taneční komoditu“ přicházejí v důsledku toho, že chybí podmínky pro rozvoj talentů. Ale 

nám to v našem evropském lesíku nevadí. Nám je potěšením. 

 

Jana Návratová 

 

INSTINKTY NABLÝSKANÉHO STOPAŘE 

Lov má k tanci velmi blízko. Je dynamický a rozhodující okamžiky nelze sledovat jinak než se 

zatajeným dechem. Inscenace Hunting Season Milana Tomášika je přesně taková. Slovenský 

choreograf, působící na slovinské scéně, s mezinárodně obsazenou skupinou připravil dechberoucí 

kreaci, u které se diváci, podobně jako na safari, stávají svědky velkolepého honu. 

http://tanecnizona.cz/index.php/recenze/item/500-videno-dvema-hunting-season


 

 

Lovec obchází kořist, chvíli ji zkoumá, možná ji deptá a potom zcela nečekaně zaútočí. Jde o rituál 

společný pro dravce, který s obětí vede předsmrtný dialog stejně, jako se jí dvoří při námluvách. 

Každý pohyb tanečníků je nesmírně energický, plný pudovosti. Jednoduše kostýmované figury plynule 

přechází z nic netušících a naivních obětí k útočníkům a svůdcům. Smyslné hemžení je kromě napětí a 

perfektní navázanosti jednoho performera na druhého mimořádně vtipné. Aktéři si z vážnosti, kterou 

je možné objevit např. v seriózních přírodovědných dokumentárních filmech, značně utahují. Jemnou 

komiku střídají se sofistikovanou parodií a z lovu zvířat dělají wrestlingovou bitku dvou tanečníků s 

patřičně exhaltovaným komentátorem. Všemožná vybočení z úhledného konceptu inscenaci neruší. 

Mezi napodobovanými savci, ptáky i plazy vytváří (navzdory souboji končícím uchvácením) velký 

soulad. 

 

Hunting Season je fascinující žeň. Přestože je zčásti improvizovaná, je precizně vedená a vše uvádí do 

příjemného, netušeného mezinárodního kontextu. 

 

Martin Macháček 

 

 

 

 

 

V Altě tančí ženy Uhozené květinou 

Česká televize, 11.9.2015 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-

vikend/215411010120912/obsah/422267-uhozene-kvetinou 

 

Ironický pohled do ženských duší nabízí páteční premiéra představení Uhozené květinou ve Studiu 

Alta v pražských Holešovicích. Interaktivní představení spojilo tanec, činohru a performance. Hlavním 

tématem jsou ženy a stereotypní pohled na ně. 

 

„Podtitul tvoří jména tří konkrétních žen, Vanda, Lucia a Tereza. Pro mě je to v podstatě cesta do 

vnitřního světa tří konkrétních žen, nechceme nějak generalizovat ženství,“ říká režisérka Petra 

Tejnorová. V představení vystupují „tancující herečka“ Vanda Hybnerová a „hrající tanečnice“ Lucie 

Kašiarová a Tereza Ondrová. 

 

„Vandu, Terezu i Lucii vidíme v různých rolích. Nejedná se o dokonalost formy, ale o schopnost 

pojmout a sdělit intimní věc,“ uvažuje dále Petra Tejnorová. „V několika obrazech a pod různými úhly 

pohledu odhalujeme stereotypní představy o ženách, které vytváří společnost a které mnohdy ženy 

vytvářejí samy o sobě.“ 

 

Na inscenaci dále pracovali muzikant Jiří Konvalinka (hraje v kapele Vložte kočku) a choreograf Jaro 

Viňarský. „Největší stereotyp je vůbec nálepkování jako takové. S tím si hrajeme stále dokola. To je 

posun od ženského tématu v tomto představení, když hovoříme o nálepkování jako 

takovém,“ doplňuje Viňarský. 

 

Marta Falvey Sovová: Uhozené květinou – zábavně chaotická výprava do myšlení ženy 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/215411010120912/obsah/422267-uhozene-kvetinou
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/215411010120912/obsah/422267-uhozene-kvetinou


 

Taneční aktuality, 17.9.2015 

 

http://www.tanecniaktuality.cz/uhozene-kvetinou-zabavne-chaoticka-vyprava-do-mysleni-zeny/ 

 

Jako v předem vyznačených kolejích se v pátek 11. září 2015 rozjely po jevišti Studia Alta tři ženy – 

panenky v dlouhých bohatě nazdobených svatebních šatech. Tančící herečka Vanda Hybnerová a 

hrající tanečnice Lucia Kašiarová a Tereza Ondrová cupitaly drobnými krůčky do všech stran a 

chvílemi se nebezpečně míjely jako autíčka v autodromu.  

 

Autorské představení Uhozené květinou režisérky Petry Tejnorové a kolektivu bylo první premiérou 

nové sezony ve Studiu Alta. Rozhodně splnilo přání autorů, a sice, aby bylo jakousi cestou do složité 

ženské psýché, na kterou se v díle nahlíží s velkou dávkou ironie, nadsázky a humoru. Zároveň ale 

nechyběly ani stopy tísně a hysterie podpořené chvílemi až příliš silným hlukem.  

 

Proč ženy trpí? První otázka celého večera, kterou kostrbatým písmem napsala na bílou tabuli Lucia 

Kašiarová. Vyčítavým pohledem zpražila publikum a nechala ho, aby si na tuto palčivou otázku samo 

odpovědělo.  

 

Ruchy, hudba a slovo  

Následovala přibližně hodina, během níž se v rychlém sledu střídaly v různém stylu stavěné 

choreografie, klidnější, ale neméně emotivní, herecké monology i vtipné až absurdní teoretické 

výklady na pomyslné forbíně haly číslo 30.  

 

Ruchy se prolínaly s pestrou paletou hudebních žánrů. Za doprovodu Mozartovy Malé noční hudby 

rozehrála trojice žen drobounké tiky v obličeji, které vygradovaly až do mohutných škubů zmítajících 

celým tělem. Klasická melodie postupně přešla do moderního rytmu. Tímto způsobem se hrdinky 

vyprostily z těsného sevření bílých šatů, zhluboka se nadechly a jasně řekly, co je štve: „Proč se od 

žen očekává, že se budou holit? Proč se mají vdávat a rodit? Proč žena s krátkými vlasy musí tak často 

čelit podezření, že je muž, nebo lesba?“  

 

Každá z žen v díle představovala jiný charakter, nebo dokonce celou řadu rozdílných charakterů. Před 

diváky ožily ženy emancipované, ženy na vysoké noze, ale i ženy chudé a hloupé, na kole, vášnivé. Na 

cedulích z kartonu, které byly různě poschovávané na scéně, bylo napsáno nepřeberné množství 

označení, jaké ženy mohou být. V tomto ohledu dostalo prostor i publikum, které ke konci 

představení „vyfasovalo“ přímo od hereček papíry a fixy. Vznikaly tak nápisy jako „žena je Bůh“ nebo 

„žena mladá a těhotná“.  

 

Emotivní a energické choreografie  

Je jasné, že pohybové schopnosti herečky Vandy Hybnerové nemohou dosahovat takových kvalit, 

jako v případě profesionálních a cenami ověnčených tanečnic Lucie Kašiarové a Terezy Ondrové. Na 

druhou stranu herečka dokázala z pochopitelného nedostatku udělat přednost, která choreografie 

příjemně oživila, výrazově povznesla a dodala jim vtip.  

 

Divák mohl jen hádat, že některé momenty vznikaly z původních omylů, kdy Hybnerová šla pozdě na 

dobu, ale ve finální podobě už se jen bavil přesvědčivým ztvárněním ženy, která dře jako v posilovně.  

Jednoznačně nejsilnějším choreografickým momentem celého představení byl výstup Terezy 

Ondrové podpořený hitem Chandelier australské zpěvačky Sii. Tanečnice v na mikádo střižené černé 

http://www.tanecniaktuality.cz/uhozene-kvetinou-zabavne-chaoticka-vyprava-do-mysleni-zeny/


 

paruce, chvílemi přiznaně kopírovala původní choreografii z klipu k této písni, kterou tančí mladičká 

Maddie Ziegler. Co chvíli z ní však vypadla a pohybem i projevem ukázala, že ona mladičká není. Ona 

už je dospělá. A navíc, jak se ukáže, když jí během tance paruka spadne, ona je tou ženou s krátkými 

vlasy.  

 

Právě takový okamžik v představení, kdy humor rázem vystřídala vážnost, dokázal publikum strhnout 

v upřímný potlesk na otevřené scéně.  

 

Květiny pro herečky i pro diváky  

Je příjemné, když jako divák dostanete při vstupu do hlediště květinu, a je zábavné pozorovat, jak při 

děkovačce tatáž květina dopadá k nohám hereček. Nejspíš to byl záměr, který odkazoval 

k samotnému názvu představení, avšak bez přímé účasti publika nemusel vyjít. Naštěstí diváci nejsou 

hloupí a navíc byli dostatečně nadšení, aby herečky při potlesku květinovou sprchou odměnili. Nutno 

říct, že trojice protagonistek si za své výkony a obrovské nasazení takovou reakci zasloužila.  

Požitek z představení jednoznačně narušovala pouze příliš hlasitá hudba. Pokud si to nemysleli tvůrci 

nebo zvukař, pak krčící se obecenstvo rozhodně ano.  

 

Představení Uhozené květinou je mozaikou, ze které si divák může sestavit obrázek o tom, jaké ženy 

jsou. Na druhou stranu mu ale neusnadní, aby se v ženách vyznal. Bude nejspíš pobavený, ale 

neméně zmatený. Možná u něj zvítězí zvědavost a rozhodne se zhlédnout dílo ještě jednou. Určitě 

pak bude mít šanci objevit mnoho dalších významů, které mu napoprvé unikly.  

 

 

Marina Feltlová: Čtyři tanečníci se snaží navzájem vyčerpat, pak vše zvládnout a pracovat společně 

ČRo Vltava, 24.9. 2015  

 

http://m.rozhlas.cz/mozaika/divadlo/_zprava/ctyri-tanecnici-se-snazi-navzajem-vycerpat-pak-vse-

zvladnout-a-pracovat-spolecne--1536484 

 

Inscenaci s názvem Let Me Die in My Footsteps vytvořili ve Studiu Alta umělci z Brazílie, České 

republiky, Slovenska, Německa a Slovinska. Výchozím momentem inscenace pro čtyři tanečníky je 

stav krize, ze kterého se přes vzájemné napětí a konfliktní situace dostáváme ke konečnému 

rozřešení. 

 

„Nechte mě zemřít v mých stopách“, tak by se dal volně přeložit název Let Me Die in My Footsteps 

nového tanečního projektu, který má 24. září premiéru v pražském Studiu Alta. Na jeho vzniku se 

podílela česká taneční skupina ME-SA, brazilský choreograf žijící v Bruselu Renan Martins de Oliveira 

a slovinský skladatel Gasper Piano.   

 

Na počátku projektu byla touha choreografa Renana Martinse de Oliveira vytvořit něco 

nostalgického: „Taky jsem se rozhodl, že to bude ryze abstraktní dílo, což byla pro mě výzva. Let Me 

Die in My Footsteps je pro mě také nové téma, je to představení plné naděje. Začínáme negativní 

stránkou a končíme tou pozitivní. Je to tedy o naději.“   

 

Říkal jste, že vašim cílem bylo vytvořit abstraktní taneční představení. Znamená to, že vaše 

choreografie dosud vycházely z nějakého konkrétního námětu nebo příběhu? 

  

http://m.rozhlas.cz/mozaika/divadlo/_zprava/ctyri-tanecnici-se-snazi-navzajem-vycerpat-pak-vse-zvladnout-a-pracovat-spolecne--1536484
http://m.rozhlas.cz/mozaika/divadlo/_zprava/ctyri-tanecnici-se-snazi-navzajem-vycerpat-pak-vse-zvladnout-a-pracovat-spolecne--1536484


 

Dřív, i když moje práce vypadaly velmi abstraktně, jejich základem byl buď nějaký příběh nebo přesná 

struktura. Věděl jsem přesně, co v který moment se má dělat. Ale v tomto díle jde celou dobu o 

cestu. Je tu jediný jasný úkol, který postupně zaniká, až zcela vymizí. Víc než cokoli jiného, je to o 

pocitech.   

 

Tanečníky doprovází na scéně živá hudba. Jejím autorem a současně interpretem je slovinský 

skladatel Gasper Piano. Jaká je jeho role v představení? 

  

 Velmi důležitá. Měli jsme ten luxus, že Gasper mohl být během zkoušek po celou dobu s námi. 

Všechno, co složil, vytvořil s námi společně. Nikdy nekomponoval doma. Neustále improvizoval, měnil 

různé melodie, motivy. Pro představení je velmi důležitý i z toho důvodu, že způsob, jakým hraje na 

kytaru, je často v protikladu k tomu, co tanečníci dělají fyzicky. A tato kombinace je podle mě krásná. 

Pohyb tanečníků je velmi intenzivní a syrový a Gasper tomu dodává velmi melodický zvuk. Celé to má 

pro mě takový nostalgický nádech. Jako bych se díval na něco, co už se stalo, právě díky zvuku.   

 

Pocházíte z Brazílie, ale už léta žijete v Bruselu. Máte pocit, že váš původ nějak ovlivňuje váš taneční a 

pohybový slovník? 

  

 Ano, myslím si, že moje práce jsou velmi emotivní, ale ne v divadelním nebo dramatickém slova 

smyslu. Rád předkládám jednoduché věci, které postupně nabírají na síle, až dosáhnou vrcholu. Jsem 

také posedlý systémem. Proto je pro moje díla typické opakování, kompozice, různé verze stejného 

materiálu. Baví mě vycházet ze systému, který pak poruším. Nezajímá mě ani tak dokonalost a 

perfektní provedení, chci spíš vidět tanečníka překonávat strastiplnou cestu. Takže má to tyhle dvě 

polohy: systém a emoce. Je to možná zvláštní kombinace, ale myslím si, že funguje dobře.   

 

Lucie Kocourková: ME-SA v zajetí energie a doteku 

Opera plus, 26.9.2015 

 

http://operaplus.cz/me-sa-v-zajeti-energie-a-doteku/ 

 

Taneční skupina ME-SA představila tento týden novou premiéru, která je už jejím dvanáctým 

projektem. Holešovické Studio ALTA tento koprodukční projekt rozezněl a naplnil energií stejně jako 

otázkami. Inscenace Let Me Die in My Footsteps je dílem performerů ze čtyř zemí, tedy jakousi česko-

slovensko-brazilsko-slovinskou společnou prací. „V inscenaci Let Me Die in My Footsteps se čtveřice 

tanečníků ocitá v krizi, která je výchozím bodem rozporuplné cesty konfliktu a rozřešení,“ uvádí 

choreografii autor, tanečník brazilského původu Renan Martins, který působí v Bruselu. Tanečníci 

jsou sami spolutvůrci inscenace, není tedy divu, že právě jejich výkon je na ní to nejpřesvědčivější a v 

tomto smyslu poskytující divákovi intenzivní zážitek. Premiéru odtančili ve složení Renan Martins de 

Oliveira (dočasně místo Martiny Hajdyla Lacové), Soňa Ferienčíková, Karolína Hejnová a Benjamin 

Pohlig. Co tedy jejich studie dotyku a nerozlučnosti nabízí? 

 

Zprvu se s tanečníky nesetkáváme jako s individualitami, spíše jako s jedním organismem. Pohybují se 

buď ve stálém dotyku a objetí, nebo se k této společné formě i formaci snaží co nejrychleji a 

nejintenzivněji připojit. Přesouvají svá těžiště jeden přes druhého, balancují jeho střed v napětí, když 

se zdánlivě chtějí odtrhnout, ale přitom zůstávají závislí jeden na druhém. Jako osminohý hmyz nebo 

nějaký vybájený tvor tak na jevišti zkrátka existují a diváci jejich existenci sledují trochu s pocitem 

návštěvníků pavilonu šelem. Někdy je akcentovaná jednota stěsnaných těl, jindy je kladen důraz na 

http://operaplus.cz/me-sa-v-zajeti-energie-a-doteku/


 

doteky rukou. O nutnosti dotýkat se a být spolu ostatně hovoří i program. Jako kdyby však i pohybově 

zůstalo právě jen u konstatování tohoto faktu. Ano, máme nutnost dotýkat se a být spolu. Na jevišti 

to vidíme a můžeme se i pokusit převést si tuto skutečnost jako metaforu na nefyzické vztahy. A co s 

tím dál? Zdá se, že si tvůrci tématem stanovili limit a už neuvažovali o jeho překročení. 

 

V mezihře, kdy se tanečníci odpojí a v rohu sálu sedí sice ve skupince, ale izolovaně jako v meditaci, 

se inscenace dostává do nejméně uchopitelné části. Do hudebního intermezza. Slovinský kytarista 

Gasper Piano celou choreografii doprovází živou produkcí, ve které nechybí obvyklé nahrávání 

krátkých sekvencí do smyčky, takže zvukovou krajinu rozvrství i bez spoluhráčů do potřebné šíře. 

Skládá za sebou motivy, které nerozvíjí do melodie, ale ani nejde o minimalismus, spíš těká od 

myšlenky k myšlence, improvizuje. Vprostřed inscenace tedy hraje sólo, ale jeho hra nekomunikuje s 

pohybem, žije si vytrženě pro sebe. Kromě toho hudebník působí dojmem někoho, kdo má, když 

budeme parafrázovat jeden známý výrok o tanci, raději sebe v hudbě než hudbu v sobě. K čemu má 

tato exhibice dramaturgicky dospět, pokud jejím jediným účelem není dopřát prostor hudebníkovi, 

zůstává záhadou. Pokud vím, toto nemá být revue. 

 

Když tanečníci opět ožijí, vrací se i energie do inscenace, které ovšem evidentně chybělo vnější oko 

režiséra, nebo přinejmenším smysl pro načasování akce. Její třetí část je dynamická a z hlediska práce 

s pohybem dokládá určitý vývoj, chcete-li dramaturgii, protože postupně graduje a stává se 

sugestivní. Tanečníci znovu procházejí stádiem skupiny, kdy v různých formacích opisují kruhovou 

dráhu kolem jeviště, dynamika pohybů roste. Tanec nabývá na energičnosti, když se jeviště stává 

prostorem setkávání a střetání, z tanečníků se rodí individuality. Pohyb už není zadržován, ale 

expanduje do prostoru, tanečníci klesají na zem, vzpínají se k výskokům, nárazům těl ve vzduchu, 

začínají na sebe mluvit, ačkoli je agónie elektrické kytary přehlušuje. Pohybují se jako neřízený živel 

nebo lavina a v tom okamžiku už „s sebou“ berou i diváky, na které jejich energie přechází. Nikdo v tu 

chvíli nezůstává nezasažen a zřejmá radost z pohybu je nakažlivá. Ale přesto je nutné položit otázku: 

je radost z pohybu a její energické prožití opravdu tak nosným sdělením, aby se stalo choreografií?  

 

Pohybové kvality interpretů jsou nezpochybnitelné, ale inscenace samotná působí spíš jako 

výzkumná fáze nacházení pohybového slovníku, ze kterého je možné tvořit něco dalšího, přinést nové 

významy a nový rámec. Hra s dynamikou vynáší na povrch nové formy, které spíš čekají na další 

zpracování. Potenciál tanečníků je využit maximálně co do kvality pohybu, ale určitě zůstává ještě 

rezerva v jeho dalším uchopení a naplnění obsahem. Nicméně už jen pro ono energické finále stojí za 

návštěvu. 

 

Daniela Machová: Let me die in my footsteps – Intenzivní síla dotyku 

Taneční aktuality, 2.10.2015 

 

http://www.tanecniaktuality.cz/let-me-die-in-my-footsteps-intenzivni-sila-dotyku/ 

 

Lidský dotyk může být vřelý, vstřícný, příjemný, podporující, vášnivý, toužebný… Anebo taky ne. Dílo, 

které je v podstatě celé o dotýkání lidských těl, a přece v něm alespoň ze začátku tyto pozitivní 

charakteristiky, které si člověk spontánně vybaví, nenaleznete. Tak by se dala popsat nová 

choreografie Let me die in my footsteps, která vznikla ze spolupráce souboru ME-SA s produkční 

skupinou BOD.Y a brazilským choreografem Renanem Martinsem. Premiéru měla ve Studiu Alta ve 

dnech 24. a 25. září 2015.  

 

http://www.tanecniaktuality.cz/let-me-die-in-my-footsteps-intenzivni-sila-dotyku/


 

Čtyři osamocení tanečníci (Soňa Ferienčíková, Karolína Hejnová, Renan Martins a Benjamin Pohlig) na 

holé, ztichlé scéně. Mávnutím proutku či působením nepochopitelné síly se jejich těla najednou 

prudce shluknou v jakýsi tvar. Zrychleně a nekompromisně do sebe narazí. Zkoumáme, zda to sami 

chtějí, nebo ne. Vyvolávají dojem, jako by se od jednoho tanečníka vší silou odtlačovali, zatímco ke 

druhému přitahovali. Styčné body se neustále proměňují. Působením protikladných sil se jejich 

uskupení dává do pohybu po prostoru, aby se pak z ničeho nic rozpadlo. Tanečníci stojí opět 

osamoceně a kontrolují se pohledem. Znovu k sobě a znovu od sebe. Neustále dokola se stejnou 

intenzitou. Občas se hlouček rozpadne na dvojice, občas je někdo vynesen do vzduchu. Jejich 

vysilující vzájemné působení se odráží se stále hlasitějším dechem a přenáší se na diváky. Ani 

nepostřehnete, že si při pohledu na tanečníky silně mačkáte vlastní dlaně.  

 

Patřičný kontrast k dění na scéně vyvolají první jemné tóny na elektrickou kytaru, které začne 

vyluzovat po straně nenápadně sedící slovinský skladatel Gašper Piano. Ladná a něžná melodie se 

neodráží v prudkých a silových akcích tanečníků. Nicméně i tak dochází s přítomností hudby 

postupem času k drobné proměně. Osamocená těla se dostávají do táhlého napětí, které prodlužuje 

dobu, než se k sobě opět seskupí. I pohyby v hloučku získávají postupně na souladu. Uklidnění přináší 

závěr první části, kdy tanečníci vytvoří z těl jakýsi vláček, který donekonečna opisuje kruh. Mění se 

pouze to, kterou paží se vzájemně dotýkají. Jako by konečně našli uspokojení a souznění ve 

společném dotyku.  

 

Jemnost vrcholící v extázi  

Druhá část je věnována čistě akustické složce. Tanečníci sedí v setmělém koutě, zatímco Gašper Piano 

rozehrává postupně gradující strhující improvizaci, po níž vyzve pokynutím tanečníky, aby se znovu 

zapojili. Závěr melodicky navazuje na poklidný úvod, v pohybu jsou ale patrné změny. Tanečníci 

využívají více civilních gest, drží se za ruce, pokládají si ruce na ramena a hruď, jako by se naučili 

jemnosti a pochopili, po čem vlastně tak prahnou – po doteku. Hudba opět začne nabírat na 

obrátkách, akce tanečníků na intenzitě, vše rychleji, více do prostoru i do výšky. Závěr je žene do 

extatického běsnění, je vidět, že si ho užívají, sem tam úsměv na tváři a sem tam výkřik. V nejlepším 

se má přestat. Tentokráte to jsou tanečníci, kteří se z ničeho nic zastaví a úkosem naznačí kytaristovi, 

že už mají dost. Tma. Ticho.  

 

Zdařilá studie lidského dotyku by zasloužila trochu prostřihat  

Let me die in my footsteps je intenzivní studií lidského dotyku. Především v první části přináší 

neotřelé pohybové tvary, které tanečníci dokážou podat s přesvědčivým výkonem. Koncept díla je 

srozumitelný a jasný, jen by mu slušelo místy drobné zkrácení, neboť některé scény se zdají zbytečně 

zdlouhavé.    

 

Bude zajímavé sledovat, jak se choreografie promění změnou interpretů. Obě premiéry odtančil sám 

choreograf Renan Martins, jeho partu se ujme tanečnice Martina Hajdyla Lacová, poměr mužské a 

ženské síly se tak promění z 2 : 2 na 1 : 3. Bude představení stále stejné? Nechme se překvapit.  

 

Eva Smolíková: Žena je věčné téma. Jaká je ta dnešní moderní žena? 

Taneční magazín, 8.10.2015 

 

http://www.tanecnimagazin.cz/2015/10/08/zena-je-vecne-tema-jaka-je-ta-dnesni-moderni-zena/ 
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Žena je hlavním tématem představení  režisérky Petry Tejnorové. Jaká je dnešní žena? Plná ideálů a 

nadějí, čeká na zázrak  ve svých svatebních šatech. Ale  věci se  náhle mění, z bílé je černá. Hořkost se 

vpíjí hlouběji a hlouběji. Proč jen jsou muži takoví? Proč nám ženám nerozumí? Proč nás nutí dělat 

věci, které nechceme, proč, proč, proč… a náhle se ocitáme ve vězení. Zabila ho v sebeobraně. 

Nenáviděla ho. A nenáviděla jeho dítě, které nosila pod srdcem  (Vanda Hybnerová hraje úderný 

úryvek ze hry „Utrpení knížete Sternenhocha“, který ve zkratce představuje roli ženy Helgy ze 

stejnojmenné divadelní hry). 

 

Tři hrdinky – Lucia, Vanda a Tereza dávají divákům možnost nahlédnout do neuchopitelné ženské 

duše. Uspěchaná žena, žena cvičící v posilovně, aby se vyrovnala mužům, žena s mnoha ozdobami a 

make-upem, hledající způsob, jak by se co nejvíce líbila. Žena dynamická, zlá, ubohá, smutná, silná, 

emancipovaná,  vychytralá, naivní, tvrdá, křehká, jakákoliv. A také tu existuje  lesbická láska.  Zkrátka 

máme  milióny možností, jaká každá žena může být. A snad i šílená. 

 

Především ale je to žena, které společnost dává různé nálepky, žena, která bojuje s nejrůznějšími 

předsudky. Podle slov režisérky Petry Tejnorové, dnešní žena by možná byla nejraději, kdyby 

vstupovala do života s „čistým štítem“, kdyby jí tak nikdo nepodsouval, jaká vlastně je, či jaká má být. 

Představení je doprovázeno mluveným slovem, postava ženy doplňuje svým rozborem, jak může 

žena také být chápána  a  co pro ni znamená mateřství. 

 

Život přináší zejména komické situace,  dílo Petry Tejnorové chce pobavit diváka,  ale na druhou 

stranu  je tu také zamyšlení  nad nekonečnou škálou předsudků, jednoduchými a rychlými  soudy, 

které dokáží hluboce zraňovat. 

 

Téma žena a porozumění ženské duši je věčné. Je vůbec možné, při tolika variantách nalézt 

porozumění s opačným pohlavím? A rozumí vůbec někdo sám sobě? A přesto právě toto hledání 

 odpovědí je tím pravým kořením života. Kdyby všechno bylo ideální a jednoduché, dozajista by nás 

život ani tolik nebavil. 

  

 Zeptali jsme se…. 

 

TM: Proč jste si vybrala právě téma ŽENA? Co Vás inspirovalo? 

„Když jsem byla přizvaná k nově připravovanému projektu v Altě, tématem prvních úvah se stal 

příběh návrhářky Petry von Kantové ze hry Hořké slzy Petry von Kantové od R. W. Fassbindera. Skrze 

improvizace v průběhu procesu zkoušení jsme však opustili původní záměr, oprostili se od obrazu žen 

podle Fassbindera a dali tak vzniknout inscenaci o tématech tří konkrétních žen, která úzce souvisí s 

jejich osobním názorem, životem a zkušenostmi, avšak s potřebnou nadsázkou. Nechtěli jsme 

generalizovat téma ženství, spíš nám šlo o vytvoření  inscenace, která bude cestou do vnitřního světa 

tří konkrétních žen. A tak v několika obrazech, pod různými úhly pohledu odhalujete představy o 

ženách, které vytváří společnost, nebo představy a předsudky, které si o sobě vytvářejí i ony 

samotné. 

 

TM:  Je podle Vás dnešní žena bytost křehká, či spíše emancipovaná, jinými slovy takový 

„babochlap“? 

„Nechci generalizovat, zda je žena víc křehká či emancipovaná. Inscenace UHOZENÉ KVĚTINOU chce s 

diváky sdílet otázky (tedy  s diváky, kteří jsou připraveni se na vzniku představení aktivně podílet, 

kteří si chtějí pokládat otázky stejně jako tvůrci a chápou, že odpověď možná nenajdou v inscenaci, 



 

ale sami v sobě). Představení  UHOZENÉ KVĚTINOU se tak může stát jen částí procesu, který v 

divákovi možná začal dávno před návštěvou ALTY  a bude pokračovat i po ní. Křehkost žen v inscenaci 

UHOZENÉ KVĚTINOU je zejména ve schopnosti a touze přinést na jeviště osobní téma a sdílet jej s 

diváke m – to je křehké, ať už jste jakéhokoli pohlaví. Jaké jsou následky přímé konfrontace s něčím, 

co si nechceme přiznat, že reálně existuje? Nakolik jsme otevření a schopní překonat naše vlastní 

předsudky, stereotypy? Dají se mnohé označení a kategorizace lidí změnit?“ 

  

TM: Je běžné, že moderní žena má dvě i tři zaměstnání, rodinu, děti, koníčky.  Má na to vůbec sílu? 

„To je dosti individuální a opět se to nedá nějak generalizovat. Znám několik žen, které stíhají rodinu, 

práci a jsou šťastné, spokojené. Návod na to nemám a obavám se, že ani neexistuje.“ 

 

TM: Moderní muž  převzal roli ženy (zůstává na rodičovské dovolené) a žena naopak roli muže 

(vydělává peníze). Je to podle Vašeho názoru  ideální model? 

„Myslím si, že tady nejde  o respektování nebo nerespektování tradičního rozdělení rolí, jakékoli 

partnerství hledá svou rovnováhu a pokud ji najde, je to ideální stav. Faktory, které ovlivňují kvalitu 

vztahů, jako jsou např. stres a žárlivost, nedokážu asi plně posoudit, zda nabírají na síle v okamžiku, 

kdy se živitelem rodiny stane žena. Jsem pro genderovou flexibilitu a pevně věřím, že dnešní doba je 

otevřená tomu opustit pravidlo, že v manželství fungují nejlépe zastaralá pravidla…“ 

 

TM: V inscenaci „Uhozené květinou“ se také vyskytlo téma lesbické lásky. Proč? 

„Toto téma zůstalo z předchozí inspirace, z příběhu návrhářky Petry von Kantové ze hry Hořké slzy 

Petry von Kantové. Petra se po rozvodu s manželem, kde se cítila nesvobodná, zamiluje do krásné 

mladičké modelky. V inscenaci UHOZENÉ KVĚTINOU se toto téma proměnilo a artikulovalo směrem 

ke hře s předsudky a zažitými stereotypními představami o „dvou kamarádkách“ – které v očích 

některých musí ihned být lesbičkami.“ 

 

TM: Může muž porozumět ženě, když mnohdy žena sama sobě nerozumí? 

„Může vůbec kdokoli (nezávisle na pohlaví) dojít k porozumění sám sobě? A je potřeba plně si 

porozumět, nebo je lepší zůstat v procesu objevování toho, čím a kým mohu být? Zůstat v procesu 

překvapování sebe sama? Někdy mnohdy stačí pokusit se odstoupit od sebe a pozorovat své jednání 

– jako film  – a poznávat se v jevech, které mají svobodnou povahu, povahu pochybování.“ 

 

Eva Smolíková: Jen nebýt sám 

Taneční magazín, 15.10.2015 

 

http://www.tanecnimagazin.cz/2015/10/15/jen-nebyt-sam/ 

 

Brazilský  choreograf  Renan Martins de Oliviera uvedl koncem září v ČR ve studiu Alta svou novou 

choreografii  (jejíž název byl ovlivněn songem Boba Dylana). Choreografie je doplněna tóny elektrické 

kytary slovinského  skladatele  Gaspera  Piana.  Gasper Piano doplňuje tanec svými harmonickými 

tóny, či ruší svými nelibozvučnými skřeky. 

 

Na díle spolupracovali také soubor ME-SA a BOD.Y . „Co nového přinést světu, když už všechno bylo 

objeveno?“ říká Renan Martins. „Vytvořili jsme choreografii, ve které nebyl žádný příběh.“  A přece…. 

Silný název, zdá se Vám? Jaké emoce tato choreografie  přináší? 

 

http://www.tanecnimagazin.cz/2015/10/15/jen-nebyt-sam/


 

Na počátku vidíme čtyři stojící postavy (sám choreograf Renan Martins, Benjamin Pohlig, Soňa 

Ferienčíková,Karolína Hejnová) na prázdné, tiché  scéně.  Náhle se semknou, zřejmě jsou poháněné 

touhou být spolu, ale zdá se, že mezi nimi vzniká jakýsi konflikt. Tento konflikt vyústí až  v udýchaný 

boj. Nechtějí, nebo nemohou se odtrhnout jeden od druhého, nebo – objímají se snad? Touhy, vášně, 

lomcující jejich  těly. Konečně  se od sebe odtrhnou, ale ihned se zase semknou. Padají na zem, znovu 

se semknou, znovu začíná tento udýchaný souboj. Jedna postava skočí té druhé na záda. 

 

Chvíli stojí nehnutě sami, sledují se, co teď, kudy  dál? A zase znovu je to k sobě přitáhne.  Náraz, pád, 

znovu se dají dohromady, opět  spadnou a strnule leží,  opět náraz a  pád,  znovu si skočí na záda…. 

jindy je zase  postava  doslova vynesena těmi  ostatními do vzduchu.  Nepřipomíná Vám to nic? 

Ano, přesně tak to bývá v našem životě. Bráníme se být sami, nechceme se za žádnou cenu odpojit 

od jiné bytosti a kráčet životem sami. Možná také někomu skočíme na záda, i když obrazně řečeno, 

ale ta tíha může být naprosto stejná, neseme stejné  břímě.  Snad i chceme  ze vztahu odejít, snad 

chceme všeho nechat a utéct – ale nemůžeme.  Jsme tolik závislí jeden na druhém. V konfliktu 

 jednou  vynášíme někoho do nebes, po druhé ho klidně necháme padnout k zemi. Název je 

výstižn&yacut e;. Nepustíme se jeden druhého, ne a ne. A třeba i zemřít v něčích šlépějích, jenom 

nebýt sám. Anebo nakonec i dojít k přesvědčení, že je osvobozující a jedinečné být sám sebou a 

zemřít ve svých vlastních šlépějích. 

 

V další části choreografie jdou všichni čtyři  tanečnici  jakýmsi husím pochodem, připomínajícím 

dětský vláček dlouhou dobu  za sebou, noha následuje nohu, osoba osobu. Zdá se, že zavládla shoda, 

konflikt je vyřešen. I v životě občas nastává období zdánlivé harmonie. 

 

Klid. Postavy tiše sedí, snad   rokují, zřejmě panuje chvilka souhry, ale kytara Gaspera Piana 

připomíná spíše zvuk strhaných strun, dalo by se říci, že vyluzuje spíše  skřeky než tóny. Možná je tato 

pohoda jen dočasná, je tu asi půda pro nový konflikt.  Páry se ale zatím našly, možná dočasně,  ale 

pro tuto chvíli  našli jeden druhého. Zavládlo  přátelství, radost z okamžiku, kdy jsou lidé spolu, i 

v těžkých chvílích, i v okamžicích nového  hledání. 

A je to tu zase. Zběsilý shon, chaos, spěch. Zmatek začíná znovu. Sem tam úsměv, sem tam výkřik, 

 Proč? Všechno jde v určitých  cyklech, všechno jde jaksi po spirále, stále dokola. Pokud jsme na 

konci, jsme vlastně na začátku, tak je to v hudbě, v tanci, v životě. 

 

A chtěli bychom to vůbec jinak? 

 

Lucie Kocourková: Zlo ve zlatém hávu v taneční inscenaci Karen Foss 

Opera plus, 23.10.2015  

 

http://operaplus.cz/zlo-ve-zlatem-havu-v-tanecni-inscenaci-karen-foss/ 

 

Norská choreografka Karen Foss není českému publiku neznámá, několikrát spolupracovala se 

souborem NANOHACH (Struktury vratkosti, -gracerunners-) a nyní se vrátila se svými choreografiemi 

do Jihlavy, kde v posledních letech vzniká nové centrum a komunita současného tance a 

alternativního divadla, a do Prahy. Ve Studiu ALTA uvedla ve čtvrtek inscenaci pro čtyři tanečníky – 

performery s názvem Golden Evil (Zlaté zlo). Tato inscenace také dostala impuls ke svému vzniku 

v Praze, na choreografickém workshopu z cyklu Myslet tancem, který probíhal právě ve Studiu ALTA. 

Označit ji prostým názvem choreografie nestačí, protože jde o tvar komplexnější, a skutečně jde spíše 

o pohybové divadlo než tanec. Patří k těm kusům, které napoprvé sledujete se zájmem o dění na 

http://operaplus.cz/zlo-ve-zlatem-havu-v-tanecni-inscenaci-karen-foss/


 

jevišti, o vztah mezi postavami, jejich počínání, které je jako řetězec nepochopitelných a absurdních 

aktů, ale přitom je na něm patrný záměr, plán, příprava, můžeme říci i výzkum. Inscenace s názorem, 

který ačkoli je zabalený do zlaté barvy, není tak docela servírován na zlatém talíři. 

 

Na scéně je místo tradičního baletizolu položen koberec s vysokým vlasem, měkký na pohled, a jako 

kostra stanu na něm stojí kovová konstrukce. Přicházejí performeři, tři ženy a jeden muž, všichni 

s dlouhými zlatými parukami, které vzbuzují u diváků smích, v módních šatech laděných do zlaté a 

bílé. Golden Evil je inscenací o bohaté společenské vrstvě a její přetvářce. Na publikum působí jako 

groteskní a humorná, ačkoli její kritickou stránku vnímá. Tanečníci se pohybují ve svém zlatém světě 

pomalu a s elegancí, přesto si touto skořápkou nacházejí cestu záporné emoce a diváci cítí faleš jejich 

krásy, která je umělá právě tak jako zlaté vlasy. 

 

Pomalými uměřenými pohyby, elegantními gesty a strojenými pózami dokáží naši hrdinové vyjádřit 

svou moc a nadřazenost, ale současně je ovládá i touha manipulovat druhými. Náznak interakce 

znejistí i diváky, kteří jsou až do konce představení ve střehu. V hudbě, která potichu zní a dokresluje 

napjatou atmosféru svou minimalistickou strukturou, které nenasloucháte, ale pouze ji vnímáte, 

občas probleskne čistá melodie. Je to možná basse danse a některý z barokních tanců šlechtických 

dvorů a i tanečníci se hudbě přizpůsobují, ačkoli nerekonstruují konkrétní historickou podobu tance. 

Přebírají však jeho vznešenost. Přemýšlejí nahlas o nejhezčí póze pro zakončení. Rozmisťují kolem 

jeviště vejce natvrdo, zatímco nejvíce manipulátorská hrdinka nosí opatrně v dlani figurku kuřátka. 

Otázka „Egg or chicken?“ vyslovena vážně, působí jako satira. 

 

Ačkoli je skoro celá inscenace laděna do pomalejší dynamiky a tanečníci se až ve druhé polovině 

dávají v prostoru do běhu a veselého poskoku, čiší z ní napětí. Něco se děje pod povrchem. A není to 

jen síla manipulátory, která přinutí ostatní hrát kuřata a snažit se kvokáním vyjádřit pocity strachu 

nebo osamělosti. (Možná, že tato sekvence tolik v Čechách funguje proto, protože máme tak rádi 

nelichotivá přirovnání ze světa zvířat, drůbeže a hospodářského zvířectva zejména). Tanečníci jsou do 

značné míry omezeni v pohybu módními kousky oděvu. To je i omezení, kterému čelí nejvyšší 

společenská vrstva. Ptá se snad někdo, zda každého jejího příslušníka móda baví a skutečně se chce 

každý den draze líčit a oblékat? I ten nejkrásnější zlatý sen má svůj rub. Především je ale vzhled něco, 

čím se identifikujeme se svou třídou a dáváme najevo sociální status. Proto tolik frčí falešné Luis 

Vuitton kabelky, protože nejedna žena touží po luxusu, jehož jsou ty pravé symbolem. 

 

Zajímavý je vztah páru, který tančí Daniel Raček a Martina Hajdyla Lacová. Dan při vstupu na jeviště 

drží v ruce igelitový sáček s něčím, co vypadá jako rozinky nebo oříšky v čokoládě. Co je však 

paradoxní, že jak vyplynulo s diskuse po představení, plast je tady součástí inventáře bohatého 

člověka a symbolizuje letargii, s jakou horních deset tisíc, respektive horních osm set rodin 

ovládajících svět, přistupuje s nulovým zájmem k životnímu prostředí. Až dodatečně jsem si 

uvědomila, že důvod proč Danielův outfit doplněný igelitkou vyvolal tolik smíchu, je v jeho absurdní 

kombinaci. U nás používá igelitové sáčky naopak vrstva nejnižší, jde o znak chudoby a to je míněno 

bez jakékoli urážky, ale v čem vidíte dělníky nosit si svačinu a v čem si nosí bezdomovci poklady 

ukořistěné v odpadu? A protože nás jako diváky absurdita baví, reagujeme na neobvyklé kombinace 

chování i neobvyklé kombinace šatů a rekvizit na jevišti jako na satiru, i když je zrovna míněna docela 

jinak. Kolem a kolem vzato, módní kusy, jež mají tanečníci na sobě, působí vlastně trochu 

opotřebovaně, ale to je extrém módy, která vzniká pro nejvyšší vrstvu. Ta si může dovolit luxus barev, 

které připomínají plíseň nebo roztrhaných oděvů, a přitom jde o vysokou módu. Výsměch těm, jejichž 

oděv roztrhal čas a nemají v čem svou špínu umýt? Dan a Martina jsou nuceni skoro celou inscenaci 



 

„odpohybovat“ v kabátech. Staví se do svých póz jako dvojníci, snad se i trochu škádlí, jejich 

pohybové variace jsou mnohem dynamičtější a často jsou impulsem pro zbylé dvě tanečnice, aby se 

k tanci přidaly. 

 

Celá skupina se pak shromáždí na zemi jako při římském symposionu, přitom ale stále spíše 

připomíná drůbež, která se potřebuje nakrmit. S úsměvem na rtech a zdánlivou laskavostí si v tom 

účinně navzájem brání. Když po divočejším pohybovém finále klesnou všichni na zem, jakoby zcela 

vyčerpaní životem tráveným v póze, znovu se setkají v kruhu a jejich počínání už není tak docela 

jasné. Dotýkají se svého peří, nebo jsou raněnými bytostmi, jež si zašívají vlastní rány? A nakonec se 

sesednou jako parta hippie mládeže, aby se vzájemně ujistili, že žijí, cítí, touží a milují. A vykřikují to 

stále hlasitěji až do úplného zatmění. Někdo náhle místo očekávaného „Miluji!“ přizná své 

„Nenávidím!“. Neznámý hlas z publika odpoví „My všichni nenávidíme.“ Ale komu na tom záleží? 

 

Karen Foss má podle svých slov ráda politické divadlo, ale diváci, kteří si s ní přišli po představení 

povídat, se shodují na tom, že přímé sdělení nebo agitaci nakloněni nejsou a dávají přednost 

představení, které promlouvá poetikou. A to Golden Evil dělá. Pokud nabízí nějaké očividné čtení, pak 

jako společenská satira, ale vše záleží na tom, kde si definujeme hranice politiky. Pro někoho začíná 

na úřadě nebo v parlamentu, pro někoho je politický čin i to, jak se oblékne a ve které m obchodě si 

koupí svačinu. Politiku lze hledat v nejvšednějších každodenních úkonech, v chování těch „dole“ i 

„nahoře“. Divadlo nám jen někdy pomáhá ji více vidět, což je konec konců jeden z jeho úkolů. 

 

Lucie Kocourková: Roztančený volební boj Helene Weinzierl 

Opera plus, 24.10.2015  

 

http://operaplus.cz/roztanceny-volebni-boj-helene-weinzierl/ 

 

Ve Studiu ALTA se v pátek uskutečnilo druhé z představení, která byla programově spojena jako 

„dvojvečer politického tance“. Inscenace rakouské choreografky Helene Weinzierl Democrazy or How 

to Peel an Onion without Crying byla barvitým obrazem ze světa pluralitní demokracie, který nabízí 

snad až příliš mnoho dojmů, aby je bylo možné vylíčit. Večer ve znamení interakce s publikem, 

tanečního divadla a politické satiry diváky pobavil a rozesmál, ale oním smíchem, který na rtech trpce 

zamrzá, když si uvědomíte, jak pravdivý ten absurdní obraz vlastně je. 

 

Čtyři performeři, kteří v programu účinkují, si nejprve nenápadně rozdělí publikum čekající na 

představení do skupin. Malý počet diváků není na škodu, vše má ráz školního srazu nebo semináře. 

Vyplňujeme dotazníky, ve kterých se máme svěřit se svými přáními, co změnit v politickém systému, 

a všichni bezelstně píšeme pravdivé výroky i své jméno a akademický titul. Doplňující anketní otázka 

zjišťuje, zda bychom byli ochotni, pokud by to naše návrhy mělo výrazně podpořit, sníst syrovou 

cibuli. Dovolil si někdo zaškrtnout ne? Pak se každá skupina odebere do sálu se svým vůdcem. Čtyři 

tanečníci před námi stanou jako lídři politických stran před svými voliči, jejichž zájmy zastupují. Jsou 

tu vzdělaní intelektuálové, kterých se chopila křehká vemlouvavá Španělka Viviana Escalé, ženy 

bojující za rovnoprávnost, jež zastupuje mužně působící Lucia Kašiarová, mladí milovníci pokroku 

vedení Yuriem Korcem nebo zastánci síly a pořádku následující Honzu Malíka. Skupinka představující 

cizince je vykázána na samostatné místo. Boj může začít. 

 

Helene Weinzierl: Democrazy or How to Peel an Onion without Crying (foto Peter Brenkus) Vše je 

promyšlené do detailů. Na židlích pro diváky jsou symbolicky nachystané cibule, ale „politici“ nešetří 

http://operaplus.cz/roztanceny-volebni-boj-helene-weinzierl/


 

ani dárky, ať je to sklenička sektu, čokoládky, hašlerky, nebo slivovice. Servírovat guláš by asi bylo 

příliš průhledné, ale všichni víme, kam se tímto úvodem míří. V průběhu představení se každý ke 

svému houfci podporovatelů pravidelně vrací a znovu je oslovuje, podbízí se, chválí jejich účast. 

V každé skupince se děje něco jiného, například vůdkyně intelektuálů se pokouší vybírat od 

potenciálních voličů sponzorské dary, ne náhodou s rétorikou finančního poradce. Během hodiny se 

staneme ne svědky, ale účastníky celého procesu, kterým obvykle zprvu radikální a hrdá mladá strana 

prochází, procesu soupeření o voliče: vykřikování volebních hesel, zdánlivé nepřátelství mezi 

stranami, boj o nové voliče, kupčení s hlasy, koalice, náhlé spřátelení odpůrců až po závěr, kdy se 

čtveřice vydává oslavit společné vítězství nad občany téměř ruku v ruce. 

 

V inscenaci má stejně jako tanec své místo mluvené slovo (v angličtině) a projev je nadsazený k 

absurdnímu, grotesknímu vyznění. Spíše než politiky připomínají chvílemi tanečníci baviče z televizní 

obrazovky (ale je v tom opravdu vždy takový rozdíl?). Název tomu odpovídá. Demokracie se zbláznila. 

Zaznívá i hlas ze záznamu oslavující svobodu rozhodování a citující stejný text, jaký nalezneme 

v programu: „Představte si, že rozhodnutí je znázorněno cibulí a každá vrstva je možností. Co se 

stane, když se tyto vrstvy postupně odkrývají? Přiblíží se tak člověk víc k sobě samému? A co je 

nejdůležitější, můžeme tuto cibuli krájet bez pláče?“ Performeři na to jdou doslovně a skutečně do 

sebe každý z nich nasouká skoro celou cibuli; s nimi si do té doby pohrávali a přetahovali se o ně, 

vykřikujíce přitom dál svá politická hesla. 

 

Představení stojí na osobnostech interpretů, kteří plně uplatňují své herecké i pohybové schopnosti. 

Skupinové taneční variace vycházejí z pohybových stereotypů gest, jimiž ukazujeme svou sílu nebo 

víru ve vítězství. Protínají rukama vzduch jako při cvičení v bojovém umění nebo se jejich paže zvedají 

se zaťatými pěstmi. Okamžiky dynamického vzruchu střídá zklidnění, tanečníci se po jevišti pohybují 

jako masa, kterou sami vedou, a jen málokdy přestávají udržovat alespoň oční kontakt se svým 

publikem. Tanečníci svůj politický boj přetaví i do hip-hopového battlu, společně křepčí na jevišti jako 

na diskotéce, slaví politická spojenectví. Na inscenaci je patrné dědictví výrazového tance a tanečního 

divadla, které mají své kořeny v německy mluvících zemích a i nám jsou díky sdílené historii blízké. 

Použitá hudba, jež pohybové pasáže doprovází, je sice elektroakustická a chvílemi klesá do čistě 

minimalistických pasáží, ale jinak si velmi vtipně pohrává s motivem plesu Kapuletů z Prokofjevova 

Romea a Julie. 

 

V paměti však nejvíce utkví hrané pasáže. Boj o „přistěhovalce“ je obzvlášť aktuálním tématem. 

Protože v publiku byli tanečníci a tak trochu se dá říci, že se jeho většina navzájem znala, protože 

tvoří něco jako rozvětvenou rodinu současného tance, je tím těžší určit, jestli vše, co se děje 

v interakci s ním, je čistá improvizace. Dialog mezi rozezlenou zástupkyní inteligence a přísných 

pravidel s Jarem Viňarským působil sice trochu nahraně, ale mohlo jít i o bezprostřední slovní souboj. 

Narážky na jinak vážné současné problémy diváky spolehlivě rozesmávaly, stejně jako jiné scénky.  

 

Performeři odhalili politiky v sobě v nepřikrášlené vulgárnosti. Ať už je svlékli donaha a poslali 

společně do sauny, kde se postupně rozvinula mimovaná politická debata za zvuků velmi intimních, 

až po sexuální hrátky performerů představující zřejmě divoké „zásnuby“ některých politických stran, 

anebo docela obyčejnou krádež volebních hlasů, které představovaly ony vyplněné dotazníčky 

uložené v barevných krabicích. Falešná póza, s níž se zástupkyně žen odmítá zúčastnit prázdné 

diskuse, je odhalena ve chvíli, kdy přistoupí na přerozdělování volebních hlasů. Nebylo výjevu, v němž 

bychom nepoznali některou taktiku, s níž je útočeno na voliče, anebo zákulisní pletichy, o nichž víme, 

ale někdy děláme, jako kdybychom nevěděli. 



 

 

Tanečně pohybový kus o možnosti a nemožnosti naplnění podstaty demokracie, o skutečné a 

pomyslné svobodě rozhodování, je velmi aktuální. Svou pitoreskností a humorností zdánlivě odvádí 

pozornost od problémů, jež popisuje, ale ve skutečnosti je velmi účinný. Je vlastně dokreslením 

včerejší diskuse, kde sama Karen Foss řekla, že smích může být velmi nebezpečným politickým 

nástrojem, pokud je správně využit. Je škoda, že naše publikum se ještě stále současného tance 

obává jako nesrozumitelné formy. Zrovna Democrazy je velmi divadelní a čitelná inscenace, která 

klade nároky jen na otevřenost, s níž je nutné přijmout některé scény. Ale jedná se o inscenaci, která 

by mohla oslovit široké publikum, přitom diváků, kteří s tancem nic společného nemají, bylo jen velmi 

málo. Z toho, že se podívám na divadelní představení, se těžko hned změní mé chování a jednání, ale 

některé skutečnosti není špatné si připomínat a zamyslet se nad nimi, ať už je prvotní inspirace 

vážná, nebo humorná. A tak mě jen občas mrzí, když divadelní kus, který má potenciál právě takto 

oslovit, zůstává téměř bez povšimnutí. 

 

Eva Smolíková: Demokracie aneb jak krájet cibuli bez pláče 

Taneční magazín, 26.10.2015  

 

http://www.tanecnimagazin.cz/2015/10/26/demokracie-aneb-jak-krajet-cibuli-bez-place/ 

 

Rakouská choreografka Helene Weinzierl dokonale ztvárnila boj politiků a politických stran o své 

voliče. Kouzelným způsobem nám její představení ukazuje, jak je s běžným člověkem stále  

manipulováno.  A jaké nefér hry s námi politici  neustále hrají? Jakékoliv.  O zájmy voliče jde až 

v poslední řadě. Představení „Democrazy“  je do detailu propracované, nasloucháme-li pozorně, 

uvědomíme si do hloubky  mnohé pravdy, které nám v běžném denním životě a  při našich starostech 

unikají. 

 

„Ať  žije svoboda rozhodování!“ hřmí politici. Ale je to tak? Jsme svobodní nebo zmanipulovaní? Naše 

rozhodování představuje v této hře cibule. Každá vrstva cibule je jedna  možnost. Můžeme krájet bez 

pláče? A snědli bychom třeba i  cibuli, kdyby se  tím něco v politice změnilo?  Jak jsi na tom, čtenáři, 

Ty? Snědl? 

 

Na počátku představení jsou diváci vyzváni napsat své politické názory, či přání.  Čtyři „lídři 

politických stran“ si takto rozdělili své následovníky a přívržence. Každý divák patří do nějaké skupiny 

a celé představení se politici snaží získat co nejvíce svých příznivců. 

 

Zpočátku sledujeme  běžný kolotoč, manipulace, jednání, hádky politiků. Politik před svými voliči leží, 

padá, stojí, přesně tak, jako to bývá s popularitou. Padá a stoupá. Politik se vydává cestou vzhůru.  

Přichází ale také samota a smutek. 

 

A politik také řeční. Řeční nahlas a rád. Je to jeho hlavní poslání, které nese své ovoce. Silná slova,  

přesvědčování. Máme spousty možností, můžeme se vzdělávat, rozhodnout se, koho si vzít, komu 

věřit, máme demokracii.  Co je svoboda? Jsi svobodný, drahý voliči. Musíš se rozhodnout, jak žít. Jak 

chceš. Každý jak chce.  Ale …. to je jen iluze. 

 

Politik slibuje. Čím více slibů, tím lépe. Je přesvědčivý. Možná svým vlastním slibům  i chvíli sám věří, 

možná ne.  Politici křičí jeden přes druhého, uplácí voliče, přetahují se o každého jedince, perou se, 

rozdávají  dárky (diváci dostávají čokoládu). 
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„Budete mít zaměstnání Vašich snů, více peněz, více finančních prostředků pro tanec, bojujeme za 

práva žen, slibujeme Vám i  jedno roční  období po celý rok…“   Namítáš něco, drahý voliči? Výhrůžky 

nebo  tisíce nesmyslných argumentů Tě umlčí. 

 

Politik je také unavený.  A tak… jde se do sauny. Nevadí, že se lídři přes den hádají, v televizi, na 

veřejnosti. Přece jen žijí v jakési komunitě a tráví spolu i spoustu času. Chvíli se sice dohadují i 

v sauně, chvíli hlasitě hádají, ale možná se i na něčem společně usnesnou a při dalším veřejném 

jednání sklízí potlesk voličů. 

 

Disco, techno, laser show. Politici si také  získávají mladé voliče. 

 

A máme tu lídra, který chvíli vítězí, má nejvíc přízně diváků. Ale zbylí tři číhají na svou příležitot jako 

černé stíny. Plazí se, rvou se o své příznivce, dávají úplatky, dávají dárky, vyhrožují, zastrašují, umlčí 

jeden druhého, hádají se na veřejnosti  mezi sebou, boj o voliče je čím dál agresivnější a agresivnější. 

A další metoda – dejte, voliči, peníze. Dávejte štědře, je to na podporu demokracie! 

 

Mezitím ale vidíme politiky, jak … co? Každý s každým? Doslova sexuální orgie?  Nicméně žena, která 

bojuje za práva žen, se tomuto řádění chce vzepřít. No tohle. Tak ji muži chvíli pronásledují, chvíli se 

jako správní samci perou mezi sebou, ale … proč tolik námahy? A tak nakonec tito muži končí spolu 

při sexuálních hrátkách. Naše bojovnice mezitím prchá napůl oblečená či svlečená, upocená, uřícená, 

prchá jako o život. Ale kam doběhne? A dá se z tohoto kruhu vůbec někam utéct, drahý voliči? 

 

Josef Bartoš: Democrazy: politicky nekorektní divadlo a tanec 

Taneční aktuality, 26.10.2015 

 

http://www.tanecniaktuality.cz/democrazy-politicky-nekorektni-divadlo-a-tanec/ 

 

Téma lobbingu je nepochybně aktuálním tématem, a to zejména v souvislosti s uprchlickou krizí, 

která je dennodenně skloňována v každém evropském médiu. Pár „uprchlíků“ (tentoraz zo Slovenska) 

dorazilo i v pátek 23. října 2015 do Studia Alta, aby zhlédli představení Democrazy or How to Peel an 

Onion Without Crying rakouské choreografky Helene Weinzierl, zakladatelky skupiny cieLaroque.  

Dílo začalo poměrně „nenásilně“ již v obýváku Alty, kam se dostavili čtyři účinkující a ptali se 

přítomných na různé otázky: etnický původ, věk nebo vysokoškolské vzdělání. Podle odpovědi byli 

diváci rozděleni do skupin a každá z nich se postupem času a přechodem do divadelního sálu stala 

skutečným uskupením, diváckou politickou stranou. Ve skupině Jana Malíka se dbalo na rasový 

původ, tedy ten čistě český. Na přivítanou jsme dostali hašlerky a průvodní instrukce k průběhu 

představení; diváci byli například vyzváni, ať bez ohledu na představení konzumují, či vyřizují své 

příchozí hovory. Mezitím Yuri Korec naléval jeho mladistvé „cool“ skupině slivovici. Dalšími skupinami 

byly ženy zastoupené feministkou Lucií Kašiarovou a inteligence s akademickým titulem pod vedením 

Viviany Escalé. Cizinci (zo Slovenska) byli usazeni do poslední řady za výstražnou pásku. 

  

Prostor jeviště byl velmi jednoduše až syrově koncipován. Na černé podlaze se vyjímal bělostně 

skvoucí stůl se čtyřmi židlemi, celý prostor pak ohraničovaly bílé, oprýskané stěny Studia Alta. Ze 

stran jeviště byla přímo do středu namířena mohutná světla, což vyvolávalo pocit jakéhosi 

drobnohledu, jako by účastníci dění zůstávali pod neustálým dozorem. Ti postupně začali pod tímto 

okem „Velkého bratra“ lobbovat za vlastní skupiny. Nejvýrazněji a zároveň nejhlučněji se projevoval 
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Korec, který sliboval například zdarma přístup k internetu nebo cukrovou vatu pro všechny. Názorová 

bezbřehost za účelem zalíbení zde nebrala konce. Postupně se skupina semkla a započalo soutěživé 

jednání politiků s cibulemi a sklenicemi. Onen nepříjemný drobnohled zakusila poprvé Kašiarová, 

když byla ostatními vyloučena z kolektivu, jelikož na ni nezbyly židle, sklenice ani cibule; moment plný 

zranitelnosti a křehkosti, kdy seděla zkroušeně na židli balancující na třech sklenicích, přiblížil onu 

feministku jako člověka s vnitřním světem plným emocí. Tento přelud se však brzy opět rozplynul 

jako pára nad hrncem.  

  

Bizarnost politické přetvářky  

Dílo osobitým stylem parafrázuje politické aféry dnešní doby. V Democrazy divák uvidí vše, o čem 

slýchává v denním zpravodajství. Objevují se více než časté motivy podvodů a podrazů, kdy 

v jednoduché krokové variaci jeden druhému bere cibuli v ustavičné hře „kdo má navrch“. Setkáváme 

se také s krádeží – když se Escalé vzdálí od stolu, ostatní ihned otevřou její pomyslnou Pandořinu 

skříňku a vyberou ji do poslední informace, která by jim mohla být užitečná nebo užita proti své 

původní majitelce. Stejně tak přijde na řadu otázka financování, tunelování a státních dotací, kdy se 

všichni účinkující zastaví a jediná Escalé přejde do přední části jeviště a přesvědčivým hlasem žádá po 

přítomných finanční investici. Zároveň garantuje navrácení peněz i s bonusovými úroky na konci 

onoho projektu; každý dotázaný však věděl, že jeho konce by se nikdy nedočkal.  

 

Bizarnost politického jednání posílila i náhle nahá scéna, která doslova přesekla přítomnou dějovou 

linku. Po jednom z lobbingů se tři účinkující svlékli do naha a s ručníky na bedrech či přes ramena se 

povalovali na stole a židlích jako v nějaké sauně. Akce, ve které se lobbující dorozumívali pomocí 

prdů, navozovala pocit bezmoci z politických čachrů. Stejně podivná byla scéna Kašiarové běhající po 

obvodu jeviště s kalhotkami staženými po kotníky nebo znásilnění, kterému jen nehybně přihlížela; 

znásilněnému Korcovi ještě přišlápla jeho ruku žadonící o pomoc.  

 

Dílo se vyznačovalo krátkými sekvencemi chůze a bohatou gestikulací. V choreografické struktuře díla 

Weinzierl užívala repetitivní principy, a tak každý z interpretů získal vlastní, i když velmi 

minimalistickou pohybovou charakteristiku. Democrazy je spíše pohybovým divadlem nežli výsostně 

taneční kompozicí. Jde o bohatě vrstvené dílo s četnými odkazy na aktuální společenské problémy a s 

promyšlenou strukturou, která do posledního obrazu korespondovala s našimi pocity beznaděje a 

zklamání, jež se každého z nás zmocňují při sledování politických afér současnosti.  

 

Alexej Byček: Od etikety k tanci 

Taneční magazín, 29.10.2015 

 

http://www.tanecnimagazin.cz/2015/10/29/od-etikety-k-tanci/ 

 

22.října uvedlo pražské Studio ALTA představení Golden Evil, které přivezla norská choreografka 

Karen Foss. Jak píší autoři, inscenace si bere na mušku různé představy moderní společnosti o kráse, 

eleganci a touze po dokonalosti, a staví je do kontrastu s arogancí jako jakýmsi protipólem výše 

zmíněných vlastností. Jak tanečníci tyto představy ztvárnili? 

 

Na scéně byl béžový koberec a čtyřmetrový kovový přístřešek s lustrem. Celkově poněkud dekadentní 

vizuál pak dotvořili čtyři interpreti, kteří přišli v dlouhých zlatých parukách. Tři tanečnice elegantně 

kráčející prostorem doprovodil tanečník, který se sice držel elegantní chůze, ovšem v ruce si pohrával 

s igelitovým sáčkem, kterým záměrně shazoval povznesenou a bohémsky vyladěnou situaci.  

http://www.tanecnimagazin.cz/2015/10/29/od-etikety-k-tanci/


 

 

V podobném duchu pak interpreti pokračovali, když si hráli s hlasovým výrazem slepice: jedna 

z tanečnic žádala ostatní, aby kvokali intenzivněji a smutně, jakoby plakaly. Absurdita takových situací 

kontrastovala s vážností a nadneseností, s jakou podobné scénky přehrávali. K tomu se postupně 

přidal také pohyb, kdy například gesta a pohybový rejstřík renesančního tance tanečníci využili 

k plácnutí si ve stylu „hi five“. 

 

V podtextu takto vyladěných scén byl cítit smutek a někdy až výčitka autorů vůči dnešní době, kdy, 

jak v představení i slovně poukázali, postrádáme soucit. Myšlenka, že někdy etiketou zakrýváme svoji 

aroganci nebo, že zdvořilost může omezit naši svobodu, je zajisté jedním z nejpodstatnějších sdělení 

inscenace. Milé na tom je, že skrze vyobrazování situací, kdy tanečníci někdy působili jako „sloni 

v porcelánu“, vznikaly i velmi komické momenty. Tanečníci byli velmi dobře disponováni, což je 

nezbytný předpoklad k tomu, aby si mohli dovolit jednotlivé klasické techniky tance „shazovat“.  

 

Celková stopáž více než hodinu a deset minut však byla těžko udržitelná a tak hlavní, co se dá 

představení vytknout je trochu vleklý rytmus v druhé polovině. I tak Golden Evil promluvilo o 

důležitých otázkách a je dobře, že prostory jako studio ALTA představují českému publiku významné 

světové autory jako Karen Foss. 

 

 

Barbora Truksová: Quiet Works: Golden Evil – zlatá kritika společnosti  

Taneční aktuality, 29.10.2015 

 

http://www.tanecniaktuality.cz/quiet-works-golden-evil-zlata-kritika-spolecnosti/ 

 

Ve dnech 22. a 23. října 2015 uvedlo pražské Studio Alta dvojvečer politického tance. Večer první, kdy 

byla uvedena choreografie Karen Foss pod názvem Quiet Works: Golden Evil, však spíše obsahoval 

kritiku společenskou nežli politickou (to bylo patrné zejména ve srovnání s večerem následujícím). 

Autorka poukázala na směšnost a povrchnost lpění na majetku a konvencích, které ve svém důsledku 

vedou ke ztrátě základních hodnot, jež dělají člověka člověkem.  

 

Zlatá barva měkkého koberce symbolizovala vyšší společenskou třídu na minimalisticky pojaté scéně, 

v jejímž středu se tyčila klec – sloupy ocelové konstrukce postavené z příhradových nosníků. Pozlátko 

i paradox soudobé společnosti byly naznačeny nejen výtvarně, ale i v hudebním doprovodu, kdy zněla 

cyklická hudba duchovních rituálů doplněná o na cembalo hrané barokní melodie. Do této prazvláštní 

kombinace přicházejí čtyři tanečníci – tři ženy a jeden muž. Všichni ve vysoce elegantních módních 

oděvech (i zde převládají zlatavé a přírodní tóny), každý v dlouhé, třpytivé paruce. Pohybují se po 

scéně jako na módní přehlídce – strojené výrazy, žádný úsměv, pohrdání ostatními. Elegance je 

rozbita mužem (Dano Raček) – dlouhý kabát a igelitka s trochou čokoládových bonbonů. Muž se v 

pohybu komíhá a až buransky si pohazuje svou igelitovou taškou.  

 

Každý z performerů si vytahuje z kapsy rekvizitu – misku, vejce, figurku kuřátka. Po stranách lze 

vnímat misku s dalšími vejci a nákup zeleniny v proutěném košíku. Dvě ženy přenášejí vejce do přední 

části jeviště (vyřčena je i otázka – byla dříve slepice, anebo vejce?), zatímco druhá dvojice (Dano 

Raček a Martina Hajdyla Lacová) spolu tančí. Jejich choreografie je zjevně inspirována pohybovou 

estetikou Nižinského Faunova odpoledne – tanečníci se pohybují v profilovém postavení, zaujímají 

podobné polohy jako Faun či nymfa. V jejich duetu ale chybí vzájemnost, tančí blízko, avšak od sebe. 

http://www.tanecniaktuality.cz/quiet-works-golden-evil-zlata-kritika-spolecnosti/


 

Když se k nim přidá další tanečnice, jejich pohyby připomínají živé obrazy. Totéž u vysoce elegantních 

póz ženy v dlouhých zlatých kalhotách (Suzie Davies), která – a opět v kontrastu k dění na jevišti – 

rozbíjí rukou vejce. Vejce jsou rozbita, tanečnice začíná psychologickou seanci. „Představte si, že jste 

v lese, a položte si otázku: Kdo vlastně jste? – A existujete vůbec?“ Co po takových otázkách zjistí? Že 

je pouhou kdákající slepicí…  

 

Do této doby na sebe performeři příliš nereagují. Ani v případě duetu se nejedná o více než náhodná 

setkávání. Teprve nyní jako by poznali, že nejsou na světě sami. Jak zareagují? Jedna s odstupem a 

netečností, druhá (Isabell Bartnes Johansen) strachem a nejistotou. Ač tanečnice předvádějí 

synchronní pohyby, jako by měly strach se na sebe podívat. To druhá dvojice interpretů se začíná 

pošťuchovat a jako by vypadla ze schránky zdvořilosti. Jsou sebestřední, v nadsázce až násilní, fackují 

se, strkají. Sami se sebou si ale nevystačí, vycházejí ze zlaté (či ocelové?) klece a snaží se strhnout i 

druhou dvojici stojící opodál.  

 

Jako by teprve nyní došlo k uvolnění a alespoň zdánlivému vymanění z nudného stereotypu 

každodenního bytí a přetvářky. Pohyb je rychlejší, dynamičtější a rozprostřenější v prostoru – 

tanečníci konečně mohou prokázat více ze svých pohybových schopností. Avšak únava opět převládá 

a na scéně můžeme sledovat jakousi minimalistickou parafrázi opulentních hostin zhýralé společnosti 

– pouze pečená kuřata jsou nahrazena čokoládovými bonbony. Opět dochází k odcizení postav 

navzájem, až končí ve společném rituálu, expresí připomínajícím díla Mary Wigman. Lost. Love. Live. 

Feel. Desire…  

 

Závěrečný rituál by působil magickým dojmem, k čemuž vyzýval i povedený vizuál – nejen již výše 

zmiňovaná scéna, ale také propracovaný světelný design Sigve Sælensmindeho, který perfektně 

modeloval atmosféru a vhodně reagoval na aktuální dění na scéně. Zároveň se zdůrazňoval paradox 

mezi vážně působícím vizuálem a až parodickým prožitkem aktérů… Karen Foss vystavila inscenaci 

jako kritiku dnešní společnosti, která touží pouze po pozlátku bohatství, majetku, a to i za cenu ztráty 

hlubokých mezilidských vztahů trpících odosobněním za tenkou stěnou dodržované etikety, která 

nemusí být přirozená. Za takovou etiketou však nemůže být člověk přirozeným, a tedy ani šťastným. 

Minimálně do doby, než si tento fakt sám uvědomí. Díky četným humorným momentům a nadsázce 

nepředala Karen Foss divákům své mrazivé poselství prvoplánovým a patetickým způsobem, avšak o 

to intenzivnější byl jeho účinek.  

 

Lucie Kocourková: Ženy uhozené květinou se vztekají 

Opera Plus, 19.11.2015  

 

http://operaplus.cz/zeny-uhozene-kvetinou-se-vztekaji/ 

 

Taneční inscenace Uhozené květinou, která měla premiéru ve Studiu ALTA již v září, je kolektivním 

dílem. Pod vedením režisérky Petry Tejnorové, která celek usměrňuje a drží v rukou, vznikl 

metaforický vhled do vnitřního světa žen, které se navzdory pokroku cítí utlačované, ale mají odvahu 

se bouřit. Na jevišti se potkávají herečka Vanda Hybnerová s tanečnicemi Terezou Ondrovou a Lucií 

Kašiarovou. Na vzniku pohybové složky má podíl slovenský choreograf Jaro Viňarský a o mix hudby se 

postaral Jiří Konvalinka. Ze společné práce se vyloupla freska, v níž se mluví i tančí a která diváky 

rozesměje i navede na stopu mnoha stereotypů, ve kterých žijeme. Ovšem i boj proti nim se někdy 

ukazuje stereotypním. 

 

http://operaplus.cz/zeny-uhozene-kvetinou-se-vztekaji/


 

Trojice žen nás uvede do děje položením pár základních otázek „Proč?“ Proč musí ženy to a tamto a 

nemůžou tohle. Krouží před diváky v bílých nadýchaných šatech jako panenky z porcelánu a přitom 

obviňuje jakousi společnost z toho, že je nutí cosi dělat. Tušíme, že navzdory komickému nádechu 

scény už tady naše ženy ukazují, jak jsou některé jejich výkřiky prázdné, ačkoli mnohé dotazy jsou 

oprávněné. 

 

Když se trojice performerek zbaví nepohodlných živůtků a krinolín, které jsou až příliš okatým 

symbolem upjatosti, aby je někdo vzal vážně, inscenace začne nabírat na dynamice. Pokud jsme se 

zprvu báli, že bude více činoherní než taneční, tak postupně naopak pohybová složka začne 

dominovat. V jednom z obrazů vidíme do zákulisí tvorby choreografie a výjev, v němž si opakují a 

rozvíjejí společnou pohybovou variaci, je trochu satirickým úšklebkem nad současným tancem a tím, 

jak se marně snažíme o jeho racionální výklad – když se snaží dát každému gestu patetický symbolický 

význam a vysvětlit každou dráhu a pohyb (jen přemýšlím, kam má tahle narážka zapadnout do 

kontextu hry). Nejpůsobivější je jistá nenucenost a civilnost projevu tanečnic, skoro bychom věřili, že 

se díváme na probíhající zkoušku. 

 

Každá z interpretek má prostor pro hereckou akci, která je nejpřirozenější pro Vandu Hybnerovou. 

Z úryvků monologů nejrůznějších hrdinek dramatických děl v čele s Petrou von Kant, jež jako postava 

byla prý úplně prvotní inspirací celého kusu, skládá mnohotvárný obraz ženy mnoha věků, trápení a 

neřestí. Lucia Kašiarová a Tereza Ondrová před diváky předstupují jako přednášející a zatímco Lucia 

vytváří krkolomný filozofický propletenec pojmů, jako je matka, čas a kořen (který do sebe absurdně 

a s nelogickou logikou zapadá), Tereza se pouští do etymologického výkladu slov z „ženského 

hlediska“, který budí v publiku nemenší veselí. 

 

Mezitím se odehrává pohybová a taneční akce, ženy střídají převleky, šaty a paruky, aby svým 

mnohostranným osobnostem, které nechávají vycházet na povrch, dodaly ještě vizuální rozměr. 

Trochu spolu soupeří a vzájemně se hecují. Otázky, které kladou, je možná opravdu tíží a není to hra. 

Tereza tančí extatické sólo za zvuků populární hudby. I trochu stylu tanečních klipů bylo 

v choreografii obsaženo, jako kdyby to byla jen hra, přitom ale velmi emotivní. V jedovatém 

zářivkovém světle díky své androgynní postavě působí téměř chlapecky. Ale to je vlastně také 

stereotyp, v našem vlastním vnímání. 

 

Závěr patří módní přehlídce ženských charakterů. Choreografie je prostá, směrovaná po diagonále, 

po níž vybraná nešťastnice balancuje, klesá k zemi a vzpíná se znovu k další cestě, zatímco během 

toho klopotného skoro-běhu jí druhá žena navléká novou garderobu a doplňky. A další úslužná 

kolegyně nad ní zatím vztyčí transparent, abychom se zorientovali v tom, jakou ženou právě se právě 

stala – a do hry je záhy zapojeno publikum, které si může psát vlastní cedule: objeví se tedy žena 

traktoristka, žena na vysoké noze, obdivuhodná žena, super žena, přepracovaná žena, světice… 

Performerky tím vlastně dávají najevo, jak volné, i naprosto nesouvisející, může být propojení 

verbálního označení a objektu. A jak rádi škatulkujeme někdy sami sebe. Brzy totiž nápisy na 

transparentech nemají vůbec nic společného ani se stále repetovanou pohybovou sekvencí, ani 

s oděvem, který ženy nadále bleskurychle střídají, když si každá prochází sem a tam sérii 

rozposílaných diagonál. Je to defilé pokrytectví a zneuctěného jazyka. Byť se jako diváci smějeme 

každé nové absurdní kombinaci. 

 

Interpretky jsou si na jevišti rovnocenné, k tomu směřoval koncept i choreografický styl (a 

samozřejmě zkušenost všech zúčastněných s různými divadelními žánry). Samozřejmě nemůžeme 



 

přehlédnout, kdo má herecké a kdo taneční zázemí, ale tady bylo dosaženo příjemné symbiózy. 

Režijním záměrem byl i pomalý začátek, který v divácích vzbuzoval vnitřní netrpělivost. O to 

dynamičtěji nakonec působilo pohybové finále podbarvené hlučnou elektroakustickou hudbou. 

V inscenaci se mísila čistá elektronika s úryvky z filmové orchestrální hudby, na chvilku zazněl i 

Mozart, ale také mělo podstatnou úlohu ticho. Ticho, ve kterém potřebovalo vyniknout místo hudby 

slovo. 

 

de o pohybovou inscenaci, ale vychází ze slov, tedy se jim nevyhneme ani v jednom obraze. Málokdy 

padne slovo společnost, ale přesto je zřejmé, že protestující hrdinky adresují své nářky a obvinění 

nějakému anonymnímu utlačovateli, kterému hodně často říkáme právě „společnost“. Velmi 

pohodlně anonymnímu. Kdo z nás může říct „Já jsem společnost a chci, aby se všechny ženy 

malovaly“? Asi nikdo, že. Kdo tedy je ta společnost, která po ženách chce, aby dodržovaly trendy a 

normy? Když nám tak strašně vadí, tak jaký má smysl se nutit je dodržovat? Tahle inscenace 

rozhodně není banální a autorský kolektiv do ní vnesl pořádnou dávku sebeironie. Ukazuje na jednu 

stranu existující problémy, ale také to, že místo jejich řešení se někdy uchylujeme jen k pokryteckému 

stěžování si. A protože je vše ukazováno z humorné stránky, nikdo nemá potřebu cítit se dotčen. Na 

začátku představení dostal každý divák na uvítanou snítku z listopadky nebo jiný kvítek a po skočení 

představení jimi publikum spontánně ženy na jevišti zasypalo jako ruské primabaleríny. A tak nakonec 

opravdu byly „uhozené květinou“. 

 

Marina Feltlová: David Zambrano „vaří“ Ceviche spolu s VerTeDance. Hlavní ingrediencí jsou 4 ženy 

s příchutí citronu 

ČRo Vltava, 23.11.2015 

 

http://www.rozhlas.cz/mozaika/divadlo/_zprava/david-zambrano-vari-ceviche-spolu-s-vertedance-

hlavni-ingredienci-jsou-4-zeny-s-prichuti-citronu--1556976 

 

Novou premiéru s názvem Ceviche uvedl v rámci Noci divadel taneční soubor VerTeDance. 

Představení vzniklo ve spolupráci se známým tanečníkem a improvizátorem venezuelského původu 

Davidem Zambranem. O hudební doprovod se postarala skupina Zrní.  

 

Na začátku všeho byl workshop pro deset tanečníků. Na představení Ceviche se podílely čtyři 

tanečnice Tereza Ondrová, Martina Hajdyla Lacová, Bára Látalová a Lucia Kašiarová. Základem je 

absolutní improvizace všech složek - taneční, hudební i světelné. Název Ceviche odkazuje k 

latinskoamerickému pokrmu z ryb, kde se ingredience, chutě a vůně kombinují podle fantazie 

šéfkuchaře.   

 

„Ze začátku jsem je oslovoval holky,“ odpovídá autor na otázku, jak se mu pracovalo s osobnostmi 

čtyř tanečnic. „Ale brzy jsem si uvědomil, že jsou to skutečně ženy. Mají velmi odlišné taneční 

zkušenosti a dokážou je nesmírně bohatě využívat. Líbí se mi taky, jak na sebe navzájem reagují, je 

mezi nimi velmi harmonický vztah. Z tohoto hlediska se mi s nimi pracuje velmi dobře, ale na druhou 

stranu je občas náročné jim dávat pokyny, protože často režírují samy sebe, jednoduše přebírají roli 

režiséra. Ale myslím, že nakonec se nám podařilo najít společnou řeč.“   

 

Pracujete vždy formou improvizace. Máte nějaký výchozí bod? Nějaké téma, od kterého se odrazíte? 

Rád pracuji tím způsobem, že někam přijedu, prohlédnu si prostředí, kde představení bude vznikat, a 

zjistím, jaké prvky budu mít k dispozici. Tady jsem začal nejdřív workshopem pro deset tanečníků, 

http://www.rozhlas.cz/mozaika/divadlo/_zprava/david-zambrano-vari-ceviche-spolu-s-vertedance-hlavni-ingredienci-jsou-4-zeny-s-prichuti-citronu--1556976
http://www.rozhlas.cz/mozaika/divadlo/_zprava/david-zambrano-vari-ceviche-spolu-s-vertedance-hlavni-ingredienci-jsou-4-zeny-s-prichuti-citronu--1556976


 

proto jsem si hrál s číslovkou deset. Z toho vznikla struktura založená na deseti prvcích. Vychází z 

času, tance a hudby. Jde tu o odměřování času, o pohyb a zvuk. Tanečnice musejí přesně vědět, co 

znamená tančit tři minuty, pět nebo jen jednu minutu.   

 

Je o vás známo, že pracujete s různými speciálními technikami. Využil jste je i v tomto představení? 

Vnesl jsem do něho malou část kompozice Passing Through, protože jde o společenský tanec. Využil 

jsem hlavně ten aspekt, kdy někoho vedete anebo se někým necháte vést. To si tanečnice spontánně 

zkoušejí na živou hudbu a zaujímá to poměrně dlouhý úsek představení. Ale základem je především 

improvizace. Šlo mi o to, aby se naučily zacházet s tím, co už v sobě mají.   

 

Jak jste pracoval s hudebníky? Měli od vás nějaké instrukce, nebo improvizovali stejně jako 

tanečnice? 

Měli ode mě úplně stejné pokyny, například že musejí improvizovat po dobu tří minut. Totéž dělají i 

tanečnice. Společným jmenovatelem je čas. To je jejich jediné spojení. Předem ale nevědí, jaká hudba 

se bude hrát, a muzikanti zase nevědí, jak budou tanečnice tančit, jaké pohyby budou sledovat.  

 

Johana Mücková: Taneční Ceviche míchá hbité ryby s leklými 

Česká televize, 24.11.2015 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1624587-recenze-tanecni-ceviche-micha-hbite-ryby-s-

leklymi 

 

V pražském Studiu Alta, komorním prostoru pro současný tanec a pohybové aktivity, měl 21. 

listopadu premiéru nový projekt nezávislého tanečního uskupení VerTeDance. Divadelní inscenace 

pro čtyři tanečnice nese španělský název Ceviche. Ten, jak stálo v programu k představení, odkazuje k 

latinskoamerickému rybímu pokrmu, v němž se mísí ingredience, chutě a vůně dle fantazie 

šéfkuchaře. Tím se v případě VerTeDance stal venezuelský choreograf David Zambrano. 

 

Tanečnice (Tereza Ondrová, Martina Hajdyla Lacová, Bára Látalová, Lucia Kašiarová) před diváky 

rozehrály pohybový kus, který nemá dějovou linku a zcela vychází z improvizace. Jedna po druhé 

začala energickým sólem, v němž předvedla především dokonalé poznání vlastního těla a jeho 

možností. 

 

Každá z performerek je velkou uměleckou individualitou – využívají bohaté zkušenosti a jejich tvárné 

postavy provádějí pohyby, které vypadají, jako by byly jejich přirozeností, byť jsou fyzicky dost 

náročné. Jednotlivé výpovědi tanečnic se jako koláž skládají jedna ke druhé. Akce se tvoří v reálném 

čase, nevyhýbá se dynamice, pádům, přelévání energie, kontaktnímu tanci... Divoké třeštění je 

prokládáno i klidnějšími momenty. 

 

Choreografické improvizaci, která trvá hodinu, by podle mého názoru místy prospěla větší 

strukturovanost a celkově jasnější dramaturgický záměr. Když například skončí série sólových 

tanečních partů a performerky spontánně deset minut pobíhají po jevišti, zdá se to být ve výsledku 

zdlouhavé. V těch chvílích původní napětí, které vzbuzuje zvědavost a bystří smysly diváků, trochu 

polevuje a taneční dynamika se stává poněkud jednolitou. 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1624587-recenze-tanecni-ceviche-micha-hbite-ryby-s-leklymi
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1624587-recenze-tanecni-ceviche-micha-hbite-ryby-s-leklymi


 

Slabší chvíle v představení ale spolehlivě vyváží hudební improvizace pětice muzikantů z alternativní 

folkrockové kapely Zrní, která tanec přímo ze scény doprovází. Jejich hudba je melodická a chytlavá, 

prolínají se v ní housle, zpěv, beatbox, bicí... 

 

Návštěva živého koncertu kapely by i sama o sobě mohla být příjemným programem pro sobotní 

večer. A tady v syrovém scénickém prostoru vzniká spojením dvou uměleckých složek svébytný 

tanečně-hudební vesmír, otevřený proces, který bude mít jistojistě s každou další reprízou úplně 

jinou podobu. 

 

Lucie Kocourková: Ceviche – improvizační večer s VerTeDance 

Opera plus, 24.11.2015  

 

http://operaplus.cz/ceviche-improvizacni-vecer-s-vertedance/ 

 

Noc divadel rozpohybovala 21. listopadu nejednu scénu tancem. Ve Studiu ALTA měl premiéru 

program s názvem Ceviche, večer ve znamení improvizace. Hudební skupina Zrní a soubor 

VerTeDance nalákali stejně tak jako jméno choreografa venezuelského původu Davida Zambrana, 

který se věnuje současnému tanci a improvizaci. A právě v jejím duchu se nesl celý večer. 

 

Takových představení, jež by byla kompletně tvořena improvizací jak pohybovou, tak hudební, není 

mnoho. Nejsou snadno divácky uchopitelná, obsahují určitý kus nesdělitelnosti a nepřenositelnosti. 

S divadelním prostorem koexistují, ale některým zákonitostem divadla se vymykají. Představení 

Ceviche se k nim řadí. Poněkud stravitelnější kousek představilo na zahájení sezony divadlo Ponec 

s tanečníky z uskupení CreWcollective. Jejich večer byl tehdy sledem situací zasazených do surreální 

krajiny světelného a scénického designu Jana Komárka, který dal celému vystoupení velmi pevnou 

stavbu a rámec. Ceviche takovou stavbu nemá, proto se v něm divák může ztratit. Nemusí to být 

špatně, ale tahle hra s divákem je někdy na hraně. Především vzbuzuje otázku, pro koho je takové 

představení určené, koho chce oslovit a jestli je vhodné pro široké publikum. 

 

Choreograf v tomto případě nefungoval jako „choreograf“, který by tvořil pohybový materiál, ale jako 

mentor, který se snaží vzbudit v interpretech jejich tvůrčí potenciál, v rámci vytyčených mezí. Vlastně 

je uvedení této profese v seznamu tvůrců trochu zavádějící. Název představení je kulinářskou analogií 

odkazující k pokrmu z ryb marinovaných v citrónové šťávě. Zde se kuchařem, který míchá 

ingredience, stal choreograf. Hodinový dialog s hudbou je velmi dlouhá plocha, kterou je obtížné 

zaplnit jen interakcí, byť je předem určeno, jak jsou které části dlouhé, či kdy tančí interpretky sólo a 

kdy mají navázat kontakt s ostatními. Každá z tanečnic dostala prostor pro rozvinutí pohybového 

materiálu, který je jim bytostně vlastní – v premiérovém večeru byla právě sóla tou silnější stránkou. 

Martina Hajdyla Lacová s bojovnou dychtivostí objevovala obratně prostor, její štíhlé mrštné tělo 

ovládlo každý kout a dynamické pohyby dávaly tušit ještě větší rezervoár energie uvnitř. Tereza 

Ondrová dává pohybům intuitivní vznešenost, jako oživlá socha proplouvala prostorem s důrazem na 

krásné linie těla, oblouk paží ve strnulých gestech i v pohybu, chvílemi jako by tančila ve snu. Bára 

Látalová je naopak pohybově neučesaná a volná jako živel, v jednom se svých sól nechala na povrch 

vystoupit zvířecí animálnost v pohybu i příslušném zvukovém doprovodu, její dlouhé vlasy jsou samy 

rekvizitou. Lucia Kašiarová je nesmírně energická, téměř agresivní, vyžívala se ve zvucích elektrické 

kytary, jako kdyby se dala unášet adrenalinovou vlnou na rockovém koncertu. 

 

http://operaplus.cz/ceviche-improvizacni-vecer-s-vertedance/


 

Mnoho zajímavých momentů, ale rozesetých sporadicky a spojených dlouhými minutami neurčitého 

pohybu, který působil, jako kdyby neměl žádnou zřejmou motivaci, ustával bez napětí, bez očekávání, 

bez zjevné známky toho, že by účinkující věděli, kam chtějí směřovat, že by měli nějaký rámec, ve 

kterém se pohybují. I když tu být musel. Energie tančících zůstala na jevišti, snad mezi nimi, a 

neposunovala se dále k divákům. Přestože je neurčitost a moment překvapení nedílnou součástí 

improvizace, zde jí bylo příliš mnoho. Což neznamená, že příští představení nebude působit právě 

opačným dojmem. 

 

Hudba byla improvizovaná též, diváci si tedy mohli vybrat, na kterou složku se soustředit (pokud 

nešlo o okamžiky ticha, které rovněž měly své místo). Fyzická interakce mezi tanečnicemi a 

hudebníky pak nastala ke konci představení, ale muzikanti na ni zjevně nejsou připraveni a jejich 

nejistota je přímo citelná. Fanouškové kapely se v publiku pochopitelně velmi bavili, ale to, co se 

odehrávalo na scéně, nebylo profesionální. Jejich hra však byla. Chvílemi se dokonce zdálo, že jde 

spíše o koncert s tanečními vložkami, ačkoli zde nezazněly písně v tradičním smyslu. Hudební 

materiál se celou dobu vyvíjel a překvapoval někdy více než ten pohybový. Hráči jsou výrazní, 

kombinují zvuk svých nástrojů, mezi nimiž nechybí housle a flétna, do odstínů od folkové balady až po 

hard rock. Jejich hudba hladí i dokáže strhnout rytmem. Ale svá místa za mikrofony by opouštět 

neměli. 

 

„Cílem projektu je vrátit se k samé podstatě tance jako rituálu a společného prožívání, sdílení zážitků 

a zkušeností – s absolutní upřímností, kterou si člověk obvykle dovolí jen v kruhu nejbližších. Ceviche 

je o přítomném okamžiku, tady a teď, o nakažlivé radosti z pohybu, hudby i života,“ píše se 

v programu. A možná že problém je právě v tom, co se snaží tvůrce divákům předat. Sdílení a rituál 

totiž není něco, na co se lze dívat – to se musí prožívat! Ve chvíli, kdy oddělíme diváky a tanečníky, 

máme scénu a hlediště, chtě nechtě se ocitáme v divadelním prostoru s jeho nároky i očekáváními. 

Tentokrát dramaturgie představení nezafungovala, bylo to jako text s přemírou míst nedoučenosti, 

ve kterém zůstávají jen pozůstatky syntaxe. 

 

Tanec je pradávný komunikační prostředek, lze se v něm dostat až na dřeň instinktů, emocí, jeho 

pomocí lze otevřít nejskrytější hlubiny duše a probudit je k životu. Jenže abychom pocítili magii tance 

jako společného rituálu, jako prostředku sdílení, to je lépe zajít na diskotéku nebo na rockový koncert 

a nechat se tam pohltit hudbou a atmosférou. Nezúčastněnému divákovi pohled zvenčí nic nedá, 

pokud nemá osobní fyzickou zkušenost, jejíž pomocí by se mohl ztotožnit s tančícími těly na scéně. A 

to přeci jen většina diváků nemá. 

 

Ceviche nebyla improvizací s příchutí citronu, jak praví poetický podtitul. Zářivá barva tohoto ovoce 

zůstala obsažena jen v černozlatých kostýmech tanečnic, ačkoli ony i hudebníci se vydali ze všech 

svých sil a potenciál z nich doslova prýští. Přejme dalším reprízám šťastnější konstelaci ve vytvoření 

soudržného celku. 

 

Michal Stein: CEVICHE – světová premiéra v ALTĚ 

Taneční magazín, 26.11.2015 

 

http://www.tanecnimagazin.cz/2015/11/26/ceviche-svetova-premiera-v-alte/ 

 

Každá správná noc má mít své pořádné vyvrcholení, natož ta divadelní. Za vyvrcholení té letošní 

(nejen pražské) divadelní lze bez nadsázky nazvat světovou premiéru improvizační performance 

http://www.tanecnimagazin.cz/2015/11/26/ceviche-svetova-premiera-v-alte/


 

„Ceviche“ s živou hudbou kapely Zrní v pražské ALTĚ. Uznávaná nadnárodní taneční skupina 

VerTeDance v choreografii venezuelského improvizačního mága Davida Zambrana ani tentokrát 

nikoho z diváků nezklamala. 

 

Na industriální scéně pár desítek metrů od pražského holešovického Výstaviště, poblíž nové lezecké 

stěny však divadelní noc pojali – celodenně! Již od deváté hodiny ranní jste zde mohli přijít na snídani 

z menu z celého světa, spolupořádanou iniciativou Hate Free Culture. Poté již čekalo menu divadelní 

v podání tanečního studia Light s drobnou punkovou hříčkou pro děti „Pan Brum a jeho dům“ na 

motivy knihy Paula Gruvese. Tu vystřídal dětský workshop. V podvečer čekala zájemce prohlídka 

veškerých prostor někdejší továrny s odbornou přednáškou architekta Tomáše Meda o bývalém 

industriálním potenciálu a jeho využití pro kulturu. Zlatým hřebem pak byla večerní světová premiéra 

„Ceviche“. 

 

Odkud pochází název improvizační inscenace? Iniciátor a choreograf Zambrano se v něm odvolává na 

své kořeny v latinské Americe. Jedná se totiž o tradiční latinskoamerický pokrm z ryb, jež se marinují v 

citronové šťávě a pak míchají s dalšími ingrediencemi. „A právě obdobně jsem pracoval s tanečnicemi 

i muzikanty. Chci vytvářet improvizované představení, které pohladí všechny divákovy smysly,“ uvádí 

propagátor nových tanečních technik Flying Low a Passing Through a choreograf ze zkušenostmi z 

celého světa. 

 

Pokud bych psal recenzi na fotbalový mač, tak bych mohl směle uvést, že se jednalo o Ligu šampiónů, 

respektive šampionek. Jedna ze čtyř protagonistek a umělecká vedoucí studia ALTA Lucia Kašiarová je 

Tanečnicí roku 2012 a nositelkou Ceny České taneční platformy 2012, další sólistka Tereza Ondrová 

byla Tanečnicí roku 2010, třetí ze sólistek Bára Látalová má bohaté pódiové i pedagogické zkušenosti 

z Norska. A konečně čtvrtá vystupující Martina Hajdyla Lacová má bohaté zkušenosti s improvizací na 

živou hudbu, její choreografie se souborem ME-SA reprezentovala prestižní Českou taneční platformu 

na významných mezinárodních festivalech a sama Martina je čerstvou Tanečnicí roku 2015! Takže 

vlastně i ony špičkové světové fotbalové týmy trochu (hodně) připomíná nadnárodní česko-

slovensko-venezuelská sestava. 

 

Podstatnou součástí týmu je i kladenská kapela Zrní, která společně hraje již od 23. června 2001 a to 

stále v nezměněném složení, zpěvák a kytarista i flétnista Jan Unger, kytarista a zpěvák Jan Juklík, 

houslista a zpěvák Jan Fišer, zpívající baskytarista Jan Caithaml a Ondř ej Slavík ovládající bicí, 

akordeon, zpěv i beatbox. 

 

„Céviche“ je neustálým sedmdesátiminutovým gejzírem choreografických nápadů, inspirace tanečnic 

hudbou i následné inspirace muzikantů tanečním vjemem na pódiu. Na malém prostoru jej nelze 

detailně popisovat. 

 

Nesporný podíl na kvalitě představení má Katarína Ďuricová, jejíž světelný design nikdy není 

samoúčelnou exhibicí, vhodně doplňuje dění v prostoru, umocňuje jej a v těch správných místech 

vytvoří naprosto vhodný předěl mezi jednotlivými (sou)částmi performace. 

 

V samotné inscenaci zaujaly i střídmé černé kostýmy, pouze lehce zdobené jemnými „diskotékově 

parodickými“ flitry a sukénkami. Dravě působily i natur nenalíčené tváře protagonistek. Nejpůsobivěji 

vyzněly při verbálních nekoordinovaných výkřicích a přerývaném dýchání. Zde navodily, ruku v ruce s 



 

kostýmy, dokonalý kontrapunkt se živočišnou Knihou džunglí, která maně diváka v ten moment 

napadne. 

 

Podstatným rysem celé jevištní produkce je i scatový zpěv beze slov a finální zapojení se kapely 

pohybově mezi tanečnice. 

 

„Céviche“ zejména zaujme jemným a laskavým humorem, který není divákům prvoplánově vnucován 

či podsouván. Kupříkladu jsou naprosto skvělé delší variované sekvence běhů pozpátku, které 

nesmírně citlivě parodují známá čísla z krasobruslení anebo krasojízdy. Milé pousmání navodí i 

variace na lesbický kontakt, který obzvláště v tanečním prostředí dostává další rozměr. Naprosto 

nedostižné jsou rádoby vlezlé pokusy o kontakt s diváky, kdy protagonistky přiběhnou až před první 

řadu, ale dívají se pohledy skrze ně. Jak náramně si zde podaly ony estrádní „roztleskávače“ a 

zpěvá(č)ky vyzývající obecenstvo, aby se přidalo. 

 

Zambrano si i chytře a protřele poradil s industriálním prostorem bez horizontu a (čtvrt)arénovým 

hledištěm, z nichž naopak udělal výhodu. 

 

Myslím, že „Ceviche“ je současně představením pro tanečníky-odborníky, ale zároveň pro běžný lid. 

Ta první skupina ocení brilantní provedení složitých prvků, nuance choreografie i nasazení 

protagonistek. Méně tanečně odborné obecenstvo – jako já – ocení (výše uvedenou) nápaditost i 

filosofii jednotlivých scének, práci se světly i hru kapely Zrní. 

 

V samotném závěru musím pochválit střídmý, leč nápaditý popremiérový raut mezinárodního stylu a 

zejména svrchně kvašené pivo typu Red Ale na místním baru. Jak úžasné osvěžení mezi pivními ležáky 

jinde! Věřím, že zde nešlo pouze o mimořádnou nabídku? 

 

Tím, že je „Ceviche“ z valné části improvizační, bude de fakto každá další repríza svým způsobem 

vlastní premiérou. Proto si je nenechte ujít. 

 

Kateřina Grünerová: Noc divadel + Studio Alta + VerTeDance + David Zambrano + Zrní = tanec na 

dotek 

Kulturio.cz, 27.11.2015 / fotoreportáž z představení Ceviche 

 

http://kulturio.cz/vertedance-report-fotoreport/ 

 

V sobotu 21. listopadu proběhla ve Studiu Alta premiéra představení Creviche, na kterém 

spolupracovali VerTeDance s choreografem Davidem Zambrano a kapelou Zrní. 

 

Vyprodaný divadelní sál hltal každý pohyb, tanečnice Martina Hajdyla Lacová, Tereza Ondrová, Lucia 

Kašiarová a Barbora Látalová nás vtáhly do svých tanečních fantazií a kdejaká špička si podupávala do 

rytmů dunivého nebo něžného Zrní. Jestli chcete zažít tanec na dotek, slyšet nejen svůj dech, vidět 

krůpěje potu a cítit další blízká setkání, zajděte na první reprízu, která se bude konat na stejném 

místě 14. prosince! 

 

A na fotkách z premiéry uvidíte to, co už neuvidíte příště. Creviche je totiž velká a krásná improvizace. 

 

 

http://kulturio.cz/vertedance-report-fotoreport/


 

 

Vladimír Hulec: Studio Alta Praha 

Divadelní noviny, 8.12.2015  

 

http://www.divadelni-noviny.cz/studio-alta-praha 

 

Umístěním v industriálním prostředí se řadí po bok MeetFactory, Jatkám78 či nákladového nádraží 

Žižkov. Nachází se naproti holešovickému výstavišti, respektive sportovní Tipsport areně. Přijedete 

tramvají na zastávku Výstaviště Holešovice, a pokud jedete od Strossmayerova náměstí, půjdete ještě 

asi 50 metrů po směru jízdy a pak zahnete vpravo. Projdete opuštěnou minivrátnicí do prostoru 

skladů a garáží a dvorem se vydáte doleva. Tam po dalších asi padesáti metrech vejdete vlevo do 

osvětleného průchodu, kde – nyní už v halách vlevo i vpravo – sídlí Studio Alta. A ocitnete se v jiném 

světě. Světě nezávislého umění, kreativity, komunitní soudržnosti. Je zde kavárna, pracovní studia i 

black box hala pro – především taneční – divadlo. 

 

Provozuje je Sdružení ALT@RT, jež vzniklo v roce 2007 a rok poté otevřelo v tomto areálu Studio Alta 

– nezávislý prostor pro různé formy nového divadla se specifickým důrazem na současný tanec a 

pohybové divadlo. Funguje jako ojedinělá platforma spojující profesionální divadlo a zkušebnu s 

komunitními aktivitami a neziskovým sektorem. Podporuje další vzdělávání tanečníků, systematicky 

vytváří prostor pro česko-slovenské spolupráce a nezávislou uměleckou tvorbu profesionálních i 

začínajících umělců. V únoru letošního roku se rozrostlo do dvou dalších hal, které slouží jako 

ateliéry, další zkušebna pro soubory „bez domova“ a neformální multifunkční kavárna – „náhradní 

obývák“. Studio Alta je součástí mezinárodní sítě Trans Europe Halles, která sdružuje kulturní centra 

vybudovaná v industriálních prostorách napříč Evropou. 

 

Rozhovor s ředitelkou LUCIOU Kašiarovou 

 

Co znamená název Alta, respektive původně Alt@? 

Původní název Studio Alt@ byl odvozen od názvu sdružení ALT@RT, což byla vysloveně hra slov. Od 

používání Alt@ jsme později upustili z praktických důvodů. Oficiální status je dnes Studio Alta, 

kterého provozovatelem je ALT@RT, z. ú. Baví mne zjišťovat, jak v každé krajině znamená Alta něco 

jiného. 

 

Kdy a jak vzniklo Studio Alta? 

Původní Studio Alt@ byla zkušebna poblíž Hradčanské, na místě, kde je dnes tunel Blanka, což je pro 

mě velmi symbolické, vždyť i zde v Holešovicích se nacházíme v područí developerů, v areálu, který 

by měl časem lehnout k zemi. Ta nejistota, ve které budujeme už osm let kulturní centrum, je pro mě 

každodenní mandalou, díky které si uvědomuji, že všechno, co děláme, je pomíjivé tak jako živé 

umění, o které se v Altě staráme. Myslím, že toto vědomí by mohlo pomoci nakopnout vícero mnoho 

let fungujících kamenných divadel. Studio Alt@ se od roku 2008 nachází v Holešovicích, kde jsme 

původně s mým partnerem Petrem Voříškem otevřeli jednu zkušebnu, která se postupně přetvořila i 

v hrací prostor. Dva roky nato jsme otevřeli další halu – č. 31, kde jsme začali provozovat dětské 

studio, uvedli v provoz malou zkušebnu a mobilní bar. Toto období bylo pro mne náročné, ale krásné. 

V tom čase už s námi pracovali Lukáš Benda a Karolína Hejnová, učili jsme se vlastními chybami. 

Dělali jsme všichni všechno a osobně znali každého, kdo do Alty jako performer zavítal. Tak jsme si 

postupně začali naši činnost definovat, že Studio Alta je náhradní domov nezávislých umělců. 

http://www.divadelni-noviny.cz/studio-alta-praha


 

Doufám, že je tomu tak dodnes. V únoru jsme otevřeli další dvě haly: meeting point nebo – jak my 

tomu říkáme – kulturní obývák a další zkušebnu. 

 

Mohla byste něco říct o Sdružení ALT@RT? 

Od svého vzniku se věnovalo jak pomoci nezávislým uměleckým uskupením pracujícím v oblasti 

živého umění, tak i dalším kulturně-společenským aktivitám. Tato snaha o propojení profesionálního 

umění a společenské angažovanosti je doteď jedním z našich hlavních cílů a díky novým halám jsme 

schopni jej naplňovat ještě intenzivněji. Studio Alta není a nikdy nebylo jen „divadlo“, ale je to 

zejména místo, kde se lidi mohou potkat v neformálním prostředí, prodiskutovat společně různá 

témata, vidět vzájemně průběh své práce (což se díky třem zkušebnám na jednom místě dnes daří 

výtečně), či navázat nové spolupráce. To vše se děje mezi lidmi z mnoha oborů, s dětmi, s publikem. 

Studio Alt@ je díky širokému spektru aktivit každodenně navštěvováno velkým spektrem lidí. Je 

místem pro intenzivní zážitky, které spoluvytváří všichni návštěvníci. Je náhradním domovem 

uměleckých skupin a občanských sdružení. 

 

Jak Studio Alta funguje jako organizace? 

Nemáme žádné zaměstnance. Všichni zde pracují jako externisti a každý z nás má ještě další práci tak, 

aby se sám uživil. Od roku 2015 jsme zapsaným spolkem. Naše rozhodování je ve většině případů 

týmové, momentálně je nás osm aktivních členů, každý odpovídá za svoji část aktivit. Právní a 

finanční odpovědnost nesu já. Od prvního dne otevření Studia Alta jsem jeho ředitelkou. Nejprve to 

tak přirozeně vyplynulo a teď je tomu tak proto, že mne tým Studia Alta do této funkce opakovaně 

zvolil. 

 

Jaká je dramaturgie Studia Alta a jak se odlišuje od Ponce či jiných prostor pro české nezávislé 

divadelní umění? 

Naše dramaturgie se liší zejména v tom, že od počátku se nesnažíme být divadlem s vlastní elitní 

dramaturgií. Jsme především pracovním prostorem, který je zaměřen na proces, ne na výsledek. Pro 

každou skupinu, která u nás nějakým způsobem pobývá – zkouší, hraje, vzdělává, komunikuje, 

koexistuje –, hledáme specifický způsob, jakým může být začleněna do běžného chodu Studia Alta. 

Od počátku své existence navíc spolupracujeme s dalšími organizacemi, kterým pomáháme pořádat 

jejich festivaly, přehlídky a podobně. Spolupracujeme pravidelně například s festivalem 4 + 4 dny v 

pohybu, Se.s.ta, Partitura, Impro festival… 

 

Jak sháníte peníze na provoz? 

Studio Alta využívá provozní dotace od Magistrátu hl. města Prahy a ministerstva kultury. Fungujeme 

však v komerčním nájmu, kde platíme zhruba 200 Kč za metr čtvereční plus energie, což při naší 

rozloze 1075 metrů čtverečních vyrůstá na enormní cenu, kterou z provozních dotací nejsme schopni 

pokrýt. Další dofinancování vykrýváme z pronájmů, koprodukcí a dalších menších grantů. Díky tomu 

jsme se stali místem, ve kterém se pořád něco děje. Nemůžeme si dovolit existovat v systému 

běžných klasických divadel, kde se dopoledne zkouší a večer hraje. To bychom museli hned zavřít. 

Musíme být maximálně flexibilní a otáčet různorodé akce v těsné návaznosti po sobě. Jsme schopni 

pojmout objem aktivit, který by v běžném kamenném divadle prakticky nebyl možný. 

 

Jakou vidíte budoucnost Studia Alta a moderního českého tance? 

Mojí osobní touhou je vytrvat být otevřená, naslouchat potřebám oboru a společnosti. Neoblomně 

dokola přesvědčovat společnost, jak důležitou hodnotou je člověk kulturní. Dnes více než jindy 

vnímám nesmírnou důležitost a krásu současného tance, který nás učí být vnímavý, tolerantní vůči 



 

jiným bytostem, jiným tělům, jiným duším. Budoucnost Studia Alta je nejasná. Nevíme, kdy skončí, 

kdy dostaneme výpověď. Ale pokud to bude možné, budu hledat cesty a motivace pro sebe i celý tým 

tak, aby pro všechny byla práce ve Studiu Alta smysluplná, poučná, překvapivá a lidská. 

 

Lucie Kocourková: Konzumní svět v pohybu. Nebo spíš pohybu zbavený 

Opera Plus, 19.12.2015 

 

http://operaplus.cz/konzumni-svet-v-pohybu-nebo-spis-pohybu-zbaveny/ 

 

Současný tanec, pohybové divadlo, multimédia. Kombinace, kterou vidíme na jevišti často: ať už 

v projektech, jež zkoumají možnosti pohybu a fúze jevištních složek a technologií, anebo v těch, které 

se místo této formy zabývají čistě obsahem a sdělením a spolu s kritikou světa jej i samy zrcadlí. 

Jednu takovou komorní produkci uvedlo Studio ALTA ve čtvrtek 18. prosince. 

 

Čtyřicetiminutovému vystoupení slovenské tanečnice a choreografky Lucie Kašiarové a hudebníka 

Petra Machajdíka přihlíželo asi dvacet návštěvníků. Konkurence je v těchto dnech velká, každé 

divadlo a studio se před Vánocemi snaží strhnout pozornost na speciální program. Co přinesl divákům 

projekt Area? 

 

Pohled na konzumní svět, jeho kritiku. Jde o téma, které rezonuje vším současným uměním, nejen 

tím tanečním a pohybovým, kde postupně zaujímá jedno z předních míst. V současném tanci a 

pohybovém divadle se občas v reakci na tyto snahy objeví touha po tanci zcela čistém a postaveném 

pouze na procítění pohybu a hudby. Snad reagují přirozeně právě na takové jevištní obrazy, jako je 

Area, jedna krátká sonda, napolo realistická, napolo absurdní. Kaleidoskop výjevů doprovozený živou 

i reprodukovanou klavírní hrou. Představení toho druhu, kde je veškeré konání předimenzované, ale 

víme, že se v něm skrývá zcela pravdivé jádro. 

 

To, že performerka na začátku vystoupení sedí mezi diváky, už nepřekvapuje, neboť interakce se 

v představeních současného tance množí, stejně tak jako narušování hranic mezi jevištěm a 

hledištěm a mezi divákem a umělcem. Po krátkém tanečním sólu se ukrývá do zákulisí, zatímco její 

spoluhráč Peter Machajdík se na scéně začne zaobírat piánem. Nejdřív jako ladič, pak začne pomalu a 

váhavě rozehrávat duet s vlastní skladbou, která již zní ze záznamu. Opakuje stále stejný úsek krátké 

melodie, spíš jen motiv, nijak dále nerozváděný, a v tom monotónním zvuku se hudba stane kulisou 

jako déšť za okny. 

 

Lucia mezitím prodělala proměnu a před diváky se objeví v teplákové soupravě vycpané do 

úctyhodných rozměrů. Groteskní kontrast štíhlých prstů a gigantického těla, stejně jako pochopitelně 

nepřirozená pohyblivost a mrštnost těla ukrytého v této masce, budí u diváků smích. Neforemné tělo 

připomíná postavy z Grooslandu Maguy Marinové. Je to ale parafráze na obyvatele českého sídliště, 

jak napoví projekce rozsvícených oken, která je promítaná na zadní stěnu. Postava v domácím úboru 

nejistě přechází po bytě, spíše než taneční kreace provádí nervózní pohybová cvičení, sleduje televizi 

a hlava nehlava pojídá ovoce, zeleninu a levnou paštiku. 

 

Omezení pohyblivosti je metaforou života v mediální realitě a zábavním průmyslu. Poslední výjev se 

zapichováním růže do květináče plného sypké hlíny je o něco složitější. Nad jevištěm se vznáší drobná 

blýskavá koule, je to Slunce, nebo Měsíc, nebo něco docela jiného? Jedna červená růže, látková 

figurína a malinká hračka jsou zvláštní rekvizity. Kdyby to nebyla želvička, ale liška, byli bychom 

http://operaplus.cz/konzumni-svet-v-pohybu-nebo-spis-pohybu-zbaveny/


 

možná na planetě Malého prince. Takhle jsme jen v domácnosti bytosti, která konzumuje televizní 

vysílání a rozčiluje se na květinu, která neroste dost rychle. Jasný apel na znečištěné životní prostředí 

a další katastrofy způsobené člověkem. Závěrečná projekce záběrů hořící atomové elektrárny je 

poněkud patetická… 

 

Co si z toho všeho můžeme odnést? Pobavení jen do jisté míry, neboť představení je chvílemi spíš 

ponuré a těžkopádné. Snad trochu námětů k přemýšlení, až další večer usedneme k opožděné večeři 

a zapneme obrazovku některého z našich elektronických zařízení. Jsou tu ale možná jiné aspekty, 

které tak docela nesouvisejí s tématem. Třeba to, že současné taneční divadlo často vystačí 

s rekvizitami z běžného života, že scéna se nestaví, kostýmy nešijí a rekvizity nevyrábějí. Stačí použitý 

nábytek, běžné oblečení a předměty vyřazené z domácnosti. Je to motivováno cenou, nebo snahou 

přiblížit se realitě, ačkoli to, co se na jevišti odehrává, je zcela absurdní? Zdá se, jako kdyby se taneční 

a pohybové inscenace právě podle tohoto klíče daly dělit, ale není jasné, jaká je za tím vším motivace 

na straně tvůrců. 

 

Stejně tak je zajímavé i trvání na realismu v konzumaci jídla. Na scéně se sice vždy odehrává vysoce 

stylizované divadlo, ale také se zcela civilně jí – syrové cibule v Democrazy Helene Weinzierl, 

obrovské množství popcornu v Gossipu Lenky Vagnerové, těch inscenací je opravdu hodně a není to 

úplně pominutelný rys, spíš dlouhodobý trend. Snaží se tvůrci docílit většího spojení s divákem, když 

se v něm snaží vzbudit realistické pocity, probudit jeho zrcadlové neurony a třeba zapojit jeho chuť 

čerpající z paměti, aby se tak mohl účastnit představení více smysly? 

 

Nakonec je to jistá skládankovitost, charakteristická nejen pro tuto inscenaci. Současný tanec a 

divadlo už dávno rezignovaly na příběh, ten je vnímán snad jako cosi fosilního a mrtvého. Odpovídá 

to však především našemu způsobu vnímání a konzumace mediální virtuální reality. Začalo to tím, 

když byla do televizních filmů a seriálů propašována reklama, která přerušuje děj na tolika místech, 

že ten se skutečně stává nespojitým. Svět nových médií pak je už celý tvořen obrovským 

kaleidoskopem ne příběhů, ale výjevů, situací a obrazů. My mezi nimi „překlikáváme“, přecházíme 

mezi rozečtenými články, fotografiemi a videi, nejsme schopni udržet pozornost. A tak není divu, že 

jeviště je také obrazem tohoto roztříštěného vnímání, ačkoli se domnívám, že se to často děje 

nevědomky. Zvlášť u produkcí, které mediální realitu a její konzumenty kritizují, je paradoxem, když 

přebírají jejich vlastní formu. Je to však přirozené, protože jeviště je zrcadlem světa. I takové poučení 

je možné čerpat z inscenací, které jsou jinak obtížně stravitelné a vzdorují analýze. Každá, každá 

inscenace je svého druhu odrazem naší reality. 

 

Alexej Byček: Víc než nic – naposled 

Taneční magazín, 21.12.2015 

 

http://www.tanecnimagazin.cz/2015/12/21/vic-nez-nic-naposled/ 

 

Pražské Studio ALTA uvedlo v rámci svého předvánočního programu pod výmluvným názvem Much 

More Than Christmas derniéru úspěšného projektu skupiny ME-SA, Petera Šavela a Stana Dobáka: 

Much More Than Nothing. 

 

Představení 19. prosince se neslo v krásném slavnostním duchu, kdy už před vstupem do sálu každý 

divák dostal panáka slivovice. Co už bylo méně slavnostní a více k tématu inscenace, byla postava 

tělocvikáře, oděná jak z osmdesátých let (i když nutno dodat, že je taková estetika oblékání 

http://www.tanecnimagazin.cz/2015/12/21/vic-nez-nic-naposled/


 

tělocvikářů mnohdy k vidění dodnes), pod jehož taktovkou (s přísnými příkazy a upozorněními, jako 

že máme jít po dvojicích a v žádném případě nešlápnout tanečníkům na baletizol) jsme se dostali do 

divadla. Tam nás skupina sedmi tanečníků a tanečnic provedla obdobím normalizace a tradičních 

česko-slovenských sporů. 

 

Uvedené téma se však neřešilo příliš historicky, natož s vážností. Celá věc byla pojatá naopak s 

nadsázkou a do důsledku vytěžila komiku, ukrytou v návycích, předávaných mladým za časů 

socialismu. Po úvodní přehlídce stereotypních cviků a kreací jsme byli svědky minimalistických i 

„nabušených“ tanečních scén, kdy byly krásně vyvedeny i známější fyzické divadelní principy. 

Například padání jednoho tanečníka na zem, kdy ostatní již leželi a bylo tak nutné, aby se někdo 

zvedl, padajícího zachránil a bezpečně na zem položil, načež sám začal padat – tento opakující se jev v 

doprovodu nahrávky če ské hymny z Pelíšků (Jiří Kodet ji hraje do zvuků přilétajících letadel Varšavské 

smlouvy) začal působit dojemně a kromě humoru se tak najednou objevila skutečná vlastenecká 

nostalgie. 

 

Tanečníci však situaci znovu rozvířili, když se s využitím slova opřeli do vymezování identity: kdo je 

Čech, kdo Slovák a kdo Moravák, že by si Slováci v Česku neměli vyskakovat, nebo že to mají naopak 

těžké. Vše to neslo notnou dávku sebereflexe, protože část účastníků představení byli Slováci žijící 

v Česku. 

 

A kromě očividných tanečních kvalit představení tak nelze než ocenit především jeho dramaturgickou 

stavbu, protože kontrasty komiky a nostalgie, reflexe česko-slovenského i obecně lidského hašteření 

byly úsměvné i hřejivé a před Vánoci přinesly krásný zážitek. 

 

Michal Stein: Filosoficky a přemýšlivě v Altě 

Taneční magazín, 21.12.2015  

 

http://www.tanecnimagazin.cz/2015/12/21/filosoficky-a-premyslive-v-alte/ 

 

Poslední předvánoční pátek 18. prosince 2015 patřil v progresívní taneční scéně v Praze – 

Holešovicích špičkovému slovenskému představení v podání dvojice Debris. Původně měly být na 

scéně tři postavy, ale jelikož tanečnice Nikoleta Rafaelisová byla aktuálně zraněna, tak veškerá tíha 

náročného představení spočívala na bedrech tanečnice a choreografky v jedné osobě Stanislavy 

Vlčekové a jejího hereckého partnera Mariána Preverandačíka. Mimo toho se to odpoledne konal v 

ALTĚ workshop s Martinou Hajdylou Lacovou. A následující den workshop s Peterem Šavelem. 

Již neotřelé scénografické pojetí s „matematickými“ vzorci (scénografa Jána Ptačína, který měl na 

starosti rovněž světelný design) na taneční ploše dávalo předem tušit, že půjde o ambiciózně neotřelý 

projekt. 

 

A vskutku, scénář Petera Lomnického v dramaturgii Dagmar Čiripové skýtal tisíce nápadů a námětů 

pro přemýšlivého diváka. Preverandčík v mluvené roli Amose dodával složitým textům na náměty a 

impulsy klasického matematika, astronoma, fyzika a filosofa René Decartese patřičný prostor i 

vzdušnost, aby vyzněly. To vše doplňoval emotivní tanec Vlčekové. 

 

Herecký filosofický projev vhodně podtrhávaly netradičně umístěné a namířené světelné zdroje 

přímo na jevištní ploše. Hybným momentem představení byla i autorská hudba Jozefa Vlka. Škoda, že 

http://www.tanecnimagazin.cz/2015/12/21/filosoficky-a-premyslive-v-alte/


 

ne vždy vyznělo ideálně její nazvučení. V basových pasážích (jich bylo pohříchu v inscenaci poměrně 

dost) nebyla amplituda reproduktorů nastavena na právě uchu libý zvuk… 

 

De facto se jednalo o světovou premiéru, neboť jindy v inscenaci vystupují (jak již bylo v úvodu 

vysvětleno) tanečnice dvě. Ale právě tato ještě více „obnaženější“ forma dávala celému představení 

daleko emotivnější nádech a smysl. Nedovedu si místo tohoto dialogu slova a tance představit 

trialog. Jistě, taneční odborník by obdivoval kreace dvou představitelek, ale dle mého názoru by se 

smysl (možná?) tak trochu rozplýval a rozplizával? 

 

Clear patřil určitě k vrcholným představením v ALTĚ. Je skvělé, že divák dostane určitý bonus v 

komplexním představení a nikoli, že by sledoval pouhý sled tanečních hříček.  Závěrem musím 

zdůraznit, že v ALTĚ se náramně starají i o ty nejmenší diváky. Toto páteční odpoledne také patřilo 

dětskému večírku, kde se mohla děcka vydovádět, zatančit si, zahrát stolní tenis… Jen tak dál. 

 

 

 

 

 

 

 


