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Studio ALTA – 10 let v pohybu
Studio ALTA vstoupilo v roce 2018 do desáté sezony své existence. Opuštěný sklad naproti pražskému
Výstavišti zpočátku sloužil jako zkušebna pro tanečníky a divadelníky tvořící na tzv. nezávislé scéně,
mimo kamenná divadla. Postupem času se z iniciativy rezidenčních umělců zkušebna rozrostla o
divadelní sál. Po dalším rozšíření v únoru 2015 se Studio ALTA přeměnilo na polyfunkční kulturní
centrum a tvůrčí hub s všestranným využitím a bohatou programovou nabídkou. V současnosti Studio
ALTA působí ve čtyřech halách v industriálním areálu v Holešovicích a kromě profesionálního
uměleckého programu se zde konají mezioborové, komunitní a vzdělávací aktivity.
Provozovatelem Studia ALTA je ALT@RT, z.ú. Naším posláním je podpora nezávislé umělecké tvorby,
rozvoj zejména tanečního umění v České republice a vzájemného dialogu tvůrců s místní
komunitou. Cílem naší činnosti je hledání inovativních uměleckých výpovědí a propojení špičkových
profesionálních umělců, začínajících tvůrců, neziskového sektoru a nejširší veřejnosti.
Studio ALTA vychází z lokálních potřeb a specifik, avšak svoji činnost realizuje v mezinárodním
kontextu. Od roku 2015 je členem mezinárodní sítě nezávislých kulturně-společenských center Trans
Europe Halles a svou činnost díky četné účasti na světových festivalech a konferencích neustále
konfrontuje se zahraniční zkušeností.
Již deset let působí Studio ALTA jako jedinečný pracovní prostor pro tanečníky, divadelníky, umělce,
aktivisty, freelancery, rodiny s dětmi i širokou veřejnost.

2008 - 2018
počet představení
počet akcí pro děti
počet premiér
počet návštěvníků divadla
počet návštěvníků celkem
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Studio ALTA – divadlo
ALT@RT, z.ú., v průběhu roku produkoval a koprodukoval několik premiér, zajišťoval regionální a
zahraniční výjezdy svých představení, organizoval, či spoluorganizoval řadu festivalů a komunitních
akcí. Dále rozvíjí programové linie ALTA IN PROGRESS, která umožňuje nahlédnout divákům pod
pokličku vznikajících představení, cyklus ALTA BY, který nabízí možnost osobního setkání s umělci
pobývajícími v ALTĚ, či improvizační večery Po pás, které vznikají ve spolupráci s CreWcollective.
Studio ALTA dlouhodobě aktivně spolupracuje s Klubem mladého diváka a uměleckými školami,
komunitou profesionálních tanečníků, seniorskými kluby a Univerzitami třetího věku – všechny
zmíněné cílové skupiny mají zvýhodněné vstupné za 50 Kč. Navíc se Studio ALTA snaží motivovat
rodiče s dětmi k návštěvě divadla pomocí akce „dítě do 14 let zdarma“. Studio ALTA je bezbariérové a
díky převaze nonverbálního programu vhodné i pro cizince.
1/ Premiéry
V roce 2018 jsme uvedli ve Studiu ALTA tyto premiéry:
Tanzwerke Vaněk Preuss: Nostalgiáda
Markéta Stránská: LeŤ
ME-SA, Martina Hajdyla Lacová: Assemblage
Renan Martins de Oliveira: Saturno, a Festa!
Andrea Miltnerová, Jan Komárek: Oslava
CreWcollective: Zdává se mi o zářné budoucnosti
tYhle, Marie Gourdain: Medúza
Mirka Eliášová: Boxinbox
2/ Spolupráce s festivaly
Během roku 2018 proběhlo ve Studiu ALTA množství festivalů – Malá inventura, Menteatrál, BAZAAR,
Česká taneční platforma, festival pro dětského diváka PARTITURA, KUK – festival pro nejmenšího
diváka (0-3 roky), Sněz tu žábu (festival francouzského divadla) a festival vydavatelů KNIHEX.
Studio ALTA produkovalo vlastní festivaly HYBAJ HO!, site-specific víkendový festival ALTA v průjezdu,
program oslav 10 let v pohybu a improvizační festival Souboj tanečních titánů.
3/ Programy pro děti
Nedílnou součástí dramaturgie Studia ALTA zůstávají představení a komunitní akce určené dětskému
divákovi. Hlavní iniciátorkou dětských aktivit je v ALTĚ zkušená pedagožka Lenka Tretiagová, jejíž
interaktivní inscenace pomáhají dětem objevit divadlo jako přátelské a hravé místo, do něhož se rádi
a bez obav vracejí.
Studio ALTA i nadále pokračuje v spoluorganizaci dětského studia ALTík, které navštěvuje přes 70 dětí
ve věku 1-15 let.
4/ Festival HYBAJ HO! 2018
Devátý ročník festivalu HYBAJ HO! se konal 25.-28. října 2018 a představil to nejlepší z tvorby
slovenských tanečníků a choreografů za poslední dva roky. Festival moderní formou zprostředkovává
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tradice slovenské kultury pražskému publiku a v roce 2018 se věnoval i oslavám 100 let od vzniku
ČSR.
Program festivalu různými způsoby reflektoval témata času. Hledání odpovědí v minulosti, intenzivní
život v přítomnosti či nejisté otázky budoucnosti – tyto a další motivy nabídly u příležitosti
„osmičkových“ výročí zamyšlení nad vztahem mezi osobními zkušenostmi a velkými dějinami. Svá díla
představili celosvětově oceňované hvězdy současného tance, nejstarší generace tvůrců i
nejtalentovanější studenti a čerství absolventi uměleckých škol.
Hlavní událostí festivalu HYBAJ HO! 2018 bylo představení Tropical Escape slovensko-maďarského
tanečníka a choreografa Csaby Molnára a Márcia Canabarra, které získalo prestižní maďarskou
Labanovu cenu za choreografii. V doprovodném programu nechyběly diskuze, workshopy, večírky či
koncerty.
Kromě prohlubování česko-slovenského dialogu a uměleckých spoluprací se festival snaží i o
mezigenerační přístup a představuje tvorbu umělců všech generací. Kromě toho je jazykově
bezbariérový, díky čemu jsou hlavní cílovou skupinou kromě tanečních diváků cizinci, a to nejen
Slováci. V roce 2018 festival navštívilo celkem 281 diváků.

Program DIVADLA 2018:
V roce 2018 uvedlo Studio ALTA celkem 150 představení, z toho:
-

8 premiér profesionálních tanečních inscenací
7 unikátních jednorázových projektů z cyklů Po pás a ALTA by
58 inscenací pro děti
10 studentských inscenací
4 work in progress prezentace

Kromě toho Studio ALTA koprodukovalo 8 festivalů se zahraniční účastí a produkovalo vlastní
festivaly HYBAJ HO!, ALTA v průjezdu, 10 let v pohybu a Souboj tanečních titánů.
10.1. 19:30
12.1. 19:30
14.1. 15:00 +
17:00
15.1. 9:00 + 10:30
18.1. 19:30
19.1. 19:30
23.1. + 24.1.
19:30
25.1. 15:00
1.2. 19:30
4.2. 19:30
9.2. 19:30
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Po pás #3
Olga Mikulska, Nhung Dang: Play with Me / Mladá krev
L. Tretiagová a TS Light: Bratři lví srdce
L. Tretiagová a TS Light: Bratři lví srdce / Hrajeme školám
Petra Fornayová: Hra na budoucnost
BOD.Y: Adrena Axis / ALTA in PROGRESS
Petra Tejnorová a kol.: Uhozené květinou
Maskovaný Altík, aneb karnevalové odpoledne, kde nebude nikdo odhalen
Kateřina Eva Lanči: Satori Ženy kostry
Michaela Raisová a Jana Novorytová: Částečné znejistění
ALTA by Miltnerová & Komárek
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16.2. 19:30
20.2. 10:00
21.2. 9:00 + 10:30
21.2. 16:30
21.-28.2.

2.3. 9:00 + 10:30
3.-4.3.
4.3. 15:00 + 17:00
9.3. 19:30
17.3.

23. + 24. + 25.3.
19:30
27.3. 10:00
28.3. 9:00 + 10:30
4.-7.4.
10.4. 10:00
11.4. 9:00 + 10:30
13.-14.4.

Prezentace rezidentů 2018
L. Tretiagová a TS Light: Hodně malá čarodějnice / Hrajeme školám
L. Tretiagová a TS Light: Hodně malá čarodějnice / Hrajeme školám
L. Tretiagová a TS Light: Hodně malá čarodějnice
Festival Malá inventura
22. 2. 22:00 / T.I.T.S.: MINE
24. 2. 14:00 - 17:00 / Bělochová a Tomšů: Veduty
24. 2. 16:00 + 20:00 / Handa Gote Research & Development: Die Rache
25. 2. 14:00 / Vitvarová a kol.: Dlouhý, Široký a Bystrozraký
25. 2. 20:00 / VerTeDance, Tejnorová a kol.: Nothing Sad
26. 2. 18:00 / Raisová a Novorytová: Částečné znejistění
28. 2. 18:00 / Waxwing Theatre: Bestiář
L. Tretiagová a TS Light: Bratři lví srdce / Hrajeme školám
Festival Menteatrál
L. Tretiagová a TS Light: Bratři lví srdce
ALTA by Cooltour
Festival Bazaar
17.3. 14:00 / Sobotní Bazaar
17.3. 20:00 / Zsuzsa Rózsavölgyi: 1.7
Tanzwerke Vaněk Preuss: Nostalgiáda / PREMIÉRA!

16. + 17.4. 19:30
24.4. 19:30
26.4. 19:30

L. Tretiagová a TS Light: Putování ve větvích / Hrajeme školám
L. Tretiagová a TS Light: Putování ve větvích / Hrajeme školám
Česká taneční platforma 2018
L. Tretiagová a TS Light: Hodně malá čarodějnice / Hrajeme školám
L. Tretiagová a TS Light: Hodně malá čarodějnice / Hrajeme školám
ALTA v průjezdu
13.4. 19:30 / Niels Weijer, Billy Mullaney: Corridor Piece + promítání filmů
Jeana Gaudina
14.4. 19:30 / Marika Smreková, Jaro Viňarský: Lˈamour
Handa Gote Research & Development: Die Rache
Petra Tejnorová a kol.: Uhozené květinou
Markéta Jandová a kol.: Ve jménu KAR

29.4. 15:00 – 19:00

Mezinárodní den tance u Výstaviště

9.5. 18:00
10.-13.5.

Markéta Stránská: LeŤ / ALTA in PROGRESS
Festival Sněz tu žábu / Mange ta grenouille
10.5. 20:00 / Pierre Meunier, Raphaël Cottin: Kredenc naživo
11.5. 20:00 / Gwendoline Soublin: Pig Boy 1986-2358
12.5. 18:00 / Joseph Dannan: Dobrodružství Aurena, malého sériového vraha
12.5. 20:00 / Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre: Strach(y)
13.5. 18:00 / Laureline Le Bris-Cep: Všichni živí
13.5. 20:00 / Damien Gabriac: Kasovní trhák
L. Tretiagová a TS Light: Krabat / Hrajeme školám
Po pás #4
Jandová & Tůmová: Ve jménu KAR
Ješutki, Nižník: Hrana... / Mladá krev

16.5. 9:00 + 10:30
17.5. 19:30
19.5. 20:00
21.5. 19:30
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23.5. 19:30
25.5. 9:00 + 10:30
25.5. 20:00
28.5. 19:30
12.6. 16:30 +
13.6. 16:30 +
13.6. 18:00
20.-23.8.

12.-15.9.

20.9. 19:30
25.9. 19:30
27.9. 19:30
3. + 4.10. 19:30
8.10. 19:30
12.-15.10.

16.10. 19:30
18.10. 16:00
18.10. 19:30
19.10. 19:30
25.-28.10.
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Eliška Kasprzyk, Tomáš Kasprzyk: Osviliad / Mladá krev
L. Tretiagová a TS Light: Bratři / Hrajeme školám
Monika Rebcová a kol.: Nio Farr
Nová generace / Mladá krev
Koneckonců: do léta! 2018

Souboj tanečních titánů (improvizace)
20.8. 19:30 / show Renan Martins, Rasmus Ölme, Jaro Viňarský
21.8. 19:30 / Julyen Hamilton, Peter Šavel a Stano Dobák
22.8. 19:30 / Jaro Viňarský, Rasmus Ölme, Renan Martins, Stano Dobák, Peter
Šavel
23.8. 19:30 / Julyen Hamilton, Jaro Viňarský, Peter Šavel, Stano Dobák, Renan
Martins a Rasmus Ölme
Studio ALTA – 10 let v pohybu
12.9. 16:00 / ALTA by Altík + Sára Märcová
13.9. 19:30 / ALTA by ME-SA
14.9. 14:00 – 00:00 / ALTA by technici
15.9. 18:00 / ALTA 10×10
Po pás #05
Markéta Stránská: LeŤ / PREMIÉRA
Nová generace / Mladá krev
Handa Gote Research & Development: Die Rache
ME-SA, Martina Hajdyla Lacová: Assemblage / PREMIÉRA
EKOvíkend s Tanečním studiem Light, Ekodomovem a Zachraň jídlo
13.10. + 14.10. 14:00 + 17:00 / L. Tretiagová a TS Light: Putování ve větvích
15.10. 9:00 + 10:30 / L. Tretiagová a TS Light: Putování ve větvích / Hrajeme
školám
VerTeDance, Petra Tejnorová a kol.: Nothing Sad
tYhle, Marie Gourdain: Medúza / ALTA in PROGRESS
Renan Martins de Oliveira: Saturno, a Festa! / PREMIÉRA
Eva Rosemarijn: Go Away – See if I’m There / Mladá krev
Festival HYBAJ HO! 2018
25.10. 18:30 / Eva Urbanová: Una Dua + Tomáš Janypka: Nové sady
25.10. 19:30 / Mária Danadová, Monika Kováčová: Stopy v paměti
25.10. 20:30 / Csaba Molnár, Márcio Canabarro: Eye Candy
26.10. 18:30 / Yuri Korec: d-BODY-m
26.10. 19:30 / Csaba Molnár, Márcio Canabarro: Tropical Escape
26.10. 21:00 / Charmsove deti (koncert)
27.10. 15:00 - 17:00 / Jak řídit umění? (diskuze)
27.10. 18:00 / Lucia Holinová: Watch Now
27.10. 19:00 / Suvenýr (autorský projekt Nástupišťa 1-12)
27.10. 20:00 / Milan Tomášik: Sólo 2016
27.10. 21:00 / Hallogenerator (koncert)
28.10. 12:00 - 17:00 / Konec punku v Česku: Operace Alta-Mira
28.10. 18:00 / Anna Sedlačková a kol.: Stories of Be-coming (Pátrání po
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30. + 31.10. 19:30
1.11. 19:30
2.11. 19:30
3.11. 19:30

prvním pohybu)
28.10. 19:00 / Saghar Hosseinpour, Eva Priečková: Earthworms are Crossing
the Road
28.10. 19:30 / Debris Company: WOW! (Slepá mapa světa)
VerTeDance, David Zambrano, Zrní: Ceviche
Nová generace / Mladá krev
Eva Rosemarijn: Go away – see if I’m there / Mladá krev
ALTA by rezidenti / Mladá krev

6.-11.11.

Festival PARTITURA, aneb party dětí na túrách

13.11. 19:30
14. + 15.11. 19:30

6. 11. 9:00 + 16:00 / Pohádka po kapkách
7. 11. 10:00 + 14:00 / Pohádka po kapkách
8. 11. 10:00 + 16:00 / Bratři
9. 11. 9:00 / Ostrov de forma
9.11. 18:00 / Párty túra
10. 11. 14:00 + 17:00 / Krabat
10.11. 15:30 / Divočiny
11. 11. 14:00 + 17:00 / Hodně malá čarodějnice
Po pás #06
Petra Tejnorová a kol.: Uhozené květinou

16.-19.11.

Festival KUK!

17.11. 22:00

Ďábelská Noc divadel s ALTOU
23:30 / Tomáš Vtípil, Lucia Kašiarová, Peter Šavel: Eau de Vie
L. Tretiagová a TS Light: Jola Mangpo / Hrajeme školám
L. Tretiagová a TS Light: Jola Mangpo

23.11. 10:00
24.11. 14:00 +
17:00

27. + 28.11. 19:30
29.11. 19:30
3. + 4.12. 16:00 +
18:00

6.12. 19:30
8.-9.12.

12. + 13.12. 19:30
14.12. 19:30
17. + 18.12. 19:30
20.12. 19:30
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Andrea Miltnerová, Jan Komárek: Oslava / PREMIÉRA!
Kateřina Eva Lanči: Satori Ženy kostry
Mikulášské nadělení, aneb andělé i čerti spolu umí dělat žerty!
CreWcollective: Zdává se mi o zářné budoucnosti / PREMIÉRA!
Knihex
8.12. 16.00 / L. Tretiagová a TS Light: Bylo nás pět
8.12. 18.00 / George Cremaschi a Jana Novorytová: Zdává se mi o zářné
budoucnosti
9.12. 15.00 / ME-SA (Martina Hajdyla Lacová, Stano Dobák): SuperNaturals
tYhle, Marie Gourdain: Medúza / PREMIÉRA!
Eva Rosemarijn: Go away – see if I’m there / Mladá krev
Mirka Eliášová: Boxinbox / PREMIÉRA!
ME-SA, Peter Šavel, Stano Dobák: Much More Than Nothing
Tomáš Janypka: Jen čtyři slova báseň
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Studio ALTA – Tvůrčí hub
Studio ALTA vzniklo v roce 2008 jako pracovní prostor pro tanečníky a divadelníky a dodnes v duchu
tohoto původního záměru flexibilně reaguje na nejrůznější potřeby tvůrců. Cílem ALT@RT je
dlouhodobě napomáhat dalšímu rozvoji nezávislých umělců. S tímto záměrem provozuje zkušebny,
rezidenční program a program workshopů pro profesionální umělce.
1/ Zkušebna
Provoz divadelních zkušeben pro tvorbu a pohybový výzkum zůstává jedním ze základních kamenů
činnosti ALT@RT. ALT@RT disponuje dvěma plně funkčními zkušebnami a divadelním sálem, kde si
umělci mohou otestovat své principy tvorby, nastudovat své dílo, či vyzkoušet technologická řešení.
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.
Nové projekty zde v roce 2018 dlouhodobě zkoušeli: Vít Neznal (Nesnesitelná tekutost bytí), Markéta
Stránská (LeŤ), BOD.Y (Adrena Axis), Lenka Vágnerová, Karel Vaněk (Nostalgiáda), Andrea Miltnerová
a Jan Komárek, Karine Ponties, tYhle (Marie Gourdain), Honza Malík, Lucia Kašiarová, Tomáš Janypka,
Renan Martins de Oliveira, Michal Záhora, ME-SA (Martina Hajdyla Lacová), Ufftenživot. Krátkodobě
zde našly svůj pracovní prostor desítky dalších umělců.
S cílem usnadnit studentům a čerstvým absolventům uměleckých škol přechod do profesionálních
podmínek, začalo Studio ALTA v roce 2018 nabízet Happy hour na zkušebnách – tj. pronájem ve
vybraných časech za pouze 50 Kč / hodinu.
2/ Rezidence
Cílem rezidencí je podpořit identitu Studia ALTA jako pracovního prostoru, v němž je možno
vyzkoušet si různorodé přístupy bez tlaku na výsledek, s možností nalezení slepých uliček a poučení
se z chyb. Luxus volného výzkumu je omezen pouze vlastní kreativitou. Rezidence probíhají dvakrát
ročně – v létě pro studenty (výzva vyhlašovaná v lednu) a v únoru pro profesionální umělce (výzva
vyhlašovaná v září předchozího roku). Vybraným projektům nabízíme intenzivní dvoutýdenní
rezidenci, prezentaci work in progress a potenciál další spolupráce ve formě koprodukce, zařazení
projektu do dramaturgie Studia ALTA apod.
Rezidence pro profesionální umělce v únoru 2018 získali Markéta Jandová, Helena Araújo, Inga
Zotova-Mikshina s Romanem Zotovem-Mikshinem a Andrea Miltnerová s Janem Komárkem. Jejich
dvoutýdenní výzkum byl zakončen veřejnou prezentací a diskuzí.
Studentské rezidence letos využila Sára Pavel Marcová
3/ Workshopy Myslet tancem
Cílem projektu MYSLET TANCEM je zacelit rozšiřující se mezeru mezi vzdělávacím systémem v ČR a
realitou tvorby projektů v oblasti nezávislé scény. Formou celoročního cyklu workshopů nabízí
mnohostranně zaměřený vzdělávací systém, který reflektuje významné směry v přístupu
k současnému scénickému tvaru, a napomáhá rozvoji potenciálu profesionální umělecké komunity.
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Program workshopů 2018:
8.1 - 12.1. 10:00 - 13:00 / Martin Kilvády: All Inclusive
20.1 - 21.1. 10:00 - 13:00 / Cécile da Costa: Workshop pro všechny taneční nadšence
3.2 - 4.2. 10:00 - 16:00 / Jana Novorytová, Michaela Raisová: Částečné znejistění
9.4 - 10.4. 11:00 - 16:00 / Jean Gaudin: Analýza choreografie a umění zpětné vazby
14.5. - 18.5. 10:00 - 17:30 / Hannes Langolf: Síla hlasu a pohybu
26.6. - 28.6. 19:00 - 20:30 / Veronika Čimborová: Letní trénink pro všechny taneční nadšence!
2.7. - 4.7. 19:00 - 20:30 / Cécile da Costa: Letní trénink pro všechny taneční nadšence!
10.7. - 12.7. 19:00 - 20:30 / Dora Hoštová: Letní trénink pro všechny taneční nadšence!
24.8. - 30.8.2018 / SE.S.TA: Open Class se zahraničními lektory
4.9. - 6.9. 19:00 - 20:30 / Abhilash Ningappa: Letní taneční trénink pro všechny taneční nadšence
17.9. - 21.9. 10:00 - 17:00 / Zuna Kozánková: Dancing Qigong “Liquid Joints“
21.9. - 22.9. / Somatic Fest Praha 2018
1.10. - 2.10. 10:00 - 18:00 / Pavla Beranová, Vladimír Burian: Světlo v tvůrčím procesu
23.10. - 25.10. 9:00 - 13:00 / Csaba Molnár, Márcio Canabarro
12.11. - 16.11. 10:00 - 13:00 / Élia López
Ranní tréninky:
18. - 19.1. + 22.1. + 25. - 26.1. / 9:30 – 11:00 / Andrea Opavská
30.1. – 2.2. / 9:30 – 11:00 / Lenka Bartůňková
19. – 23.2. / 9:30 – 11:00 / Peter Šavel
27.2. – 2.3. / 9:30 – 11:00 / Helena Arenbergerová
9.4. – 13.4. / 9:30 – 11:00 / Niels Wiejer, Bill Mullaney
21. – 25.5. / 9:30 – 11:00 / Nikola Křížková
Již tradičně se v srpnu proběhnul v spolupráci s Centrem choreografického rozvoje SE.S.TA
mezinárodní coaching choreografů. Pod vedením 4 zahraničních coachů svou práci zde tvořilo 9
uměleckých uskupení.
Hlavním přínosem projektu je zaplnění prázdného prostoru v možnosti dalšího koncepčního
vzdělávání umělců na volné noze. Většina tanečníků v oblasti současného tance a pohybového
divadla jsou zpravidla tzv. "freelancers", nemají tedy stálé angažmá a jsou odkázáni zcela na sebe. V
obdobích, kdy zrovna nezkouší nový projekt, nemají jinou možnost kontaktu s oborem než skrze
workshopy, které zvýší jejich kvalifikaci, schopnost uplatnit se na pracovním uměleckém trhu, a
zároveň často vedou k cenným setkáním, která ústí ve společnou práci s pozvaným
pedagogem/tvůrcem či dalšími členy skupiny. Přijíždějící pedagogové patří ke světové taneční špičce
a možnost zažít jejich práci na vlastní kůži za dostupnou cenu je neocenitelným krokem v rozvoji
každého tanečníka, choreografa, dramaturga apod.
Oproti workshopům, které nabízejí taneční studia, se jedná o projekt s promyšlenou skladbou a
mnoha dalšími návaznostmi – kontakty, rezidencemi, diskuzemi, představeními apod.
V neposlední řadě jsou workshopy a další vzdělávací aktivity důležitým místem setkání i v rámci české
taneční obce – zatímco velké instituce jako např. Národní divadlo pořádají pravidelné konkurzy do
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svých ansámblů, projektově fungující a obvykle pouze několikačlenné soubory současného tance si
často vybírají spolupracovníky bez otevřených konkurzů, spíše na bázi osobních vazeb. Workshopy
představují jedinečnou příležitost pro absolventy či do Prahy nově přistěhované tanečníky seznámit
se s místní komunitou a získat pracovní příležitosti do budoucna, což se v kontextu Studia ALTA
opakovaně stalo.

Studio ALTA – Obývák
Kulturní Obývák rozšiřuje uměleckou činnost Studia ALTA o multikulturní a mezioborové aktivity.
Obývák je prostor pro setkávání a navazování nových spoluprací (prostřednictvím networkingů,
seminářů či neformálních setkání) – jak jednotlivých umělců, tak umělců a neziskového sektoru či
diváků. Obývák tím podporuje společenskou funkci divadla a umění a přímé zapojování různorodých
skupin návštěvníků do činnosti Studia ALTA.
V roce 2018 zde proběhlo více než 70 akcí, převážně diskuze, přednášky, networkingy, setkání,
koncerty, výstavy, charitativní sbírky, komunitní akce a Kino v Obýváku.
V roce 2018 vznikly v Obýváku Studia ALTA sdílený šatník (tzv. swap, čili second-hand zdarma) a
sdílená lednice, které na principu „přines – odnes“ motivují lidi k menší produkci odpadu a nabízí
všem, zejména potřebným zdarma oblečení a jídlo. Důraz na ekologii se navíc odráží v mnohých
programech Obýváku i v provozování baru, který nabízí pouze bezobalové varianty občerstvení
(vyjma zálohovaných lahví). Obývák je rovněž zapojen do projektu Místní místním, který lidem bez
domova nabízí služby jako ohřátí vody, nabití mobilu či použití toalety zdarma.
Spolupracující organizace na projektu Kulturního Obýváku:
Dlouhodobě se Studiem ALTA spolupracují: Centrum pro integraci cizinců, Zachraň jídlo (etické
zacházení s jídlem), Dům zahraniční spolupráce, Institut dokumentárního filmu, Iniciativa Hate Free
Culture, INEX (organizace dobrovolníků), Inbáze, Sdružení pro integraci a migraci, Organizace pro
pomoc uprchlíkům, Glopolis, Svaz skatů a skautek ČR, Taneční studio Light (alternativní formy
výchovné dramatiky) a další. Samozřejmostí je úzká spolupráce s většinou organizací z oblasti
současného tance (SE.S.TA, Nová síť, Tanec Praha, Motus, HAMU a další).
Coworking a ateliéry:
V roce 2018 našly svůj domov ve Studiu ALTA tyto organizace: danceWATCH, Honza Malík, výtvarnice
Marie Gourdain, Institut světelného designu. V „coworkingových“ prostorách dále pracují architekti,
projektanti a produkční, kteří pomáhají vytvořit pestrou směsici uživatelů Obýváku.
Cílové skupiny:
Široká veřejnost se specifickým důrazem na komunitu Prahy 7, studenti uměleckých, humanitních i
jiných škol, rodiny s dětmi, senioři, menšiny a sociálně vyloučené skupiny, umělci širokého spektra
oborů a neziskové organizace, Expati a cizinci žijící v Praze
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Program Obýváku v roce 2018:
9.1. 17:30 / Diskuze SozialMarie
Debata o sociálních inovacích a vyhlášení soutěže o nejlepší projekt v této oblasti.
12.1. 20:00 / Jinan + Tumpach Kvoč
Koncert dvou indie-alternative kapel s prokazatelně pozitivními účinky na mozkovou činnost. Vstup
zdarma!
16.1. 18:00 / Patří děti do rodin?
Diskuze o možnostech náhradní rodinné péče pro děti cizinců. Pořádá Organizace pro pomoc
uprchlíkům.
22.1. 20:00 / Kino v Obýváku: Okhwan's Mission Impossible (Marek Mackovič, SR, 2016)
Právník a aktivista Okhwan jezdí na kole po celém světě a upozorňuje na problém rozdělení Koreje.
Vstup zdarma!
30.1. 19:00 / Vernisáž fotografií Jiřího Pasze Všechny barvy naděje
Zveme vás na vernisáž fotografií a debatu s autorem na téma rozvojové výzvy na Haiti!
31.1. 19:00 / Sousedská tančírna
2.2. / Rozsviť maják
Debata, workshopy, koncert a další akce s účelem zvýšit povědomí veřejnosti o problematice
komunikace s nevidomými ve veřejném prostoru. Vstup zdarma!
9.2. 19:30 / ALTA by Miltnerová & Komárek
Cyklus „ALTA by“ vám nabízí možnost osobního setkání s umělci pobývajícími v ALTĚ. Tentokrát se
„svého“ večera ujme tvůrce autorských projektů a světelný designer Jan Komárek a tanečnice a
choreografka Andrea Miltnerová. Přijďte s nimi sdílet JEJICH večer pro VÁS.
13.2. 19:00 / This is Haiti
Přednáška o nejchudší zemi západní polokoule, ve které se mísí prach, špína, věčný smrad pálících se
odpadků, chudoba, bída, surová historie, syrová současnost a nejistá budoucnost.
15.2. 18:30 / Big Brother Awards 2017
Vyhlášení Cen Velkého Bratra pro největší slídily v našem soukromí za rok 2017.
19.2. 20:00 / Kino v Obýváku: De Potentia Dei (Ondřej Vavrečka, ČR, 2016)
Filosofická dokumentární esej inspirovaná Malevičovým Černým čtvercem. Vstup zdarma!
21. 2. - 28. 2. Festival Malá inventura
1.3. 19:30 / Jon Porras (USA) + Gregg Kowalsky (USA) + Laura Luna Castillo & Tarnovski (MX/CZ)
Koncert výrazných osobností současné ambientní scény doplněný audiovizuální performancí.
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3.-4.3. festival Menteatrál
Ozvěny festivalu divadel pracujících s lidmi s mentálním postižením.
7.3. 19:00 / Barbora Bírová: Obrazy bez domova / Vernisáž
Výstava sociální antropoložky Barbory Bírové prostřednictvím fotografií a zvukových záznamů
zprostředkuje každodenní zkušenost lidí bez domova z města Martin na Slovensku a z okrajů Prahy a
Kladna v České republice.
17.3. / Festival Bazaar / organizuje Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře
19.3. 20:00 / Kino v Obýváku: Masa (Ivo Bystřičan, Michal Pavlásek, CZ, 2016)
Masa je destilací lidské evoluce, podobenstvím o nakládání s hmotou, obrazem kontroly nad těly
zavěšenými do tkaniva světa. Vstup zdarma!
20.3. 17:00 – 21:00 / Barma: země známá i neznámá
Přednáška o cestování po Barmě, diskuse o přesidlovacím programu ČR, koncert barmské kapely a
ochutnávka barmského jídla. Vstup zdarma!
23.3. 9:00 / Creative Mornings
Debata, která vás odvede od každodenní rutiny a probudí vás trochu jinak – kreativně a s láskou.
Tento měsíc bude tématem Kuráž.
26.3. 19:00 / Smradi na cestě: Ruská vodka se pije v Mongolsku
Cestovatelská přednáška.
4.-7.4. / Česká taneční platforma 2018
Festival, který každoročně nabízí to nejlepší z české taneční scény. Více informací a program na
www.tanecniplatforma.cz.
13.-14.4. / ALTA v průjezdu
Site-specific minifestival.
23.4. 20:00 / Kino v Obýváku: Zkouška dospělosti (Cristian Mungiu, RU/FR/BG, 2016)
Pověst oblíbeného lékaře se začne hroutit, když se ve snaze zajistit nadané dceři lepší budoucnost
zaplete do řetězce služeb a protislužeb. Vstup zdarma!
26.4. 15:00 – 22:00 / Máme otevřeno
Již tradiční komunitní akce propojí kulturní prostory Prahy 7. Od 15:00 se můžete těšit na hry a
workshopy pro děti, v 18:30 na prohlídku prostor a v 19:30 na představení Ve jménu KAR. Vstup
zdarma!
2.5. 17:00 / Sousedské setkání: Afghánistán
Přijďte poznat naše sousedy z Afghánistánu! Čeká vás diskuse, výstava afghánských koberců a
drahých kamenů, ochutnávka afghánského jídla a mnoho dalšího. Vstup zdarma!
10.5 - 13.5. / Festival Sněz tu žábu / Mange ta grenouille
Festival současného francouzského divadla.
Adresa Studia ALTA:
U Výstaviště 21
170 00 Praha 7

Fakturační adresa: ALT@RT z.ú.
V Háji 32, 170 00 Praha 7
IČ: 27045919
Č. účtu: 2560726001/5500

STUDIO ALTA – NEUSTÁLE V POHYBU
www.studioalta.cz

15.5. 18:00 / Setkání dobrovolníků – Nová škola
18.5. 13:00 / Mini showcase – networking Institutu umění – Divadelního ústavu
21.5. 20:45 / Kino v Obýváku: Poslední šichta Tomáše Hisema (Jindřich Andrš, ČR, 2017)
Dokumentární film natočený tajnou kamerou v dole Paskov den před jeho uzavřením, kdy přišlo o
práci 1300 horníků. Vstup zdarma!
22.5. 19:00 / Setkání dobrovolníků INEX
26.5. 14:00 - 23:00 / Queer Eye 2018: Ve jménu zákona!
8. ročník mezinárodního queer festivalu, který se zaměřuje na alternativní hudbu, performanci,
vizualitu a fotografii.
31.5. 19:00 / Sustainable: Potraviny v jiném světle
Jde jíst udržitelně a zdravě? Promítání filmu Sustainable a následná panelová diskuse s odborníky.
Akci pořádá MČ Praha 7 a vstup je zdarma.
1.6. / Den otevřených dveří coworkingu
11.6. 17:00 / Sousedské setkání: Mongolsko
Přijďte poznat naše sousedy z Mongolska. Vstup zdarma!
12.6. 17:00 / Sousedská slavnost – ALTA má komunitní lednici
Vedle zbrusu nové komunitní lednice na váš čeká program pro děti se soutěžemi, hudební vystoupení
a hlavně fajn odpoledne.
13.6. 20:00 / Music Infinity: Chihei Hatakeyama (JP), Lloyd Dunn & Wim Dehaen
Červnové MUSIC INFINITY bude hostit večer meditativních dronů s tokijským experimentátorem
Chihei Hatakeyamou. Japonský hudebník, který proslul pomalu se rozvíjejícími skladbami na pomezí
ambientu a drone music přijíždí do Prahy poprvé.
14.6. 20:00 / Druhé břehy / The Other Shores
Komponovaný večer studentô (CASu) Centra audiovizuálních studií FAMU, Katedry skladby HAMU a
Magisterského studia umění a designu Prague College. Film, hudba, tanec, improvizace,
performance, deklarace, exekuce, anihilace, kontemplace, rekuperace, občerstvení.
19.6. 10:00 / Projekt Nová škola – setkání s knihovnami
22.6. 20:00 / Smíchem se loučíme se sezonou!
Závěrečná párty sezony a Kabinet kuriozit v podání Marie Gourdain, Sáry Arnstein, Lucie Kašiarové a
Štěpána Hejzlara. Vstup zdarma!
28.6. 19:30 / Keru Not Ever (CA) & Racine (CA) & Enchanted Lands (CZ) / Koncert
Kolektiv Genot Centre uvádí koncert pokračovatelů krále dronu Tima Heckera. Kanadské duo
ambientních producentů Keru Not Ever a Racine doplní aktuální držitelka ceny Vinyla za objev roku
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Enchanted Lands.
27.8. 20:30 / Kino v Obýváku: Přijímání (Anna Zamecka, Polsko, 2016)
Dokumentární sonda do života jedné nefunkční rodiny oceněná polskou cenou Orel za nejlepší
dokumentární film, Evropskou filmovou cenou za nejlepší dokument a mnoha dalšími. Vstup zdarma!
1.-2.9. / The Future of Democracy in Europe
Panelová diskuze o budoucnosti demokracie v Evropě pořádaná Heinrich Böll Stiftung s mezinárodní
účastí.
5.9. 18:00 / Psychedelika v terapii i seberozvoji
Beseda s MUDr. Filipem Tylšem o psychedelikách a projekce filmu Psilocybin: Nové porozumění.
12.9. - 15.9. / Studio ALTA – 10 let v pohybu
Oslavy prvních kulatin ALTY aneb Všechno, co jste kdy chtěli vědět o ALTĚ (ale báli jste se zeptat).
17.9. 20:00 / Kino v Obýváku: Bílý ráj s živou hudbou Tomáše Vtípila
Němý snímek jednoho z nejvýraznějších filmařů počátku československé kinematografie Karla
Lamače doplní živou hudbou skladatel a multiinstrumentalista Tomáš Vtípil. Vstup zdarma!
19.9. 17:00 / Sousedská setkání: Balkán
Země Balkánu známe především z letní dovolené, přijďte se s nimi seznámit více. Ve spolupráci se
sdružením Lastavica vám představíme místní kulturu, jídlo a hudbu. Vstup zdarma.
21.-22.9. / Somafest
První festival somatických disciplín.
24.9. 20:00 / Kino v Obýváku: Večer s Ji.hlavou
Pásmo tří filmů představených na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava 2017. Vstup
zdarma!
5.10. 18:00 / Křest ročenky Tanečních aktualit
11.10. 17:00 / Výtvarný workshop ArtSpot
13.-14.10. / EKOvíkend pro celou rodinu
Dílny, hry a divadelní představení s ekologickou tematikou.
15.10. 19:30 / Kino v Obýváku: Děkujeme za déšť (Julia Dahr, Norsko / Keňa / Velká Británie, 2017)
Promítání filmu o dopadech klimatických změn v Africe a o odhodlání místních bojovat o zelenější
svět. Vstup zdarma!
25.10 - 28.10. / Festival HYBAJ HO! 2018
Program festivalu v Obýváku:
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25.10. 20:30 / Csaba Molnár, Márcio Canabarro: Eye Candy
26.10. 21:00 / Charmsove deti (koncert)
27.10. 15:00 - 17:00 / Jak řídit umění? (diskuze)
27.10. 19:00 / Suvenýr (autorský projekt Nástupišťa 1-12)
27.10. 21:00 / Hallogenerator (koncert)
28.10. 12:00 - 17:00 / Konec punku v Česku: Operace Alta-Mira
28.10. 19:00 / Saghar Hosseinpour, Eva Priečková: Earthworms are Crossing the Road
1.11. 17:00 / Najdi si svého produkčního
Networking studentů HAMU.
3.11. 19:30 / ALTA by rezidenti
Komponovaný večer v podání Heleny Ratajové a Moniky Částkové: site-specific performance, repríza
představení Pokoj č. F44,81 a uvedení stejnojmenného filmu. Vstup zdarma!
6.-11.11. / Festival Partitura
Festival komunitního divadla pro děti.
11.11. 20:00 / Kino v Obýváku: Zvíře stále žije (Mina Mileva, Vesela Kazakova, BG, 2016)
Bulharský film ukazuje, jak se mladé generace neustále vrací ke komunistické ideologii ve světle
zdiskreditovaných politiků a bývalých agentů tajné policie. Vstup zdarma!
12.11. 17:00 / Sousedské setkání: Sýrie
Přijďte poznat své sousedy ze Sýrie a jejich kulturu! Vstup zdarma.
16.-19.11. / Festival KUK
Festival divadla pro děti do 3 let.
17.11. 22:00 - 1:00 / Ďábelská Noc divadel s ALTOU
Československá noc s filmem, hudbou a podivnou performancí.
21.11. 10:00 – 16:00 / Veletrh Uplatni.se udržitelně
Již pátý ročník veletrhu umožní účastníkům navázat spolupráci s firmami v oblastech udržitelného
podnikání.
25.11. 10:00 - 13:00 / Otevřená snídaně
Začněte den příjemným posezením s lidmi nejrůznějšího původu i náboženského vyznání. Připravte
své oblíbené jídlo a ochutnejte delikatesy ostatních! Čeká vás i program v rámci festivalu Den poezie.
Vstup zdarma.
26.11. 20:00 / Kino v Obýváku: Až přijde válka (Jan Gebert, CZ/HR, 2018)
Dokumentární film odhaluje nebezpečné manipulativní praktiky slovenské nacionalistické skupiny
domobrany. Vstup zdarma!
30.11. / Polibek múzy
Vyhlášení výsledků celorepublikové skautské umělecké soutěže.
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STUDIO ALTA – NEUSTÁLE V POHYBU
www.studioalta.cz

1.12. 14:30 - 22:00 / kompostFEST
Živá a zdravá půda, spousta organické hmoty a žížal, přednášky, koncert, workshopy a dílny nejen pro
děti, příklady z praxe, dobré jídlo a také vyhlášení netradiční soutěže o kompost roku - Miss kompost
2018.
8.12 - 9.12. / Knihex
Setkání nakladatelů a čtenářů s bohatým doprovodným programem.
10.12. 17:00 / Sousedské setkání: Vietnam
Seznámení s Vietnamem, cestovatelské tipy, co během cestování po Vietnamu určitě nevynechat
včetně tajných tipů místních. Ochutnávka vietnamské kuchyně a diskuse o integraci Vietnamců v ČR.
Vstup zdarma!
16.12. 16:00 / Mexická posada
20.12. 19:30 / Much More Than Vánoční večírek
O Vánocích v ALTĚ zahajujeme plavkovou sezonu! Přijďte se zahřát na rozžhavenej večírek v podání
bláznů z Much More Than Nothing, Tomáše Janypky a 80s pop stars.
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Č. účtu: 2560726001/5500

STUDIO ALTA – MEDIÁLNÍ OHLASY 2018
Rozhlas a televize
Veronika Štefanová: Rozhovor se Soňou Ferienčíkovou a Martinem Kilvádym
ČRo Vltava, 17.1. 2018 (17:30 – 22:50)
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3971389
Veronika Štefanová: Rozhovor s Jeanem Gaudinem
ČRo Vltava, 13.4. 2018 (48:00 – 53:20)
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3998840
Reportáž z Mezinárodního dne tance
Česká televize, Události v kultuře, 29.4. 2018
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/218411000120429/
Tatiana Čabaková: Rozhovor s Lucií Kašiarovou (od 22:24)
ČRo Radiožurnál, 21.10. 2018
https://radiozurnal.rozhlas.cz/stretnutie-s-jurajem-gerberym-7647678?player=on#player
Katarína Cvečková: Reportáž z festivalu Hybaj ho!
RTVS – Rádio Devín, 29.10. 2018
http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0017/001725/00172534-1.mp3
Veronika Štefanová: Rozhovor s Marie Gourdain
ČRo Vltava, 12.12. 2018 (39:00 – 43:47)
https://vltava.rozhlas.cz/poslechnete-si-zaznam-mozaiky-7702803?player=on#player

Tištěná a online média
Lucie Kocourková: Improvizace ve Studiu ALTA
Opera Plus, 14.1.2018 / recenze Po pás #03
https://operaplus.cz/improvizace-ve-studiu-alta/
Rozběhl se nám leden a po klidovém období Vánoc a novoročních oslav a dovolených se i na
tanečním poli začínají rodit první události a projekty. Na nové premiéry si teď nějakou dobu
počkáme, ale to neznamená, že se nic neděje, právě naopak. Ve Studiu ALTA patřil k prvním
představením ve znamení pohybu improvizační večer „Po pás #3“, který se uskutečnil 10. ledna. Jde o
třetí část série improvizačních večerů, které organizuje CreWcollective (v podstatě produkční a
organizační skupina, toto sdružení má těžko definovatelný status) s různými hudebníky a performery.
Při výběru hostů, kteří mají vytvořit společný večer, je podstatné, aby spolu už nejméně rok
nespolupracovali, a večer měl tedy v sobě příslušnou dávku nepředvídatelnosti.
První letošní improvizační večer dostaly na starost dva týmy dočasně spojených umělců. V první části
zvukový designér a hudebník Stanislav Abrahám, light designér Štěpán Hejzlar, herečka a
performerka Sára Arnstein, která se věnuje dlouhodobě pohybovému divadlu, herec a improvizátor
Ladislav Karda a performerka Kateřina Szymanski. Představení začalo čistě vizuálním obrazem, kdy se
přes diváky převalil vodopád umělého kouře nasvícený kontra světlem jako jakási hvězdná mlhovina.
Performeři své vystoupení postavili na úzké spolupráci a reakci. Míru připravenosti nebo dohody
můžeme jen hádat, zdá se, že byla určena základní rekvizita, motocyklistická helma. Ale pomyslné
vůdcovství ve skupině si performeři předávali situačně a vzniklo mnoho okamžiků, které byly
překvapivé pro každého z nich. Nejsilnější osobností se ukazuje Kateřina Szymanski, která ze všech
nejvíce udržovala kontakt se Stanislavem Abrahámem, kouzlícím konkrétní hudbu ze zvuků
přenášených z obyčejných předmětů do transformované zvukové krajiny. Kateřina Szymanski si
vychutnala několik výstupů, kdy na sebe strhla pozornost jako sólistka plně ponořená do pohybů a
kontrakcí vlastního těla, ať už ji situace inspirovala k projevu abstraktnímu, nebo k nápodobě, kterou
rozehrávali i ostatní.
Ve vystoupení byla zřejmá snaha rozvíjet vztahy i mikropříběhy, které z nich mohou vyrůst. Rekvizita
je v tu chvíli zásadní pomůckou, zde se předmět změnil ve dveře do paralelního světa. Interpreti
diváky přesvědčili o tom, že se nacházejí i v určitém definovatelném prostoru, jako kdyby byli
vesmírnými průzkumníky a objevovali svět. Ladislav Karda v závěru představení rozvinul novou linii
jejich „příběhu“, když zapojil do hry další rekvizitu ze zákulisí, a než performeři vyzkoumali její
možnosti, vystoupení se protáhlo až na dvojnásobek plánované délky, čehož si ale nikdo z diváků
nevšiml. Pohotová práce se světlem Štěpána Hejzlara pak dotvářela iluzi kompozice a zřejmě to byl
právě on, kdo také rozhodl o konci představení.
Po technické přestávce se na scénu vrátil hudebník Stanislav Abrahám, který se ale do druhé části
zapojil víc i jako performer, i když možná neplánovaně. Hlavním protihráčem i spoluhráčem mu byl
slovenský tanečník Martin Kilvády, který si s publikem spíš cíleně hrál. V jeho vystoupení totiž nebylo
jasné, kam až improvizace sahá, tedy kromě interakcí se Standou Abrahámem, která vycházela

jednoznačně z impulzů na místě. Jeho monolog a vtipná taneční rozcvička na koženém fotelu se zdály
být připravené. Byl to samozřejmě spíš taneční in-joke, který měl připomenout mnohost způsobů,
jakými tanečníci připravují svoje tělo na výkon a někdy si je mimoděk nosí i do „civilního“ života.
Vystoupení Martina Kilvádyho bylo tedy více taneční, bylo by také škoda, kdyby jeho pavoučí
mrštnost nebyla využita. Stanislav Abrahám se mu stával partnerem provokatérem, a vystoupení tak
udržoval i v přiměřeném napětí. Martin Kilvády vládne humorem slovním i pohybovým, ale přece jen
by bez dalšího performera na scéně bylo jasné, že jde do improvizace opravdu od nuly a bez
jakéhokoli záměru, a to je na půlhodinové vystoupení risk, i když si je sám odměřil na vlastních
stopkách v mobilním telefonu. Zvlášť když od počátku zapojil i slovo a vedl improvizaci spíš divadelně
než čistě tanečně, kdy by bylo možné navázat prakticky neomezený dialog s hudbou. A Stanislav
Abrahám se projevoval více jako performer než hudebník, zvuková krajina se většinou utvářela jako
doplňující nebo vedlejší efekt toho, co se na scéně děje, tedy jako důsledek, ne paralelní doprovod.
Vystoupení doplňoval ještě Igor Teichman projekcí, která byla zpočátku jen doplňkem, generovanými
tvary z počítačové obrazovky, ale později na zadní stěnu přenášel obraz performerů a touto cestou
s nimi interagoval. V rámci koncepce večerů Po pás se vždy se zapojením světelného designéra jako
vizuálního umělce počítá.
Je v každém případě poučné sledovat různé přístupy performerů k práci, rozdílnou míru interakce či
vůbec ochoty nebo neochoty na partnera reagovat a navazovat na jím nabídnutý impulz. A série Po
pás v ALTĚ pokračuje dál, takže se ještě dočkáme dalších vystoupení.

Lucie Kocourková: Probuzení divoké ženy ve Studiu ALTA
Opera Plus, 5.2.2018 / recenze inscenace Satori ženy kostry
https://operaplus.cz/probuzeni-divoke-zeny-ve-studiu-alta/
Satori Ženy Kostry je sólové vystoupení, které vytvořila tanečnice Kateřina Eva Lanči. Premiéra
proběhla 6. října loňského roku v Chemnitz, česká v Jihlavě v prostoru Diod 11. listopadu a nyní se
umělkyně představila také 1. února publiku pražskému v Altě. Kateřina Eva Lanči má na jevišti oporu
v light designérovi Františku Fabiánovi, který se stává v některých částech sám součástí scénického
inventáře. Potom má svůj hlas, tělo, rekvizity a svou živelnou jevištní přítomnost.
Pojem satori můžeme chápat různě: jako osvícení, probuzení nebo pochopení, ale v každém případě
intuitivní, nikoli rozumové. S rozumem nepochodíme ani při sledování představení. Choreografka ze
svého nitra vyvolává archetyp ženy z prastaré pověsti. Odkrývá podoby intenzivního ženství. Kateřina
Eva Lanči je nejen tanečnice, ale také zpěvačka a hudebnice, proto je součástí jejího vystoupení i
vlastní hlas, zpívající, hovořící, a také hra na cajón. Je to jakési probuzení dravce a nutno podotknout,
že nápadité, a tím i osvěžující, i když na intenzitu dojmů je třeba se připravit s absolutní otevřeností.
Úvodní klidný obraz kontrastuje se smrští, která nastává v průběhu představení. Tanečnice oděná v
nedopnutých bílých dlouhých šatech vystavuje na odiv svá záda a svou křehkost, kterou ale hned
narušuje rytmickou hrou. Její torzo působí až nelidsky, ačkoli si přitom prozpěvuje o ideální ženě. Na
několik okamžiků, pohybů a cestu kolem jeviště odkládá oděv, ale nahota v šeru nepůsobí vulgárně,
spíš jako přirozený předěl.

Dojem neustálé transformace podporuje střídáním nejrozmanitějších kusů oděvu od medvědího
kožichu po boty na podpatku, ukazuje ženu svůdnou, lacinou, neřestnou i nad věcí. Ve tmě se s
pomocí bodové lampičky pouští do hry stínů, které z její tváře kouzlí masku hrůzy. Spolu se ženou
hraje i její stín. K tomu ze záznamu vypráví příběh o rybáři, který si přinesl do chýše kostru ženy, jež
ožila silou lásky a touhou po životě a sblížení. Tato žena mnoha tváří má rozhodně fantazii i smysl pro
dramatičnost. Diváci si budou dlouho pamatovat její výraznou tvář i vztyčené ukazováčky mířící v
napjatém gestu do vzduchu i k jejímu vlastnímu tělu. Panuje ovzduší nejistoty – nechystá se i nějaká
interakce?
Tanečnice si hraje i s vlastním hlasem, který nahrává na smyčky, úmyslně nelibozvučný a rozčilující,
jsou to slova, popěvky i pouhé nesouvislé zvuky, nepřirozeně zrychlené i zpomalené, zvukové stopy
se překrývají a vytvářejí pozadí pro expresivní tanec. Hlasitost je na hranici snesitelnosti, scéna se halí
do oblak umělého dýmu.
Inscenaci můžeme považovat za exhibici, experiment s vlastním tělem a hlasem, za pozvánku k
návštěvě nitra, ke sdílení společného rituálu. Jde o představení, přihlížíme performanci, ale současně
jsme do ní vtahování a atakováni intenzitou jejího projevu, spíše než o divadlo jde právě o rituál a
vnímání okamžiku má navrch nad intelektuálním porozuměním. Nejednoznačnost ruku v ruce s
otevřeností vytvářejí inscenaci, která není pro každého diváka, ale svůj smysl a místo na scéně má.

Lucie Kocourková: Hosty Andrey Miltnerové a Jana Komárka ve Studiu ALTA
Opera Plus, 14.2. 2018 / recenze akce ALTA by Komárek & Miltnerová
https://operaplus.cz/performers-kdyz-se-tanecnici-vznaseji-nad-hlavami-navstevniku/
Před časem jsme psali, s povděkem za množící se společenské události organizované tanečníky a
choreografy, o soirée uskupení Pulsar (najdete zde). A o tom, jak je vítané a nutné se do podobných
akcí pouštět organizovaně i neorganizovaně a především často, aby v tanci žilo setkávání, poznávání a
sdílení. Prostoru pro to vše nemůže být nikdy příliš mnoho, a někdy je to spíš naše vlastní nechuť a
komunikační únava, co nás vede k tomu, že příležitosti vlastně i přehlížíme.
Studio ALTA organizuje cyklus setkávání s umělci ALTA by (čtěte anglicky), večery v rukou
choreografů, tanečníků a vůbec umělců, kteří mohou pro publikum připravit jakýkoli program od
představení po piknik. Je to tedy jakási otevřená výzva sdružování a poznávání, ze které mohou
všechny strany profitovat.
V pátek (strategický den) 9. února patřila ALTA a její návštěvníci, kterých bylo nemnoho, ale právě tak
akorát, Andree Miltnerové a Janu Komárkovi. Zvolili večer jemného humoru, který v divákovi navodil
pocit blízkosti až rodinné a domácké. Malý absurdní kabaret zakončený symbolicky a téměř rituálně
noční hostinou.
Větší část performance na sebe vzal tvůrce autorských projektů a světelný designér s bohatou
uměleckou historií Jan Komárek, který vedl diváky na exkurzi po rodinných stopách. Krok od osobního
sebezpytování učinil do světa nadsázky. Projektor a příbuzné rekvizity, náležející k inventáři veřejné
přednášky, se postaraly o nestranný rámec. Nasazením umělého nosu a vousů se pak performer

stává cizí, nezúčastněnou osobou, která může směle komentovat a odkrývat tajemství rodinného
alba, něčeho, co obvykle ukrýváme pro pravnoučata a jiné početné příbuzenstvo.
O autentičnosti materiálu není pochyb, protože sledujeme umělcův rodokmen po dobré století. Co jej
vlastně vede k takové otevřenosti? Staré časy návštěvníka obemknou a pohltí, a tak si ani
neuvědomuje, jak balancuje mezi úlohou diváka a vzdáleného rodinného příslušníka (a co vlastně,
nejsme ostatně my všichni, co jsme z různých stran přičichli k tanečnímu umění, taková jedna
rodina?). Málokdo by zřejmě věřil, že taková podrobná exkurze může bavit a zaujmout na tak
dlouhou dobu, aniž by publiku přišlo na mysl, že vloudit se do takových zákoutí rodinné historie je
vlastně nepatřičné.
Andrea Miltnerová pak nevtančí na scénu jako elegantní baletka, ani jako vznešená či koketní barokní
tanečnice. Nutno podotknout, že omámený divák si ani nestačí vytvořit jakékoli očekávání tohoto
druhu, ačkoli po letmém přehlédnutí programu večera si určitě kdekdo někde na začátku řekl: „Ha,
tady možná půjde o baroko.“ Ale pak po něm ani nezavzdychá a číslo jako vystřižené z kabaretu (a
také blížícího se masopustu [!]), do kterého se čile zapojí i skotačící psík, je přesně tím, co má
nostalgické vzpomínky naředit veselím.
Na společné večeři s umělci vidím opravdu něco rituálního, protože co může být osobnějším a
zároveň univerzálnějším gestem než pozvání k jídlu? Jen je pravdou, že při konzumaci pečené husy a
domácích třešní ve vodce se nedostavuje nálada na intelektuální diskuze o umění, ale spíš celková
otupělost smyslů. Ne, že by nesbližovala, naopak zábran ubývá a družnosti přibývá, jen umělecká
reflexe už to tak úplně není a mottem večera se stává – hlavně bezpečně dorazit domů. Jsem zvědavá
na další setkávání nejen v ALTĚ, protože mám dojem, že tento rok společenskému životu nadmíru
přeje.

Lucie Kocourková: Nasaďme růžové brýle. Nebo ne?
Opera Plus, 26.3.2018 / recenze inscenace Nostalgiáda
https://operaplus.cz/nasadme-ruzove-bryle-nebo-ne/
Nostalgické ohlížení za chvilkami dětství a dospívání je prožitek nejen individuální, ale i společný. Za
obrazy, kterým čas obrousil hranu a s odstupem se zdají krásnější a čistší, plujeme každý zvlášť, a
pokud jsou sdílené, tak i kolektivně, můžeme z nich pak vytvořit prožitek docela nový a současný.
Občas se z generačního kolotoče někdo vydělí. To když se člověku jeho individuální zkušenost tolik
prolne s jinými generacemi, až se mu zdá, že vzpomíná div ne na cizí životy. Ale tam, kde jsou lidé
pevně zakotveni mezi svými, mohou podniknout výlet do minulosti rovnající se tripu s kouzelnou
pilulkou. A není potřeba se ani nadopovat chemií, stačí si na chvilku nasadit růžové brýle.
Taneční rozjímání nad veselými i vážnými střípky vlastní i sdílené minulosti uspořádal pro diváky
choreograf Karel Vaněk projektem Nostalgiáda. Ani on, ani jeho tři souputníci ale neupadají do
bezbřehé adorace uplynulého času, to by také bylo až příliš neuvěřitelné a povrchní. V jejich
performanci vyplouvají na povrch vzpomínky, dojmy a asociace, kterým nechybí satirický nadhled,
kritika a schopnost zasmát se sám sobě. Co víc, je to inscenace, která otevírá téma choreografické
tvorby a interpretace pro generaci zralých tanečníků.

Karel Vaněk, Monika Rebcová, Anka Sedláčková (Slovensko) a Olaf Reinecke (Německo) před diváky
rozhodí kaleidoskop vzpomínek jako směs sólových i společných výstupů. Každý z interpretů pracuje
sám se sebou, s projevem vycházejícím z vlastního těla a z vlastního nitra. Ačkoli nejde o
improvizované představení, je nesporné, že na jeho počátku stojí improvizace a svobodné vyjádření
každého ze zúčastněných. Každý z tanečníků si libuje v jiné míře abstrakce pohybu, každý prožívá jeho
intenzitu a kvalitu zcela jinak. Společně ale ladí jako kvartet různorodých nástrojů, protože jejich
společná historie má styčné body, kde všichni doslova zazní v harmonickém souzvuku.
Růžové brýle, které dominují vizuálu představení, se na scéně skutečně objeví hned na začátku. Jen
proto, aby je tanečníci vzápětí odložili. Neodkládají ale své zasněné výrazy a potěšení ze
znovuobjevených příběhů a reminiscencí, stejně tak jako intenzivní radost z pohybu. Pokud vnímají
nějaká vlastní omezení, která se po pár desítkách let na scéně již jistě projevují, pak si takové pocity
nechávají pro sebe. V úvodních sólech definují každý svůj způsob sdílení vzpomínek pohybem.
Monika Rebcová tancem, který působí jako meditace, netančí pro divácký obdiv, ale pro vnitřní
spojení s vlastním tělem, v plynulosti, oblosti gest a přelévání energie, snivě a jakoby rituálně. Svícení
z obou stran jeviště vytváří navíc působivou stínohru na stěnách. Tělo slovenské tanečnice Anky
Sedláčkové rezonuje kroky folklorního tance i švihy do prostoru a evidentně měla vždy ráda floor
work. Její první výstup i ty další doprovází mluvené slovo. Ale vzpomínky na dětství nejsou tak růžové,
jako byly brýle. Karel Vaněk jako tanečník tíhne k izolacím a Olaf Reinecke svým pohybům vtiskává
animálnost, vzbuzuje dojem nápodoby zvířecí i rostlinné říše. Mohou to být ovšem jen volné
asociace, které v divákovi navozují tichounké zvuky ptačího zpěvu nebo tekoucí vody. Každý ze sebe
vydává bez nadsázky to nejlepší.
Inscenace byla reprízovaná tři večery po sobě. Je otázkou, kdy se znovu čtveřice tanečníků ze tří
různých zemí sejde k dalším představením. I tak nemusíme divákům prozradit úplně všechno, ačkoli
některé části zůstanou v paměti hodně dlouho. Je to třeba sólo Moniky Rebcové zády k publiku, ve
kterém se zdánlivě nic neděje, jen odhalí záda a rukama se dotýká vlastní kůže. Na poměry
současného tance odhaluje velmi málo, a přece i velmi mnoho, je to jako gesto otevřenosti, které
říká, že není čas nic skrývat, ale podělit se. Každý z tanečníků se otevírá, někdo více slovem, někdo
pohybem, ale všichni nabízejí kousek ze sebe. Humorně působí společné twistování, sekvence, ve
které Karel Vaněk zpívá populární dětskou sovětskou píseň o slunci (starší ročníky v publiku nadšeně
přizvukují, výlet do minulosti se zjevně líbí), nebo jeho „psí“ sólo na počest hrdinné Lajky a jejího
následovníka Jurije. Děs a hrůza padnou na diváky z rudé záře, která zahalí scénu téměř jako mrak a v
jejím středu Monika Rebcová, její němě křičící ústa a útočně napřažené paže. Asi je každému jasné,
na který rok právě tanečníci vzpomínají.
A také se mi chce zvolat: konečně taneční inscenace, která má konec! Jasně rozpoznatelný konec, a
ne minutový blackout, při kterém se rozpačití diváci teprve rozhodují, zda mají čekat na pokračování,
nebo už tleskat. Lehkost se v Nostalgiádě pojí s překvapením, představení uplyne jako lusknutím
prstu (což zjevně souvisí s tím, že má dramaturga – to je luxus, který by prospěl mnoha pohybovým
projektům). Scéna je sice až na čtyři křesla prázdná a prosta rekvizit, ale tanečníci mají ušité původní
kostýmy: jemné pastelové barvy, střih volný pro taneční pohyb a pro zdůraznění vzájemné
spřízněnosti jen detail z několika ozdobných knoflíčků, jednoduchost a strohost podtrhující lehkost
samotného vystoupení. Inscenace autorským kostýmem okamžitě získá. Samozřejmě ne každá
produkce si může dovolit originální výpravu, ale nedělejme z nouze ctnost.

Nostalgiáda v tomto směru nemluví jen o minulosti, ale také o přítomnosti a budoucnosti, její
interpreti své zážitky reflektují a okouzlujícím způsobem je rekonstruují, ale zároveň jsou
stoprocentně přítomni tady a teď, ve svém středu a ve svých tělech, která jsou jim dále
nejspolehlivějším nástrojem. Je vidět, že to jde – i bez růžových brýlí. Měli bychom poděkovat za
tuhle dávku optimismu a přát si víc takových projektů.

Marcela Benoniová: Nostalgiáda – Vzpomínání bez sentimentu
Taneční aktuality, 30.3. 2018 / recenze inscenace Nostalgiáda
http://www.tanecniaktuality.cz/nostalgiada-vzpominani-bez-sentimentu/
Karel Vaněk ve své nové produkci Nostalgiáda plným právem vzpomíná, přes růžové brýle se dívá do
minulosti a se slzou v oku slaví šedesáté narozeniny. Samozřejmě je stále tanečník a choreograf. Svoji
kariéru začínal v Praze, i když pochází z Litvínova, ke kterému se vždy hlásí.
Studoval Matematicko-fyzikální fakultu na Univerzitě Karlově v Praze. Shodou okolností byl
spolužákem významného redaktora a novináře Vladimíra Hulce, s kterým strávil i nějaký čas ve Studiu
pohybového divadla Niny Vangeli. Souvislosti v naší divadelní minulosti jsou leckdy velmi zvláštní.
Jsme propojeni, i když nás čas žene stále vpřed. Ale na minulost se přes všechny rady a terapie
zapomenout nedá.
Letmé ohlédnutí
Karel Vaněk a jeho celoživotní, nejen taneční, partnerka, křehká, půvabná tanečnice Eva Černá
(zemřela v roce 2008), zanechali v 80. a 90. letech v pražské taneční historii hlubokou stopu. Možná
je neznalo široké publikum, ale pro kolegy, často začínající studenty tance ve Vysokoškolském
uměleckém souboru Univerzity Karlovy, tehdy excelentním seskupení moderního tance, byli pojmem.
(V souboru vyučovali Ivanka Kubicová, Jan Hartmann, Marcela Benoni, Helena Ackermannová pod
vedením Antonína Schneidera.)
V Laterně magice pak odtančili sedm sezon (1984–1990). Stali se svědky revolučních dnů v paláci
Adria na Jungmannově náměstí! Opravdu nezapomenutelná doba setkání všech významných aktérů
sametové revoluce 1989 na scéně Laterny magiky v čele s Václavem Havlem jsou jednou velkou
nostalgií.
Ale na práci „ve šrotující fabrice“ Laterny magiky a její omezený repertoár, cíleně seriálový, Karel
Vaněk vzpomíná nerad. Kromě počátečních tvůrčích počinů, kdy jsme věřili, že se vývoj pohne
„kapánek dopředu“. Ale ani změna lokace souboru na Novou scénu moc velkých možností a změn
nepřinesla. I když pár představení trochu „na hraně“ bylo inspirujících. V roce 1990 se Karel Vaněk
a Eva Černá statečně postavili na „volnou nohu“ a vydali se nelehkou cestou.
Jejich úžasným počinem bylo nezapomenutelné představení Malé modré nic s hudebníky Irenou
a Vojtou Havlovými, uspořádané v divadle Rampa (scéna slouží dnes jako taneční sál v Konzervatoři
Duncan Centre). Myslím, že už dlouho se něco podobného neopakovalo a možná už nikdy opakovat
nebude. Byl to výjev čisté radosti z tance, ze svobodného projevu a snad začínající svobody jako
takové. Vaněk a Černá také nějakou dobu trénovali se skupinou Děrevo, Eva hrála i u Niny Vangeli

v úspěšném představení Requiem. Po dvě sezony spolu s Monikou Rebcovou, Janem Vomáčkou
a německým choreografem Richardem Wechslerem a několika dalšími uváděli představení malých
forem pod názvem New Prague Dancers.
Pak se náhle rozhodli odejít do Německa, kde měli kontakt na českého choreografa Pavla Mikuláštíka.
Ten odešel z Čech již po roce 1969 a usídlil se ve Freiburgu. K jeho seskupení Choreographisches
Theater se později přidali další zajímaví tanečníci včetně renomovaného Vladimíra Kloubka, skvělého
mima Jiřího Sovy a mnoha dalších. Následně Karel Vaněk a Evou přesídlili do Bonnu, v roce 1997 ještě
hlavního města Německé spolkové republiky, kde zůstali a stále se osobnostně vyvíjeli. Karel
vystudoval produkci a Eva se po dálkovém absolvování HAMU v Praze úspěšně věnovala fotografii.
Karel Vaněk stále často dojíždí do Prahy, sleduje českou taneční scénu. Několikrát uváděl svá díla
v Divadle Ponec a poslední dobou spolupracuje se Studiem ALTA v Holešovicích. Celý tým Alty je mu
velmi blízký a vstřícný. Byla to právě jeho vedoucí Lucia Kašiarová, která vyzvala Karla Vaňka
k vytvoření představení k jeho kulatému výročí.
Na stejné vlně, ve stejné generaci
Vaněk dlouhodobě spolupracuje s dramaturgem Guido Preussem a výtvarnicí Melanií Riester. S jejich
pomocí vytvořil scénář pro čtyři aktéry – tanečníky: Moniku Rebcovou, slovenskou pedagožku
a choreografku Anku Sedláčkovou, Olafa Reineckeho a samozřejmě i pro sebe.
Každý z nich je zcela ojedinělý. Téměř všichni se pohybují na poli tance již 40 let, všichni transponují
nepřenositelné životní a umělecké zkušenosti. Vzadu na scéně stojí čtyři židle – křesla –, každý
zaujímá svoji pozici, svoje místo. Nejdříve se všichni představují v širokých světle béžových kalhotách
s výraznými puky, v tričkách či kabátcích.
Vaněk nevzpomíná a ani nechce vzpomínat na socialistické časy. Vůbec se mu po nich nestýská! Ale
nelze je samozřejmě zcela vytěsnit a pominout. Takže se za nimi ohlíží s humorem a nadsázkou jemu
vlastní a nechává rozehrávat dílčí sólová vystoupení jednotlivých osobností.
Nostalgiáda rekapituluje osobní situace, vazby, konflikty, ke kterým nás minulá doba dohnala. Někdy
v kontextu zcela komickém, cynickém, někdy i traumatizujícím. Silná jsou pohybová sdělení a exprese
Moniky Rebcové a Anky Sedláčkové, která doplňuje svoji zpověď dlouhými slovenskými monology o
dětství a vztahu k matce. I Olaf Reinecke je dobrým tanečníkem, patrně nejlepším v této skupině.
Bohužel se však vymyká danému tématu „socialistické nostalgie“. Možná by vedle Karla Vaňka, který
zpívá komunistické hymny a animuje výlet pejska Lajky do vesmíru, byl cennější také někdo z minulé
doby, kdo vyrůstal a dospíval v sovětských metodách a vynucovaného soudružského diktátu. Třeba
zrovna Vláďa Hulec nebo Antonín Schneider? Třeba by pak v závěru dobře a systematicky
strukturovaná kompozice vyzněla ještě více „přitvrzele“ a absurdně.

Jakub Novák: Zachytit v prstech minulost
Taneční zóna, 12.4. 2018 / recenze inscenace Nostalgiáda
http://www.tanecnizona.cz/index.php/recenze/item/786-zachytit-v-prstech-minulost
Mozaiku krátkých scén, jejichž společným pojítkem byla minulost a její vliv na přítomnost člověka
představil český choreograf Karel Vaněk na konci března v holešovickém Studiu Alta. V představení
trefně pojmenovaném Nostalgiáda také vedle svých vrstevníků (ve složení Monika Rebcová, Anka
Sedláčková a Olaf Reinecke) sám vystoupil.
Pomyslných hlavních rolí se však v rámci celé čtveřice chopily ženy; zatímco v případě Moniky
Rebcové hrál tanec dominantní úlohu, u Anky Sedláčkové nabralo na významu také mluvené slovo.
Její vyprávění z dětství a období dospívání vytvářelo velmi volný dějový rámec, do něhož bylo možné
většinu scén nějakým způsobem zařadit. Své vyprávění Sedláčková zabalila do lehkého humoru,
nostalgie, ale také nadhledu, který změkčoval dopad jejích slov, bez ohledu na vážnost témat. Ta se
týkala zejména mezilidských vztahů, výchovy či střetu dětského světa se světem dospělých
Podobným způsobem byl potom veden také její pohyb, který se často odehrával jakoby mimoděk,
mimo proud řeči. A jindy zase paralelně s ním, což v některých chvílích působilo až ironicky, jako
narážka na přestylizované vyprávění tělem (podobně jako se tomuto tématu věnuje například Dora
Hoštová ve svém Procesu) . Rebcová naopak byla ve svém vystupování typově odlišná, tanečnější,
nicméně obě se se svými sekvencemi pracovaly citlivě a po svém; zajímavé bylo uvědomění si, že tu
nic diváka nenutilo obě tanečnice srovnávat, jednotlivé jejich sekvence jako by si v dokonalém
souladu předávaly slovo . Reinecke i sám Vaněk při tom spíše jen sekundovali a pomáhali dovytvářet
celkový dojem – neříkal bych však jen „kosmeticky“, to bych oběma křivdil. Celá inscenace měla
nádech milého přátelského setkání naplněného nostalgií, trochu přibarveného jednou na tom místě,
jednou na onom, nikdy však ne moc. Bylo cítit, že minulost tu není nazírána s důrazem na objektivitu,
ale že se tu nechává volný prostor jak nasazování oněch příslovečných růžových brýlí, které byly
ostatně upřímně přiznány už v začátku inscenace, tak brýlí s tmavými skly. Byla tu cítit vroucnost,
vzájemné pochopení, vše okořeněné milým humorem. Jako červená nit se inscenací vinulo poselství,
že koketovat s minulostí je nevyhnutelné a přirozené, zároveň ale není samospasitelné a neřeší
všechny problémy přítomnosti, ať už je přináší okolní svět či samotné tělo, poddávající se plynutí
času.
Právě přítomnost se přitom zásadním způsobem promítá do minulost a v důsledku určuje optiku, se
kterou doby minulé nazíráme, jako jednoduchá zpětnovazební smyčka, jednou s pozitivní jindy
negativní zpětnou vazbou. Navzdory výše zmíněnému však zůstalo mezi mnou a účinkujícími určité
vzduchoprázdno. Jako bych nebyl úplně, marketingově řečeno, „cílovkou“ dané inscenace.
Ovšemže sám také vzpomínám a zaobírám se minulostí, kde často hledám odpovědi, v tom mi byla
Nostalgiáda vcelku blízká, nicméně zde, jako by kolem mě proplouvali příběhy, z nichž mi vždycky
chyběl nějaký významný dílek k jeho plnému prožití. A každá nedostavěná skládanka sebou nezbytně
nese pocity marnosti, což zná každý, komu někdy chyběl dílek z jinak kompletního puzzle. Mně
osobně tam tento pomyslný dílek chyběl, ale nějak nejsem schopen dát to za vinu Nostalgiádě.

Kristýna Franková: Nejsem supervizor, jen doprovázím, vysvětluje choreograf a kouč Jean Gaudin
ČRo Vltava, 13.4. 2018 / rozhovor s Jeanem Gaudinem
https://vltava.rozhlas.cz/nejsem-supervizor-jen-doprovazim-vysvetluje-choreograf-a-kouc-jeangaudin-7162082
Choreograf, režisér a tanečník Jean Gaudin působí na francouzské taneční scéně od konce 70. let, v
Česku vede workshopy zaměřené na rozvíjení nových pohledů na choreografii.
Ve své tvorbě Jean Gaudin vždy propojoval jednotlivé umělecké složky, nikdy mu nestačil tanec an
sich, cestuje mezi obory, taneční principy kloubí s hudbou, videoartem a filmem. Má za sebou řadu
operních inscenací a tanečních filmů, v každém ze svých děl jde o kousek dál a zkoumá otázky
mezioborové komunikace v uměleckém projevu. „Když umělec zůstane zavřený jen ve svém oboru,
ztrácí spoustu možností. Znalosti nabyté prostřednictvím jiných oblastí tvorby mohou člověka
nesmírně obohatit,“ domnívá se choreograf.
Enfant terrible francouzské nezávislé scény
Jean Gaudin bývá odbornou veřejností označován jako enfant terrible francouzské nezávislé scény.
Z jakého důvodu? „Vzniklo to už na začátku, nepodařilo se jim zařadit mě do nějakého šuplíku, to byl
ten problém,“ uvažuje Gaudin a popisuje svůj základní tvůrčí koncept: „Myslím si, že umělec musí
dělat to, co dělat chce, že ze všeho nejdřív musí udělat osobní rozhodnutí. A nedělat to, co od něj
očekává publikum.“
Workshopy s choreografickým koučem ve Studiu Alta
Jean Gaudin spolupracuje v České republice s Centrem choreografického rozvoje SE.S.TA na
workshopech, které vede ve Studiu Alta. Zabývá se na nich otázkou využití prostoru při tvorbě
choreografie a také zkoumá problematiku zpětné vazby při choreografické práci. To vše dělá z pozice
choreografického kouče, což je termín, který u nás není zatím příliš známý. Na jakých principech
takové koučování spočívá? „Nejsem supervizor, nepomáhám, já doprovázím mladé choreografy v
jejich vlastní tvorbě“, říká Jean Gaudin. „ Supervizor může sám přinést nějaké návrhy řešení, to já
nedělám, neradím, pouze pokládám otázky, které by tvůrce třeba nikdy nenapadly - to je princip
koučinku.“
Everything Is Nice In Paradise
V rámci festivalu KoresponDance také Gaudin uvádí představení Everything Is Nice In Paradise, které
vzniklo jako projekt na míru prostorám zámku ve Žďáru nad Sázavou. Gaudin na něm spolupracoval
s kontratenoristou Sébastienem Fournierem, cembalistkou Monikou Knoblochovou a dvěma
žďárskými pěveckými sbory. „Hledám vždy zajímavá místa, pro která vytvářím představení na míru.
Na žďárském zámku jsem vybral sklepení, kde je tma a zima – ideální místo pro ráj! Stejně jako
barokní hudba, která v představení zní, směřují protagonisté i diváci postupně ke světlu.“
SE.S.TA a Gaudin jsou pro sebe stvoření
S Centrem choreografického rozvoje SE.S.TA spolupracuje Jean Gaudin už sedm let, a důvody jsou
zřejmé. „Naším cílem je interdisciplinarita“, říká Eva Dryjová, členka produkčního týmu, „ukazujeme
tanečním profesionálům, že se mohou opřít i o jiné obory, ať už je to výtvarné umění nebo třeba

filozofie“. SE.S.TA tedy evidentně usiluje o podobné ideje, jaké určují celoživotně i tvorbu Jeana
Gaudina.

Lenka Vořechovská: L´amour – Maximální otevřenost a bezprostřednost
Taneční aktuality, 21.4. 2018 / recenze inscenace L´amour
http://www.tanecniaktuality.cz/lamour-maximalni-otevrenost-a-bezprostrednost/
Studio Alta uspořádalo v polovině dubna site-specific festival nazvaný příznačně Alta v průjezdu.
Posledním titulem skromné akce bylo představení L'amour z dílny absolventů brněnské JAMU ve
spolupráci s Jarem Viňarským a Marikou Smrekovou.
Dílo vznikalo jako tzv. devised theater neboli bez předem daného scénáře, vzešlé ze společné
improvizace a diskuze. Autorství L'amour zůstalo tedy rovnoměrně rozmělněno mezi všechny
účinkující a choreografy. Tento formát představení vybízel k zamyšlení nad důležitostí role
dramaturgie a režiséra v divadelní inscenaci a přínosem společné improvizace při procesu tvorby.
Symbol mužství?
V úvodu se účinkující představují spíše jako individuality a postupně, ve volném tempu, se dostávají
do vzájemných vztahů a dávají divákovi nahlédnout do svých niterních pocitů, které vyjadřují
pohybem a výrazem. Scénu dokresluje jednoduchý light-design a zvuky, jež tvoří dva z účinkujících,
kteří je přenášejí do mikrofonu, podpořeni klavírem. Vývoj dějové linky je pozvolný a orientace v něm
není jednoduchá.
Prvním záchytným bodem a výraznou scénou s intenzivním sdělením se stává vstup nahého
tanečníka na jeviště následovaný „hromadným sexem“. Mužský pohlavní úd hraje hlavní roli a je
povýšen na symbol, ale zároveň je s ním nakládáno nezvykle civilně a otevřeně. Vztah účinkujících
k divákovi je protkán maximální otevřeností a přirozeností. Interpreti balancují na hraně odůvodněné
nahoty a zneužívání šokujícího obrazu. Nakonec se ale nahota stává prostou skutečností a není
samoúčelná. Tento fakt je zásadním přínosem produkce, která posouvá hranice vnímání a využití
nahého těla na scéně. Po interpretační stránce je nekomfortní situace zvládnuta bravurně,
s výrazovou precizností.
Láska, neláska
Celým dílem se prolíná téma lásky a vzniku milostných vztahů. Někdy čitelně, jindy jen náznakem.
Tvůrčí proces vzniku L´amour, založený na improvizaci, viditelně přináší své ovoce v pravdivosti
projevu účinkujících a jejich bezprostřednosti. Jevištní přítomnost je jejich velikou předností a
nepopiratelnou kvalitou. Také intimita sdělení a odhalení různých klišé lidského chování, zejména
v milostných vztazích, jsou působivé. Tyto kvality vyvažují roztříštěnou dramaturgii a občasnou
neuchopitelnost dějů, které početná skupina interpretů na jevišti vytváří. Celé dílo usazuje závěrečný
výstup vyzrálé Ekateriny Plechkové s její jemnou pohybovou kvalitou a meditativní náladou,
nechávající doznít pocity vyvolané předchozím dějem.
L´amour nastiňuje různé pohledy na faktor lásky, přitažlivosti, sexu a partnerských vztahů ve
společnosti. Nemá ambice oslnit svou choreografickou strukturou nebo propracovanou dramaturgií,

ale staví na upřímnosti a bezprostřednosti uvolněného projevu. Skrze interprety mimoděk promlouvá
kolektivní nevědomí a archetypální principy lidského druhu založené na ženské a mužské energii.

Eva Orcígrová: Po pás #04 – Osvěžení pro taneční publikum v Altě
Taneční aktuality, 1.6. 2018 / recenze Po pás #04
http://www.tanecniaktuality.cz/po-pas-04-osvezeni-pro-tanecni-publikum-v-alte/
Studio ALTA se během deseti let své existence stalo významným tvůrčím hubem, místem setkávání a
spolupráce různorodých uměleckých žánrů i profesí. Improvizační večery nazvané Po pás jsou esencí
této tendence. Na jevišti se setkávají tanečníci, hudebníci, performeři a světelní designéři, a aby byl
večer divácky ještě atraktivnější, musí se jednat o jedince, kteří spolu minimálně rok
nespolupracovali. Na malé české scéně, kde se pohybují stále titíž umělci v podobných konstelacích,
je to velmi osvěžující.
Květnové vydání seriálu Po pás, již čtvrté, bylo rozdělené na dvě části, z nichž každá měla svého
„kurátora“. Ten vybral umělce, kteří spolu ten večer improvizovali. První část byla čistě ženská, druhá
mužská; jak ovšem zdůraznila ředitelka Alty Lucia Kašiarová, jednalo se pouze o náhodu, a vtipně tuto
informaci propojila s proklamací, že Alta je otevřená všem genderům i transgenderům všech
sexuálních orientací. Tematika sexuální orientace se shodou okolností v průběhu večera ještě jednou
vrátila, ale o tom později.
Improvizace na humorné vlně
Kurátorkou první části byla tanečnice Jana Novorytová, která na scénu vyslala své kolegyně Terezu
Ondrovou a Veroniku Švábovou spolu s hudebnicí Annabellou Plum. Obě tanečnice působí na první
pohled kontrastně, co je jim ale zjevně společné, je komediální talent. Na jevišti se tak odehrávaly
scény plné velkých emocí jako vystřižených z mýdlové opery, chaotické pohyby a poskakování i
sekvence parodující „vážné“ taneční umění. V originalitě a invenci měla navrch Ondrová, Švábová se
jejím nápadům spíš přizpůsobovala, ani jedna si ale neuzurpovala prostor jen pro sebe.
Významnou úlohu sehrála Plum. Ač trochu skrytá na boku scény, projevovala se velmi výrazně.
Většinou jen pomocí vlastního hlasu; zvuky, skřeky a žvatlání (v několika světových jazycích i ve svém
vlastním) jen občas doplnila nástroji. Nesloužila pouze jako doprovod k jevištní akci, naopak často
udávala ráz tomu, co se na scéně dělo. Úloha tance a „hudby“ se tak skvěle prolnula, hudebnice
dokonce jednou spontánně vběhla mezi tanečnice a přidala se k nim.
Lehkost celého improvizačního snažení nenápadně dokreslovaly tři nafukovací balónky vznášející se
vzadu nad větráky.
Improvizace téměř bez interakce
Po krátké pauze nastoupilo na scénu mužské trio. Kurátorem druhé části byl tanečník Jan Bárta, který
do představení obsadil sám sebe. Doplnil ho houslista David Danel a hudebník, divadelník a filmový
režisér Petr Marek. Ten se tentokrát ujal mluveného slova a stal se protagonistou jejich performance.

Marek na základě prvního impulsu od svých kolegů odvyprávěl příběh o chlapci Františkovi, který se
jako jediný gay ve svém rodném maloměstě vydává za svobodomyslnější společností do Norimberku.
Absurdní, vtipné i poetické vyprávění prokládal nápaditými slovními hříčkami (za ty lacinější se
vzápětí omlouval) a zdálo se, že k rozvíjení příběhu se inspiruje on sám. Neměl bohužel moc na
vybranou, jeho kolegové s ním příliš nespolupracovali.
Danel s rozvrzanými houslemi a smyčcem, z něhož visely žíně, působil, jako by své okolí příliš
nevnímal. Bárta s Markem hlavně v závěru navazoval kontakt, přesto jeho akce, ať už pohybové nebo
hudební (různá chrastítka a perkuse), s příběhem příliš nekorespondovaly. I když se Marek snažil
ostatní aktéry vybízet ke spolupráci, nesetkával se často s úspěchem. Jeho monolog byl tak to
nejpůsobivější, co se na scéně dělo. Jeho historka se sice nevyhýbala klišé, byla ale zábavná a
překvapovala neotřelými asociacemi a slovním humorem.
Série večerů Po pás se zřejmě nestane trhákem určeným pro širokou veřejnost. O tom svědčí
zaplněnost hlediště i složení diváků, většinou se jednalo o tváře, které se na tanečních událostech
pravidelně objevují. Právě pro ně je ale potěšením vidět jim známé umělce v nových rolích a v jiném
způsobu spolupráce.

Tomáš Procházka: Alta Mater
Taneční zóna, 10.9. 2018 / reportáž z cyklu Souboj tanečních Titánů – 10 let v pohybu
http://www.tanecnizona.cz/index.php/recenze/item/814-alta-mater
Tanečná, resp. alternatívna divadelná scéna mi je od určitého bodu mojej kariéry bližšia než tá
,,tradičná” činoherná. Dlho som rozmýšľal prečo to tak je. Či je to môj problém s inštitúciami a
autoritami ako takými, alebo je to jednoducho preto, že mi vyhovuje bezhraničnosť, ktorú performeri
a tanečníci vyžarujú obdivuhodne prirodzene.
Studio Alta sa nachádza neďaleko môjho najmilovanejšieho miesta v celej Prahe - park Stromovka.
Toto miesto dýcha trochu ako Hampstead Heath a trochu ako Hyde Park. Oplakal som tu veľa
bývalých milencov, vypil veľmi veľa piva a prečítal veľa kníh.
Prvýkrát som sa v ňom ocitol práve pri príležitosti mojej historicky prvej pražskej hosťovačky v rámci
festivalu súčasného slovenského tanca Hybaj Ho! s inscenáciou Pocitové RozUmenie, ktoré bolo pre
mňa prelomové kvôli dvom veciam - prvýkrát som režíroval čisto tanečné predstavenie a počas tohto
procesu som sa zoznámil s choreografom/performerom Petrom Šavelom, ktorý bude mať na moju
vtedy ešte vyvíjajúcu sa kariéru veľmi zásadný vplyv. Každý krát keď som v Stromovke myslím na Altu
a naopak. Myslím, že o rok či dva neskôr som sa do Alty vrátil s inscenáciou KAFKA.DREAMING,
ďalším projektom, ktorý mal zásadný vplyv na moju kariéru a ktorý do veľkej miery zapríčinil, že prácu
v kamennom divadle vyhľadávam už len zriedkakedy. Alta tak stála pri dvoch zlomoch mojej kariéry.
Iste, netvoril som tu tak často ako by som si prial, nehral som tu toľko predstavení koľko moji starší a
skúsenejší kolegovia, ale napriek tomu má Studio Alta veľmi zásadné miesto v mojom živote a v
mojom srdci. Tento rok má 10 rokov.
Na konci augusta sa udial jeden z prvých eventov na počesť tohto výročia: 10 let v pohybu / Souboj
tanečních Titánů. Pod tanečnými Titánmi sa mysleli samozrejme ,,alťácke” stálice - guru súčasnej

tanečnej improvizácie Julyen Hamilton, niektorí z najlepších performerov a tanečníkov svojej
generácie Jaro Viňarský, Peter Šavel, Stano Dobák, Renan Martins a Rasmus Ölme. Štvordňový event
sprevádzali aj workshopy i komunitné zdieľanie zážitkov medzi účastníkmi a performermi.
Tvorbu Julyena Hamiltona som ako správny mladý súčasný režisér poznal predovšetkým z youtube a
rozprávaní kolegov, čo jeho predstavenia videli. Zažiť jeho sólo naživo bol veľmi sugestívny zážitok.
Do priestoru prišiel starší pán s tromi rekvizitami (vankúš, budík a deka) a od prvého momentu
komunikoval s divákom súvislým tokom textu, o ktorom som sa neskôr ohromený dozvedel že bol od
prvého momentu improvizovaný. Hamiltonove obdivuhodné asociačné schopnosti v kombinácii s
plynulými dialógmi tela a slova vytvárali doslova hudobný zážitok. Ťažko tu používať akékoľvek
analýzy, keďže sólo vznikalo naozaj v danom okamihu a v danej situácii. Hamilton dokázal v pravý čas
prekvapiť, v pravý čas odľahčiť a s prirodzenosťou, ktorá je vlastná skúseným tanečníkom, si pýtať
pozornosť. Naozajstné majstrovstvo a postmoderna presne taká, ako by mala byť.
Nasledujúce sólo Renana Martinsa sa dalo interpretovať ako majstrovská štúdia jedného účastníka
žúru. Stojíme/sedíme ledabolo v priestore, z reproduktoru znie Rihanna, Whitney Houston v tých
najdiskovejších remixoch aké si viete predstaviť. Martins dáva čas každému kroku. Jeho mimika sa
mení tak pomaly, až máte pocit že dokážete registrovať prúd nervového impulzu z mozgu do
jednotlivých svalov. Zapojené je celé telo. Problematický zlom nastal pri prechode do ambientnej
elektroniky (aby sme náhodou nezabudli že sa jedná o súčasný tanec) a z rozjasnenej mimiky sa tvár
kriví v grimase plaču? Hnevu? Na okamih prestávam Renanovi veriť, ako raver z povolania však viem,
že tieto striedania nálad sú extázou každého dobrého techna. Moju dôveru získava späť, keď naberá
dôveru voči publiku ktorého obklopuje. Je to predsa len odvážne rozhodnutie tancovať sólo medzi
publikom, aj napriek tomu, že nevidím medzi nami nikoho kto by nebol s ním od prvého momentu.
Martins drží svoje tempo aj dávno po otvorení dverí, kde nám Lucia K. už naznačila, že je čas na tretie
a finálne sólo.
Peter Šavel je performer ktorého českému, resp. alťáckemu publiku netreba predstavovať. Keď sa ma
niekto minule pýtal, ako by som ho ako performera opísal, povedal som jednoducho ,, Ako Šavela.
Alebo Šavelovú.” Peter patrí k tej skupine vzácnych umelcov, ktorý svoje koncepty opierajú o reálne a
nie vágne ,,umelecké” vzdelanie. Vidieť ho tancovať, alebo jednoducho byť na javisku je pre mňa vždy
sviatkom. Hovorím to ako jeho kolega, ako spolupracovník aj ako jeho snáď dobrý priateľ. V Obýváku
nás čakal v kostýme ktorí mi pripomenul bowieovskú variáciu na Rothbarta z Labutieho jazera. Peter
s nami komunikuje po anglicky, čo ma teší, pretože si myslím že v tomto jazyku sa cíti oveľa
komfortnejšie. Jeho sólo je viac performatívnym koncertom. Upozorní nás, že spievať nevie, ale že sa
o to naozaj pokúsi. Texty piesni striedali myšlienky o láskach, bolestiach, sexe, sexuálnej orientácii…
Petrov spevácky prejav mi pripomína speváčku Anohni a projekt For You Katrina. Každú pesničku
nasleduje priznanie z Petrovho života. Intímny kontakt s divákom, ktorý je mu vlastný už z mnohých
jeho projektov (zavše spomeniem skvelý happening/rituál Eau De Vie ) sa rozvíja na vyššiu ,,metaperformatívnu” úroveň
Po predstavení fajčím s Jarom Viňarským na dvore a rozprávame sa o našich pocitoch. Vraj nemôže
dnes byť dlho, lebo zajtra workshopantom varí obed. S touto myšlienkou odchádzam. Mám pocit že
neodchádzam z divadla ale z rodinnej chaty, ktorú si na istý čas kamaráti prenajali a pracujú tam.
Neviem či sa môžem považovať za nejaké médium, ale ako človek som veľmi citlivý na energiu

priestorov. Alta má v sebe správny smrad. Smrad z potu ľudí, ktorí na nej dennodenne makajú, pot
tanečníkov, čo v nej tancovali a pot tých, čo tam ešte len budú tancovať.
Urobila si skvelý projekt Lucka. Tak ako ty, aj ja Alte prajem aby bola dobrou matkou, ktorá nechá
svoje deti odísť a ktorej deti sa k nej budú často vracať. Prajem ti veľa síl, nemáš to ľahké, kiež by si
mala, ale aj tak to robíš skvele. Prajem ti všetko najlepšie milá Alta.

Lucie Břinková: „Jsme jako stromy, když jeden strom umírá, druhý ho zachrání.“
Taneční aktuality, 14.9. 2018 / rozhovor s Lucií Kašiarovou
http://www.tanecniaktuality.cz/lucia-kasiarova-jsme-jako-stromy-kdyz-jeden-strom-umira-druhy-hozachrani/
Studio Alta slaví desáté narozeniny. Při této příležitosti se sluší poblahopřát především jeho
zakladatelce Lucii Kašiarové, která se zasloužila o dobrou rezonanci studia, dnes sídlícího v pražských
Holešovicích. Alta se od svého vzniku proměnila a jak dodává jeho iniciátorka, postupně se stala i
divadlem, dětským studiem, a v roce 2015, po otevření další zkušebny, Obýváku a coworkingu,
vzniklo plně funkční, společensky angažované kulturní centrum. Řada umělců tady nachází prostor
pro svou tvorbu a diváci se mohou těšit z různorodé nabídky produkcí, jejichž tématem je pohyb,
tanec a hledání fyzického vyjadřování a občansky zaměřených akcí v Obýváku. O tom, jak se na
desetiletí Alty dívá Lucie Kašiarová, jsem si s ní povídala na začátku srpna na dvorečku Studia Alta.
Uvnitř totiž probíhaly renovační a uklízecí práce. Alta se připravovala na svoji jedenáctou sezónu.
Kdo jsi?
Na posledním meetingu Trans Europe Halles v Bilbau se mě Lída Vacková ptala, jestli jsem umělec.
Upřímně jsme musela říct, že nevím. Její otázka mě zaskočila, protože právě řeším, co znamená
umění. Znamená umění být někde na jevišti nebo dělat nějaký obraz, nebo je to umění žít? Teď se
spíše ztotožňuju s tím, že umění je žít. To se ztotožňuje i s Altou – ta pro mě není jen organizací, která
má nějakou jasnou vizi a misi, ale je to způsob, jak ve společnosti existovat. Zpětně si uvědomuju, jak
procházím celou naší historii, že jsem si v Altě vytvořila prostředí, ve kterém jsem já sama schopna
fungovat, tady se cítím dobře a je to takový můj mikrosvět v celé evropské bublině.
A není ti líto, že je Alta v Praze, nechtěla bys ji mít spíš „doma“ na Slovensku?
Doma se cítím stoprocentně tady. Paradoxně to nevnímám jako lítost, naopak díky české mentalitě
jsem byla schopná Altě vdechnout život. Ono se tak nějak zajímavě potkalo, že moje povaha, která
není jednoduchá, v Čechách našla skulinku, kde své schopnosti mohu pozitivně využít. Hodně jsem se
okřesala, už nejsem tak emocionální nebo názorový extremista, jak jsem bývala, a lidi tady byli
nějakým způsobem ochotni moji povahu skousnout.
A vytvořit ti prostředí?
Ano, pro mou intuici a mé myšlenky. Ale na druhou stranu je to možná jenom nějaká moje představa,
protože na Slovensku jsem nic podobného nezkusila. Ale když děláme Hybaj ho! a jsou tady všude
Slováci, tak strašně rychle najedu na vlnu slovenského temperamentu. Takže je mě všude víc! Jsem
výrazná, je mě plno. A to je možná důvod, proč bych na Slovensku nemohla fungovat. Tam je nás
takových víc a tady jsem jedna a v něčem je to prostě jednodušší.

Jsi na sebe hrdá?
Strašně moc o sobě pochybuju. Uvnitř jsem strašně rozpadlý člověk, ale to ví jen můj partner a možná
někteří, kteří se mnou pracují. Tímhle projektem jsem dokázala, že lídr nemusí být sebestředný debil,
ale může to být člověk, který má svoje emoce, svoje problémy, své pochyby, otázky, nevědomí a
neznamená to, že tak nemůže fungovat. Je nádherné vidět, že lidi okolo mě naší práci věří. A na to
jsem opravdu hrdá.
Tak mi ještě popiš, jak vlastně Alta vznikla, ať si připomeneme její reálie.
Původní místo, kde jsme započali testovací období Alty, už neexistuje. V roce 2007 jsme s mým
partnerem Petrem Voříškem, který je stejně šílený a stejně podporující alternativní umění jako já,
předělali sklad na Hradčanské v provizorní studio. Lidi tam zkoušeli bez vody, bez tepla, v úplně
nepřístojných podmínkách. Bylo to náročné období, kdy jsme oba měli práci úplně jinde a po
večerech jsme sháněli vodu na záchody a plynové bomby do ohřívačů. Na tomto původním místě
stojí dnes tunel Blanka, tak je to pro mě symbolické. Na nejistotě a proměnlivosti je v zásadě
postaven celý koncept fungování naší organizace. Drží nás ve střehu a zároveň nám dovoluje
reagovat na poptávku okolí. Zároveň kopíruje podstatu pomíjivosti tance, ten je pro nás nositelem
hodnot, které prostřednictvím našich aktivit šíříme do společnosti.
Alta vznikla z mé dedukce, intuice a nebojácnosti. Přestěhovala jsem se do Prahy a zjistila, že zde
funguje mnoho tanečníků na volné noze, kteří nemají vhodné pracovní prostředí pro přípravu svých
představení, a už vůbec se tu nemluvilo o něčem, jako je research, další vzdělávání profesionálů...
Proto jsem se rozhodla zkusit tanečníkům takový prostor nabídnout. V rámci našeho testu se
potvrdilo, že i přes nehostinné podmínky je o zkušebnu zájem, proto když nás buldozer definitivně
srovnal se zemí, hledala jsem jiný vhodný prostor, až mě to zavedlo do haly 30, kde sídlí Studio Alta
dodnes. To už v tom s námi byli i Kateřina Hejnová a Lukáš Benda. Halu 30 jsem pronajala a až
následně začala řešit, jak vygeneruji dostatek finančních prostředků na provoz. Tato situace mě
přirozeně dovedla k ekonomickému uvažování, které v té době u umělců nebylo běžné. Všechny
umělecké aktivity stály na dotacích. Dnes je vícezdrojové financování běžnou nutností. Takže
původním záměrem bylo vybudovat kvalitní zkušebnu pro tanec a experiment. Dát umělcům možnost
tvořit, rozvíjet své schopnosti, hledat svůj jazyk, učit se z vlastních chyb a slepých uliček.
A jak šlo vlastně skloubit mateřství s Altou? Když jsi rozjížděla Altu, měla jsi malé dítě. Ono to vlastně
šlo hodně zároveň. Jak to probíhalo?
Úplně upřímně si myslím, že jsem byla schopna dělat to jen díky tomu, že mě to nabilo a mateřské
hormony byly tak vyhecované, že jsem do toho šla. Prostě jsem měla touhu něco dělat, ne něco
vytvořit, nevěděla jsem, kam mě to zavede. Chtěla jsem udělat zkušebnu, tak jsem ji udělala, pak
jsem zjistila, že jsem těhotná, tak jsem pokračovala i s Egonem a hormony mi dodávaly energii. Byla
jsem tu se synem od nevidím do nevidím, do toho jsem kojila, dělala všechno možné a vydržela jsem
to. Takhle to mám i ve své tvorbě. Nikdy nevím, co přesně vyplyne. Vím, s kým chci pracovat, tak
jdeme na sál a společně k něčemu dojdeme.
Takže Egon tady vlastně vyrostl?
No určitě.
A nežárlil někdy na Altu?
Určitě ne. Teď už nechce chodit na představení, respektive si vybírá, co chce vidět, ale naštěstí nemá

takovou averzi. On je tady v podstatě každý den, protože rovnou ze školy jde sem. Tady je takový náš
meeting point, kde se vždycky potkáme. Náš harmonogram znamená: Potkáme se v Altě.
On je tady vlastně často i tvůj partner Petr Voříšek, nebo ne?
Teď už taky tolik ne, ale s ním jsem tady byla na začátku pořád. Vlastně to zpočátku fungovalo jako
takový rodinný podnik. Pak jsme se ale rozdělili na dvě strany, on začal pracovat v Národním divadle
a já jsem zůstala tady. Petr je ale pořád ve správní radě Alty, konzultuji s ním různé věci, zajímá mě
jeho názor, ale prakticky tu čas netráví.
Kdo drží vizi, aby Alta nezačala být továrnou na vše?
Alta se na jedné straně drží hodnot, na kterých je postavená a které vychází z tance – tolerance,
nehierarchického jednaní, hravosti, zvídavosti, různorodosti, možnosti udělat chybu. Na straně druhé
je otiskem všech, kteří zde naplňují své osobní potřeby a vize. Takže v zásadě vizi Alty držíme všichni
společně. Když společnost už nebude mít potřebu po podobném prostoru, Alta se přestane vyvíjet a
skončí. Stejně jako náš tým, pokud přestane věřit, nebo bude příliš vyčerpán. Vlastně se mi pojem
továrna na vše líbí. Nevidím hranice mezi tancem a účetnictvím, proč bych měla vidět rozdíl mezi
kulturním centrem a továrnou.
Co se ti na Altě líbí nejvíc?
Panoptikum lidí, které tady je, jak se proměňuje a prolíná. Teď jsem byla v Neratově na festivalu
Menteatrál. To je super festival, který pracuje s postiženými lidmi. Musela jsem se hrozně smát,
protože mi přišlo, že kdybychom lidi z festivalu přesunuli sem, tak nikdo nemá šanci rozeznat, kdo je
zaměstnanec Alty a kdo je mentálně postižený. Protože tady se setkávají různé povahy s různými
projevy a úchylkami…. Vlastně umělci obecně jsou takoví blázni. Alta je místo, kde se mažou hranice
mezi tím, co je a není normální. A baví mě, že i ti „normální“ lidi, kteří mají rádi konvenčnost, tak to
tady dokážou přežít a nemají pocit, že jsou převálcováni něčím „jiným“. Nějaký přirozený filtr tady
samozřejmě funguje, ale myslím si, že záběr lidí, co sem chodí, je hodně široký, že nejsme
úzkoprofilová minorita.
A obráceně – kde má Studio Alta limity, co by mělo změnit, aby bylo dokonalé?
V této chvíli bych si moc přála adekvátně zaplatit lidi v týmu. To je první věc. A druhá souzní s jakousi
vizí, abychom měli nějaký pozemek, areál nebo budovu a aby byla naše na určitou dobu, nemusíme ji
vlastnit, ale mít ji k dispozici na dvacet let. Potom bychom mohli do budovy investovat peníze a věděli
bychom, že to má potenciál. Když máš ve smlouvě tříměsíční výpovědní lhůtu, tak vytváříš totální
iluzi. Takže teď bych potřebovala tyto materiální věci. Myslím si, že jsme dost kreativní, ale
potřebujeme tahat kořen dolů, zakotvovat věci a lidi.
Jak bys popsala posledních deset let svého života? Klidně jednou větou, jedním slovem.
Hodně lidí, věcí, emocí, změn, zklamání. Ale taky víra. Věřím tomu, že věci mají smysl, a to pak člověk
vydrží. Znám ty, kteří pracují v různých komerčních firmách, vydrží tři roky a odcházejí. A já to
nemám. Pořád totiž věřím, že moje práce má smysl. Přestože se lidi v týmu obměňují, nikdy jsem
neměla pocit, že odcházejí nějak zklamaní, deprimovaní, znechucení, bez vize, ale že se spíš naopak
posunuli, otevřeli jsme jim další možnosti a opouštějí Altu spíš v pozitivním slova smyslu.
To znamená, že syndrom vyhoření jsi nikdy nezažila?
Myslím, že ho trochu zažívám teď. Ale je to spíše taková bilance, překlápím vidlemi ze strany na
stranu, co toto vlastně je? Ale necítím to tak jenom v rámci Alty, ale obecně. V tanci, umění,

v kultuře, ve společnosti. Cítím na sobě, že jsem všude hodně polevila, že už nejsem ta, která to tlačí.
Mám pocit, že když to prostě nejde, tak se ten tank musí změnit v osobní auto, a když jezdíš
osobákem, tak už jsi spíš taková ovce. Z toho mám obavy.
Co s tím budeš dělat, aby nepřišel úplný syndrom vyhoření a abys z této branže neutekla?
Myslím, že to, co jsem dělala doteď. Obrátím se na lidi, kteří mi nastaví zrcadlo. Věřím tomu, že jsme
jako stromy, že když jeden strom umírá, druhý ho zachrání. A taky vím, že nikdo nespolkl moudrost
světa, takže když já si nevím rady, tak někdo jiný ano. I na jevišti je sice člověk totálně exponovaný,
kouká na tebe 150 lidí, ale neznamenáš vůbec nic. Je to úplně jedno. Nemusíš tam být ty, ale klidně
někdo jiný. Všichni jsou nahraditelní. A Alta mi to vrací zpátky něčím, co jsme si s týmem pojmenovali
předloni, že Alta je jenom myšlenka a ta když bude pokračovat v lidech dál, tak je úplně jedno, jestli
tady my budeme, nebo nebudeme.
A umíš si představit, že bys Altu předala a věnovala se jen tvorbě?
Ano, doufám, že to tak bude.
Takže nevnímáš to tak, že Alta rovná se Lucie Kašiarová, ale spíš tým lidí, který je zastupitelný a
funkční bez tebe?
Ano, dokonce je to zdravé. Myslím, že je opravdu nutné, aby to převzali nějací noví lidé, kteří budou
mít vize nastavené jinak než já. Já jsem už za zenitem… Ráda předám své zkušenosti dál, tam, kde
budou k užitku.
A jaká jsou tvoje osobní přání v umělecké oblasti?
Jemně teď operuji s myšlenkou, kterou ještě nemám v hlavě úplně srovnanou. Jsem velký nepřítel
moderních technologií, opravdu je nemám ráda, a zároveň mě fascinují. A to jak v životě, tak v tanci.
Řeším, že bych do této oblasti chtěla nějak vplout a něco s tím dělat, ale vůbec nevím, jakým
způsobem a jestli se mi to vůbec povede. Někdo řekne, že se to týká virtuální reality, práce s médii,
ale já to tak nemám. Vnímám to až na jakési astrální úrovni – kam dokážeme zajít a co technologie
znamená. A možná nakonec zjistím, že tělo je také moderní technologie.
Jak budou probíhat oslavy 10 let Alty?
Budeme slavit od 12. do 15. září. První den bude věnovaný dětem a mladým lidem z dětského studia
Altík, druhý desátému výročí skupiny Me-sa, která tady vznikla. Třetí den bude věnován technikům,
takže Alta bude plná technologií, světel, zvuků, páry, dýmu, bude tu bazar divadelní technologie a
doufám, že tu bude hodně překvapivých věcí. A poslední den věnujeme samotným umělcům, kteří tu
během těch let vystupovali. Ti mají za úkol oživit různá zákoutí Alty mimo jeviště. Budou to takové
intenzivní dvě hodiny, kdy můžete v Altě nacházet umělce v různých situacích.
Co bys popřála Altě k narozeninám?
Aby nebyla nikdy dokonalá, aby zůstala lidská a profesionální. A aby začali vznikat její kamarádi, aby
takových organizací bylo prostě víc.

Markéta Faustová: Leť, Markéto!
Taneční zóna, 1.10. 2018 / recenze inscenace LeŤ!
http://www.tanecnizona.cz/index.php/recenze/item/820-let-marketo
Markétu Stránskou jsem poprvé zaregistrovala v choreografii Chybění Jara Viňarského v Divadle
Archa. Na první pohled mě fascinovala. Zářila. Vůbec nevypadala, že by jí na světě něco chybělo.
Kromě jedné dolní končetiny. Tentokrát se Markéta představuje ve Studiu Alta i jako tvůrkyně. Sólová
choreografie Leť je jakýmsi rozpracováním tématu „chybění“. Choreografka přináší zásadní zprávu, že
každé je zároveň obohacením.
Performerka stojí zády k divákům. Nad její hlavou se pohupuje nestejnoměrný zvrásněný ovál snad
z plechu jako luna, která v setkání světla a tmy probleskuje. Je to luna nepravidelná, vachrlatá, jaksi
nedokonalá, přesto magická. Již v tomto objektu se objevuje téma choreografie – "nedokonalost,
jinakost, která může být výhodou.
A tak Markéta zkoumá možnosti svého pohybu. Světlo zabarví scénu do žluté. Tanečnice začíná
divoce tančit. Jako by se ocitla na diskotéce, paří na dynamickou hudbou, skáče na jedné noze a
mohutně používá paže, kterými se vyvažuje v prostoru. Bere do rukou berle, které využívá spíše jako
bradla, odpichuje se od nich, přeskakuje. Když jí to uklouzne a spadne na zem, hbitě se zase vymrští
do vzduchu. Z jejího pohybu čiší energie. Pak se ponoří do minimalističtějšího meditativního floor
worku. Pluje po podlaze jako mořská panna. Spirálovitý pohyb, kdy jedna spirála přechází v druhou,
slidy po baletizolu a kotouly připomínají plavání, které známe například z práce skupiny VerTeDance.
Jejich pohybové kurzy také Markéta Stránská absolvovala.
Za celé inscenace nás ani na chvíli nepřepadne pocit lítosti. Markéta jí totiž nevzbuzuje. Je zdravě
sebevědomá, působí jako čistá silná duše. V choreografii se nezabývá tím, co nejde, volí pravý opak.
Užívá si pohyb, který je pro ni možný. Je živým důkazem toho, že handicap je handicapem, pouze
pokud tomu věříme. V jeden moment se v příšeří objevuje sedící postava dívky, která má obě nohy.
Tiše si je prohlíží. Nevidíme jí do tváře. Je to jakýsi sen. Možná vzpomínka performerky. Nebo její
zpráva o tom, že jí opravdu nic nechybí.
Choreografie má švih, je dramaturgicky vyvážená – zkoumání možností pohybů je rozděleno do
několika minifází podle způsobu pohybu a tvůrkyně je zbytečně neprodlužuje. Než se v hledišti rozvíří
potlesk, ještě moje oči zastaví na berlích a umělé protéze, kterou si hned na začátku dívka na jevišti
sundá. Při dlouhé děkovačce stojí Markéta bez těchto pomůcek. Přijímá kytice a objetí, stojí na jedné
noze a zase září.
Jakkoli je choreografie svébytným uměleckým tvarem, stejně jako některé starší performance
VerTeDance například Simulante Bande má i silný sociální dosah. Motivuje. Přináší lidem sílu. A to je
krásná funkce umění. Choreografie Leť je pro mě o setkání s člověkem, který nás přesvědčí, že pokud
vidíte svět pozitivně a vnitřně hoříte, překážky neexistují.

Hana Galiová: LeŤ – Malé sólo s velkým dopadem
Taneční aktuality, 7.10. 2018 / recenze inscenace LeŤ!
http://www.tanecniaktuality.cz/let-male-solo-s-velkym-dopadem/
Představení Markéty Stránské LeŤ není jejím prvním vystoupením na jevišti. Tančila již například
v projektu VerTeDance Chybění (premiéra v roce 2015). Jedná se však o její první choreografii a
samotný její popis vzbuzuje v divákovi otázky a zájem: „Nakolik ovlivní naši fyzickou i psychickou
stabilitu změna nebo zúžení opěrné báze? Jak nás ovlivní kontakt s určitým limitem? Jak se pak
postavíme k novým možnostem? K samotnému hledání, objevování a prozkoumávání neobvyklé, ale
možné cesty? Ke změně našich zažitých stereotypů?“
Divák se dále dozvídá, že půjde o pohybovou zkušenost s jednou nohou, jednou protézou a dvěma
francouzskými holemi. A v tento okamžik se každému chtě nechtě rozbíhá představivost. Jak ne zcela
běžnou situaci uchopí a zpracuje, jak to bude působit, jaké pocity vyvolávat? Soucit, smutek nebo
dokážeme performanci přijmout jen jako vyjádření pohybu v jiné formě? Zvědavost je veliká…
V zšeřelém sále Studia Alta stojí zády k divákům ženská postava, stojí na obou nohou a dívá se do
oválného zrcadla zavěšeného na šňůře. Zrcadlo, které je trochu pokroucené, se otáčí a odráží
světelné paprsky. Po chvíli se postava obrací a kráčí směrem k divákům. Střih, tma a během této
chvíle se protagonistka Markéta Stránská zbavuje protézy, pokládá ji na zem a zůstává bez opory,
podpory, zůstává tak, jak je pro ni přirozené. Na jedné noze rozjíždí divoké disco, rychle a velmi jistě
se pohybuje a skáče po celé scéně, vyzařuje sílu a velkou energii a odhodlání. Tuto rychlou část
vystřídají další, klidnější, kdy performerka tančí s dvěma francouzskými holemi nebo bez jakékoliv
opory.
V jiné pasáži v odraze čtvercového zrcadla položeného na zemi vzniká situace, kdy to vypadá, jako by
tanečnice měla obě nohy. Markéta si s touto možností hraje a zkoumá ji, zrcadlo je pak odloženo a
dál tančí tak, jak je jí dáno – s jednou nohou. Vše je prostoupeno jinými možnostmi pohybu, jinými
možnostmi jeho přijetí, kdy tělo, které má možná jiný tvar, než bývá obvyklé, působí na scéně
naprosto přirozeně a lehce. Vnější forma přestává být důležitá, důležité je vnitřní sdělení. Sdělení,
které nese jasné poselství, že i s handicapem lze být tanečnicí, performerkou fyzického divadla, splnit
si své tvůrčí sny.

Lucie Kocourková: Assemblage: Klidná tvář roztančeného chaosu
Opera Plus, 12.10. 2018 / recenze inscenace Assemblage
https://operaplus.cz/assemblage-klidna-tvar-roztanceneho-chaosu/
Jeviště Studia ALTA je ohraničeno dlouhým diagonálně položeným zpomalovacím pruhem, jaký
vídáme v klidných městských čtvrtích pro bezpečnost na silnicích. V rohu se vzdouvá vojenská
plachta, opodál leží několik malých betonových hranolů, v pozadí na druhé straně se tyčí totem
z rozřezaných koláčů dřeva. Ne zemi leží šestice tanečnic, v poklidu téměř lenošivém, v symbióze jako
lístky jediné chaluhy vyplavené na pláž. Prvotní impulz k pohybu je nenápadný, jen pootočení těla,
které v jediné vlně přejímají všechny dívky, a jejich společný organismus se nadechuje a ožívá.

Tak pozvolna začíná premiérová choreografie Martiny Hajdyly Lacové pro šest tanečnic a dvě
hudebnice, která hledá a nalézá smířlivý pohled na proces proměny a obrodnou sílu chaosu. „My
jsme ty síly, které mění okolí, ale zároveň i my jsme, ať chceme nebo ne, měněni naším okolím,
společností. Jsme součástí asambláže, kterou sami tvoříme,“ říká se mimo jiné v anotacích
k inscenaci. Představení samotné působí z velké části jako rituál ženské soudržnosti, jako hra, tématu
destrukce a apokalypsy se dotýká jen zlehka a nabízí především estetický zážitek, jeho poselstvím je
ujištění, že všechny částice rozeseté po vesmíru tíhnou ke spojení a harmonii. Konec konců jde
opravdu o inscenaci vzešlou z ženských kruhů, jediným maskulinním elementem je dramaturg Jiří
Hajdyla, který je podepsán i jako spolutvůrce lightdesignu. Jemnost jí prostupuje a obrousila všechny
tvrdé hrany námětu.
Tanečnice, které tvoří jednolitou soudržnou skupinu, v první části představení přebírají kanonicky své
pohyby, ale poslední vždy dodává nový impuls, nový směr, novou kvalitu, ať už je to změněná
intenzita pohybu, gesto, kdo nebo skok učiněné do nového směru. V této fázi představují tančící těla
jeden organismus, který se pohybuje po scéně a zachycuje každou změnu do své vnitřní struktury.
Postupně dojde k rozpojení prvotní struktury a individualizaci, přichází průzkum prostoru a prostředí
na vlastní pěst, krátké sólové výstupy, ačkoli stále dochází k interakcím. Často se jedna tanečnice
stává loutkou v rukou jiných nebo objektem jejich pozorování, ale nikdy ne manipulativně nebo
nepřátelsky. Skoro nepostřehneme, že došlo ke zlomu, kdy se hra stává pozvolna nebezpečnou a
evokuje najednou útok a obranu.
Zásadním prvkem inscenace je živá hudba. Zpočátku doprovází pohyb přerušovanými sekvencemi
akordeon, jehož hlas je živý, jako kdyby mluvil, pak se tlumeně připojuje velká dřevěná píšťala,
monotónní zpěv i různě vytvářené zvuky. Hudbu její autorky hned mixují do smyček, které zas
překrývají novými vrstvami hry a zpěvu, harmonicky a na poslech libě, nesnaží se o destrukci
souzvuku, naopak zvýrazňují dojem sdílení, spojení a sladění. Až když se na scéně promění hra v boj,
v hudební složce se ozve nesoulad. Tanečnice se rozdělily na útočící a bojující entity, při svém
dynamickém pohybu po scéně rozrušují pravidelnost scénografických prvků, které se ocitají
převráceny a rozmetány, vytvářejí jakýsi řízený chaos. I jemu ale předchází podivně meditativní
scéna, kdy si dívky sešikované v geometricky vyvážený útvar předávají z ruky do ruky úlomek kamene
– symbol nastávající destrukce.
Těžko říct, jestli se symbolika vztahuje spíše k přírodním jevům nebo k erupcím společenským, hovoří
však o nevyhnutelnosti zkázy. Žádný živoucí systém nemůže trvale fungovat v harmonickém
souzvuku, vždy přichází předem neočekávaná změna, okamžik, kdy se něco doslova zvrtne. Výjev
chaosu je podbarvovaný zpěvem, jenž připomíná táhlý signál varující sirény, scéna je náhle zešeřelá a
nasvícená oranžově jako nočním požárem. Ale vše přesto stále působí laskavě, jako čtení o bitvě
v pohádce, o které víme, že dobře skončí. Martina Hajdyla Lacová svým tanečnicím nedovolila
překročit hranici k zobrazení opravdové agrese, opravdové ničivé energie (a z jiných inscenací víme,
že i ženská skupina dokáže destruktivní jednání dovést téměř do extatického stavu). Tohle je hra na
válku, nemusíme se při ní bát a trnout.
Když se dívky této divočejší hry nabaží, vystavějí z rekvizit a svých vlastních těl na jevišti novou
krajinu, jedna zahalena v lesklý závoj jako víla, jiná staví pomyslné mosty a údolí, pomalu uléhají
v nově objevené symbióze světa, který dýchne mladostí a čistotou. Skutečně asambláž –

trojrozměrný obraz. Kontrast mezi industriálními materiály, jako je kov retardérů, a dřevem
rozřezaných špalků není výrazný, protože se s oběma zachází stejným způsobem, ať už jako se zbraní,
nebo jako stavením materiálem.
Inscenace je jakýmsi ujištěním, že svět je v pořádku a všechny jeho proměny jsou svým způsobem
krásné. Až na to, že v opravdové válce a při skutečných přírodních neštěstích se trpí a umírá a z trosek
se nedá hned na počkání vystavět nový dokonalý ekosystém. A tak je toto poselství tak trochu iluzí.
Ale i ta je někdy potřebná, aby nás uklidnila, a tohle není prvoplánově líbivá nebo podbízivá show,
kterou přijmeme jako tlumící lék, ale vybraná dávka dynamického pohybu i meditativnosti, která
nepostrádá vtipné momenty a rozhodně kromě klidu v duši dopřeje divákovi i námět k zamyšlení.
Skupina ME-SA si k desátým narozeninám nadělila nejlepší dárek, jaký mohla.

Daniela Machová: Assemblage - Vznik, zánik i proměna s ženským nadhledem
Taneční aktuality, 15.10. 2018 / recenze inscenace Assemblage
http://www.tanecniaktuality.cz/assemblage-vznik-zanik-i-promena-s-zenskym-nadhledem/
Nový projekt Assemblage oceněné zkušené tanečnice a začínající choreografky Martiny Hajdyla
Lacové představil ryze ženskou energii v tematice neustálé změny, která zapříčiňuje vznik i zánik,
který je jen dalším začátkem. Assemblage v překladu znamená shromáždění, ale také umělecké dílo
vytvořené seskupením nalezených nebo nesouvisejících objektů.
Právě na to aspiruje svérázná scénografie z dílny Zuzany Scerankové, která neváhá kombinovat
přírodní i ryze umělé prvky. Pravidelně rozřezaný kmen stromu připomíná totem. Ze stropu visí
maskáčový spacák navlečený na jakési trychtýřové konstrukci, směřuje k hoře ze stejného materiálu,
jejíž povrch nadouvá ventilátor ukrytý pod ní. Na scéně jsou dále pískovcové jehlany, uskupení
kamenů či aluminiová plachta. Střed zaujímá rozlehlý žlutočerný retardér, na němž leží šestice
upovídaných tanečnic.
Dávají se postupně do pohybu, kanonicky, jako by si hrály na tichou poštu, stále dokola tam a zpět.
Drobné pohybové motivy a gesta paží a hlavy, jimiž si předávají štafetu, přerůstají v exponovanější
prvky. Pozvolna se mění i nálada, dívky jsou ve stále korigované míře hravé, zvědavé, trumfující se,
překvapující se. Ačkoliv se mnohdy pohybují zcela nezávisle na sobě, udržují intenzivní oční kontakt a
jako celek vzbuzují dojem principiální jednoty a harmonie. Jejich tekuté proudění v prostoru
opakovaně přerušují momenty, kdy se schoulí v jednu hmotu, či vytvoří propojené sousoší na zadní
obnažené stěně jeviště. Příležitostně jednu z nich skupina poponese, jako by si vylosovala
pomyslného Černého Petra, a například ji opřou o zeď hlavou dolů a ještě na ni namíří foukající
větrák.
Dynamika v pohybu postupně narůstá, onen soulad narušuje chaos. V živém hudebním doprovodu se
stále častěji střídá akordeon, basová zobcová flétna a vokální zpěv s elektronickou hudbou evokující
kosmické zvuky a ruchy. Rozbíjí se i ona symbolická jednota a tanečnice se oddávají
destruktivnějšímu individuálnímu řádění a zmítání. Skoky, otáčky, výkopy. Scénické prvky, kterým se
tanečnice dosud spíše vyhýbaly, se dávají jejich počínáním do pohybu. Jeviště se promění v
pomyslné bojiště, dřevěné kulány se kutálí po scéně, jehlany jsou přemísťovány jako vojenské šiky,

jedna z tanečnic si oblékne maskáčovou soupravu. Nezůstane doslova kámen na kameni. Co bylo
zničeno, dává možnost vzniku něčeho nového. Tanečnice tak v závěru rozebrané prvky poskládají ve
zcela novou, působivou kosmickou scenérii, pokrytou rozsáhlým aluminiovým pásem.
Martina Hajdyla Lacová vytvořila dílo, jehož koncept je vcelku čitelný a srozumitelný. Poměrně
závažnou tematiku zpracovala s ženským nadhledem, lehkostí a letmým humorem. Obsadila výtečné
tanečnice, jen se zdá, že mohla nechat jejich potenciál ještě více vyniknout. Až na sólo Ekateriny
Plechkové znázorňující stylizovaný boj se svěděním, choreografie neobsahuje příliš inovativní
momenty a náročné prvky. Je například škoda, že na nejtanečnější část hudebního doprovodu v první
části díla interpretky jen postávaly. Spolupráce s hudebnicemi Hanou Foss Minaříkovou a Žanetou
Vítovou, které dění na scéně živě doprovází, přitom graduje onu ženskou energii prýštící z jeviště. I
přesto se dá soudit, že v Martině Hajdyla Lacové zcela jistě zraje choreografický talent, který může
českou taneční scénu jen obohatit.

Barbora Forkovičová: Studio ALTA je samostatný organický ekosystém
Mloki, 19.10. 2018 / rozhovor s Lucií Kašiarovou
http://www.mloki.sk/node/897?fbclid=IwAR0XCxF-zGAQ80jBvuvewIuuUOxHh7IqHxpdlc5jR523ubEJOza7L1NP4E#/5
Kto by nepoznal pražské Studio ALTA. Nenápadne schované v holešovických halách, nápadne
príťažlivé svojou všestrannou činnosťou. Zakladateľkou a riaditeľkou multifunkčného kultúrneho
centra, ktoré tento rok slávi okrúhle výročie, je slovenská tanečnica a tvorkyňa Lucia Kašiarová. ALTA
je vo svojich desiatich rokoch v rozpuku, funguje ako platforma pre občianske, komunitné
a v neposlednom rade aj umelecké aktivity. Koncom októbra sa tu uskutoční už deviaty ročník
festivalu slovenského súčasného tanca HYBAJ HO!.
Studio ALTA sa počas desiatich rokov svojej existencie zo skúšobne pre umelcov vyvinulo
v multifunkčné kultúrne centrum. Ako by si charakterizovala dnešnú ALTU?
Je to samostatný organický ekosystém, ktorý napĺňa rôzne potreby rôznych skupín. Snažíme sa
vytvárať prostredie, v ktorom môžu ľudia uskutočňovať svoje túžby, najmä tie, ktoré dokážu sami
dotiahnuť do konca. Nie sme tu na to, aby sme ich vodili za ručičku. Pomáhame ľuďom pri realizácii
projektov, ktoré majú vo svojej hlave či v srdci, no ktoré sú následne schopní previesť aj do praxe.
Aj Slovensko by potrebovalo (aspoň) jednu takú ALTU. Ako to celé začalo? Čo všetko je potrebné pre
vznik takéhoto projektu?
Treba na to odvahu. A potom si treba nasadiť gumáky a montérky a začať robiť. Čo sa týka Slovenska,
ja som tam nikdy nič podobné neskúsila, takže je pre mňa ťažké to posudzovať. Myslím si, že tu
v Čechách sa mi to podarilo aj preto, že v českej náture je vôľa pomáhať, zatiaľ čo slovenská mentalita
má skôr tendenciu porovnávať. Prišla som sem ako debil, ktorý nič nevedel a povedala som: „Ja to
chcem a urobíme to takto!“ No zároveň som si za tým dokázala stáť. Veľmi rýchlo ma podporili ľudia,
ktorí zistili, že to možno nie je úplná blbosť, že to myslím vážne a som ochotná pre to niečo obetovať.
V Prahe existuje niekoľko podobných nezávislých priestorov. Čím je podľa teba Studio ALTA
výnimočné?

Odlišuje sa tým, že prepája rôzne svety. V prvom rade je to svet umenia – prezentujeme
predstavenia, umelcom dávame možnosť naštudovať projekty, staráme sa o nich v počiatkoch tvorby,
snažíme sa ľudí dávať dohromady v prekvapivých momentoch. Ďalej tu máme deti, ktoré vyrastajú
v detskom štúdiu Altík, ktoré nie je iba krúžkom separovaným od zvyšku, ale jeho činnosť zapájame
do aktivít celej organizácie. Veľký priestor dávame aj neziskovým organizáciám zameraným najmä na
občiansku angažovanosť, ochranu životného prostredia, či riešenie pálčivých spoločenských tém akou
je migrácia. Prezentujú tu svoje projekty, vedú workshopy. A samozrejme, dávame priestor všetkým
občanom, nielen tým z Prahy 7 (v ktorej sa ALTA nachádza – pozn. BF), ale aj celého okolia, aby tu
mohli tráviť čas, zahrať si napríklad ping pong... Všetky tieto komunity sa tu musia navzájom
tolerovať a znášať a my okresávame konflikty, ktoré medzi nimi vznikajú.
Raz som niekde čítala, že iba minimálne investujete do propagácie. Je to pravda? Môže nezávislé
kultúrne centrum v Prahe naozaj prežívať primárne na základe viery, že informácie sa šíria ústnym
podaním?
Nemám to číselne potvrdené, ale dovolím si tvrdiť, že sme kultúrne centrum, ktoré v Prahe do
propagácie investuje najmenej. Tento rok dokonca začíname pracovať s konceptom „zero waste PR“
– chceme ísť do maxima a v podstate neprodukovať žiaden odpad. Samozrejme, hneď sme zistili, že
to nie je úplne možné, ale baví nás o tom premýšľať. Naša optika sa otočila a prehodnocujeme, čo
naozaj potrebujeme a akými kanálmi či spôsobmi môžeme ľudí oslovovať. Aj tým sa vraciame
k myšlienke, že najdôležitejšie je s ľuďmi hovoriť priamo.
Desať rokov je pomerne dlhá doba. Čo v histórii ALTY považuješ za zlomové momenty, ktoré
ovplyvnili jej vývoj?
V tomto smere vnímam dve dôležité veci, a to sú ľudia a priestor. Vždy, keď príde nový človek, niečo
sa zmení a rovnako je tomu aj vtedy, keď prídeme o nejaký priestor či otvoríme nový. Samozrejme na
nás vplýva aj spoločenská klíma a jej premeny.
Zlomom bolo určite otvorenie nových hál – Obýváku a Haly 23. Boli to veľké rozhodnutia a veľký risk,
ktorý sa našťastie podaril. Urobili sme to takmer bez akýchkoľvek finančných prostriedkov. Na portáli
Hithit sme vyzbierali nejaké peniaze, ktoré nám síce pomohli, no najväčšou oporou boli dobrovoľníci.
Vtedy sa nám podarilo podporiť komunitného ducha, ktorého sme tu už predtým cítili, no nemali sme
preň priestor. Celá akcia zanmenala veľký boom, mnoho ľudí sem začalo chodiť znova a pre veľa
ďalších ľudí sme sa otvorili. Sprístupnením týchto hál sa nám podarilo to, čo sme chceli už od
začiatku: prepájať svet umenia so svetom „zvonku“.
Spomínaš na niektoré projekty z umeleckej produkcie a spolupráce ALTY obzvlášť rada?
Rada spomínam na spoluprácu so skupinou ME-SA, ktorá momentálne takisto slávi desiate výročie.
Začínali sme spoločne, bola to prvá rezidenčná skupina v Alte. Peter Šavel a Stano Dobák s nami
vtedy robili predstavenie Much more than nothing, ktoré pre mňa bolo akýmsi prvým zhmotnením
môjho bytia v Prahe. Mala som pocit, že som tu ako človek, umelkyňa a zároveň ako produkčná. To
všetko zrazu dostalo veľmi príjemnú konkrétnu podobu na profesijnej úrovni.
Ďalej je to moja spolupráca s Terezou Ondrovou v akejkoľvek forme. Kedykoľvek som sa s ňou stretla,
alebo s ňou mala akýkoľvek, aj negatívnejší stret, vždy to malo pozitívne výsledky. Veľa pre mňa
znamená aj moje osobné a umelecké stretnutie s herečkou Vandou Hybnerovou, vďaka ktorej som sa
dostala bližšie k činohernému divadlu. Potom je to hosťovanie všetkých zahraničných tvorcov:

Rasmus Ölme, Renan Martins, Julyen Hamilton... Je ich naozaj veľa. Vždy sa snažíme, aby rezidencia
nebola „len“ o pozvanom projekte, ale aby stretnutie prebehlo aj na osobnej úrovni. Chceme, aby sa
tu umelci zabývali. Aby neboli iba hosťami, ale aby sa stretli s komunitou, pochopili, v akom sa
nachádzajú prostredí, vedeli, aké sú jeho limity a aby sa s nimi popasovali. To nakoniec súvisí aj s PR,
ktoré je tvorené prostredníctvom nich, nie prostredníctvom plagátov.
Aké sú tvoje vízie do budúcnosti? Už tri roky fungujete v štyroch halách, kam sa to ešte dá posunúť?
Všetko sa dá vždy posúvať. Podobne ako celých desať rokov, aj teraz sa nachádzame v situácii, v
ktorej nevieme, čo s nami bude. Sme v podnájme s trojmesačnou výpovednou lehotou, chvíľu to
dokonca vyzeralo, že v decembri skončíme. Priala by som si, aby sme mohli fungovať v priestore,
ktorý by bol náš aspoň na dvadsať rokov. Nemusíme ho vlastniť, môžeme ho mať v prenájme, ale
aspoň s dlhšou časovou garanciou.
Alebo by som si priala, aby sa našiel nejaký – pokojne aj slovenský – mecenáš, developer, ktorý by
celý areál kúpil a rozprával by sa s nami o tom, čo všetko by tu mohlo vzniknúť, aké typy organizácií
by tu mohli pôsobiť. Z toho by mohol vzísť veľmi zmysluplný projekt.
Koncom októbra Studio ALTA už tradične organizuje festival slovenského tanca s názvom HYBAJ HO!.
Tento rok prebehne už jeho deviaty ročník. Ako je slovenský tanec prijímaný v Českej republike?
Potrebne! Po tých deviatich rokoch je to už celé trochu inak, slovenská scéna je tu už etablovaná,
umelci sa poznajú. Vzájomná výmena medzi Čechmi a Slovákmi v rámci rôznych festivalov a všetkých
kultúrnych centier podľa mňa funguje perfektne. Zároveň je vždy dobré nejako to tu oživiť, priniesť
novú energiu a iný pohľad na tvorbu. Dôležité je aj to, že festival slovenskej komunite v Prahe
pripomína, že vôbec nejakú kultúru máme. A že tú kultúru netvorí iba folklór, ku ktorému si mladí
ľudia nedokážu nájsť cestu, ale patrí do nej aj niečo iné, súčasné, k čomu si môžeme a dokážeme
nájsť vzťah. Táto kultúra je pritom taká moderná, že súvisí aj s českou a obstojí aj v európskom
kontexte.
Podľa akého dramaturgického kľúča zostavujete festivalový program?
Tento rok sme dramaturgiu vytvárali spoločne s Marekom Godovičom. Zamerali sme sa na tému
československej storočnice, ktorú teraz oslavujú všetci. My k nej ale pristupujeme trochu inak. Do
programu sme zaradili projekty, ktoré pracujú s motívom veku a času, no s touto témou sa skôr
pohrávame a vnímame ju obšírne.
Ponúka festivalový program aj niečo iné než tanečné predstavenia?
Vždy sa snažíme mať na festivale aj sprievodný program. Tentokrát sú jeho súčasťou aj dve diskusie.
Jedna je s predstaviteľmi, ktorí pomáhajú rozvíjať tanečnú a umeleckú scénu na Slovensku. Druhá
vznikla v spolupráci s českým Divadelným ústavom a má názov ALTA Mira. Umelci, ktorí boli v 90.
rokoch priekopníkmi českej undergroundovej scény budú reflektovať svoju tvorbu – do akej miery
a akým spôsobom sa im podarilo naplniť svoje ciele, z čoho sú sklamaní a podobne. Takáto
retrospektíva je pre mňa veľmi hodnotná.
Chcela by si v tohtoročnom festivalovom programe na niečo osobitne upozorniť?
Je to maďarský Slovák Csaba Molnár – čo mi už samo o sebe pripadá skvelé, v kontexte toho, čo sa v
súčasnosti deje v Maďarsku, Česku a na Slovensku. Sloboda prejavu v umení je pre nás veľmi dôležitá,
rovnako ako skutočnosť, že tu môže vystupovať niekto, kto sa narodil v jednej krajine, ale žije v inej.
Csaba predstaví okrem iného svoj projekt Tropical escape. Je to podľa mňa veľmi chytré, no zároveň

aj osobné a vtipné predstavenie. Na to dnes zabúdame. Robíme veci ad hoc, veci bez konotácií
v histórii. Naopak v tomto predstavení je všetko opodstatnené a na mieste.
Dá sa podľa teba v tanci vycítiť niečo ako národný temperament?
Určite áno, aj keď národy sa neustále miešajú a čoraz viac prestáva byť relevantnou otázka, odkiaľ
pochádzaš – možno nie v našej gubernii, ale v európskom či svetovom kontexte určite áno. Dúfam, že
tá otázka raz už nebude existovať. Takže to podľa mňa nesúvisí až tak s národnosťou, ale skôr
s komunitou, ktorej vplyv sa rozhodne odzrkadlí na tvojom tanci, umení, alebo akomkoľvek inom
prejave. Temperament je teda ovplyvnený hlavne miestom, kde bývaš.
Chcela by si ešte niečo dodať?
Som veľmi rada, že som Slovenka a že žijem v Čechách!

Josef Bartoš: Saturno, a Festa! – Renan Martins v prchavém okamžiku opojení
Taneční aktuality, 27.10. 2018 / recenze inscenace Saturno, a Festa!
http://www.tanecniaktuality.cz/saturno-a-festa-renan-martins-v-prchavem-okamziku-opojeni/
Brazilský tvůrce Renan Martins není českému publiku neznámý. Úzce spolupracuje s taneční skupinou
ME-SA, pro kterou vytvořil například díla Let me die in my footsteps (2015, recenze zde) nebo REPLAY
(2017, recenze zde). První jmenované se dokonce zařadilo mezi prestižní výběr Aerowaves Twenty
18, který každoročně představuje dvacítku nejslibnějších choreografů Evropy. Martins nyní přichází
s novou premiérou, sólem nazvaným v jeho rodné portugalštině Saturno, a Festa! (volně přeloženo
jako Party Saturn!).
Hned při vstupu do zkušební haly 23 Studia Alta jsou příchozím nabízeny špunty do uší. Diváci brzy
pochopí proč. DJ Zen Jefferson alias Dø√∑ Ç@K∑ na jevišti rozjíždí divokou party – do éteru pouští
slavné popové hitovky jako Work Bitch Britney Spears, brazilský funk nebo Makarenu od Los del Río.
Pulzující atmosféra nutí některé diváky v hledišti k pohybu, do rytmu vyklepávají či vydupávají
pravidelné metrum. Výjimku představuje ale sám autor, který se pomalými pohyby se zadržovanou
energií přesunuje napříč sálem. Máte pocit, že brzy musí veškerá energie snad vybouchnout, ale ten
moment stále nepřichází. Zpomalení a maximální koncentrace působivě kontrastuje s akustickou
smrští, ve které se odehrává. Dění nápadně připomíná člověka pod vlivem nějakého druhu opiátu,
ačkoliv tvůrce v programu osvětluje svou inspiraci odrážející se v názvu jinak – má jít o astrologický
tranzit Saturnu, který má značný vliv na lidskou psychiku. Renanovy smysly v tu chvíli lačně
vyhledávají ve svém okolí jakýkoliv podnět. Měl jsem pocit, že jeho práh vnímavosti byl snad nulový.
Po vyprchání drogy (zřejmě stejně jako po ukončení tranzitu Saturnu) ale přichází vystřízlivění,
deprese, pocity samoty, změny nálad – pláč střídá smích a naopak. Protagonista si svléká kabát, čímž
symbolicky odhaluje své nitro. Snaží se s aktuální situací vyrovnat všelijak, ale nedochází smíru.
Zmateně přechází z jednoho místa na druhé, jeho pohyby působí značně chaoticky. Vypadá to, jako
by ho vždy něco napadlo, ale vzápětí ho vyrušila zase jiná myšlenka. Vypjatá atmosféra ztrácí na své
síle i čitelnosti. Vše pak končí závěrečnou chůzí do kruhu, jejíž tempo se postupně zpomaluje, až se
zastaví zcela.

Sólová performance je působivá zejména autorovým výkonem v první části, která vás uhrane svou
naléhavostí, ale i pobaví různými vtipnými gagy, které se občas objeví. Naproti tomu druhá část se
zdá poněkud fádní, jako by v ní pramen tvůrčích nápadů vyschl. Představený kus skvěle zapadá do
syrových prostor zkušební haly, sám je totiž experimentem někde na půl cesty, hledající porozumění i
východisko.

Lucie Hayashi: Taneční assemblage o vzniku a zániku? Šest žen v teráriu života.
ČT Art, 1.11. 2018 / recenze inscenace Assemblage
https://www.ceskatelevize.cz/specialy/artzona/inside/tanecni-assemblage-o-vzniku-a-zaniku-sestzen-v-terariu-zivota-mVogw
Assemblage. Název, který o tanečním představení příliš nenapoví, a přitom jej dokonale vystihuje.
Koláž ženských elementů rámovaná strohými objekty, které postupně rozkládá a rozpouští mezi
prsty. Zkušená tanečnice Martina Hajdyla Lacová vykročila nyní na scénu jako choreografka, a to
svérázně a s chutí nechat zaznít svůj vlastní hlas.
Na přehlídkách amatérských souborů scénického tance se mnohdy řeší styl začátků jednotlivých děl –
až na výjimky se jedná o nástupy tanečníků do tmy a rozsvěcení spojené s hudbou. V inscenaci
Pojďme na tanec! souboru VerTeDance zase Halka Třešňáková svým nezapomenutelným způsobem
vysvětluje divákům, že ač se mohou při příchodu do hlediště cítit zmateni při pohledu na zdánlivě se
rozcvičující umělce na scéně, „aniž si to uvědomili, představení současného tance už dávno začalo“.
Inscenace Assemblage zůstala věrna této dobré tradici – divák při vstupu do hlediště vidí šest dívek
odpočívajících na žlutočerném retardéru, jak si bezstarostně povídají. Jejich hovory do sebe postupně
nasávají více gest než slov a ústí v bezstarostnou hru. Připomínají sestry, které si rozumí, aniž by
potřebovaly slova, či nerozlučné přítelkyně. Hravost, zranitelnost, důvěra, odvaha, strach, víra,
sounáležitost, péče a podpora – dívky nás vtahují do krás i nástrah ženského kolektivu. Sportovně
oděny v černé, žluté a šedivé nedbale ladí se scénou, která je od počátku kostrou performance.
Autorka scénografie Zuzana Sceranková si pohrává s energií různých tvarů a materiálů (dřevo, kámen,
plast, kov, plátno) a využívá i tanečnice jako jednu z výtvarných komponent své instalace. Celá
produkce je vlastně holdem konceptuálnímu umění, tanec je integrální, nikoli dominující součást.
Nemenším vkladem do celku je hudba Hany Foss Minaříkové a Žanety Vítové. Skladatelky
a interpretky v jednom provázejí dění na scéně natolik citlivě, jako by dýchaly spolu s tanečnicemi.
Svou jemnou hrou propojují scénografické objekty se živými těly, jejichž ústy zpívají. Lahodná
barevnost různých nástrojů a dynamických zvratů i nevtíravé a přitom záživné melodie pomáhají
překonat některá stagnující místa v choreografii a udržují napětí a řád.
Tanečnice nejsou koncepcí svázány, naopak – vše probíhá v uvolněné atmosféře interakce, nápadů,
her… Sledujeme zábavný proces vzniku choreografického materiálu: pozorujeme koncepty, útržky,
hledání, laboratoř na téma souladu a rozkladu. Silné momenty jsou přerušovány jinými nápady,
zajímavé myšlenky nedořečeny, jen naznačeny. Radost z originality narušuje předvídatelná linka.
Jenže o tu tady nejde. Do popředí je vyzdvihována instalace světel, stínu, materiálu a tance.

Aura šesti podobně naladěných mladých žen mi připomněla skupinku školaček, k jejichž
chichotajícímu se hloučku se žádný kluk neodvážil přiblížit a tajně číhal na moment, kdy se silná parta
rozpadne na své elementy. I ve chvílích sólových zpovědí se dívky navzájem hlídají, sledují, inspirují.
Žádná z tanečnic však nevyčnívá, individualitu každé z nich jen tušíme. Přitom jde o výkvět naší
současné scény, každá z nich by dokázala svým charismatem uhranout celé hlediště. Tady se všechny
drží zkrátka, ve prospěch týmu, čímž se ovšem energie tak trochu cyklí na jevišti a pomyslnou čtvrtou
stěnou anotovaného „terária“ neprojde. V závěru hraje prim opět výtvarná stránka: posledních pár
minut performerky do nového obrazce ladně přestavují scénu, kterou předtím svým řáděním rozložily
na prvočinitele.
Celovečerní prvotina Assemblage představuje pohled na tanec jako součást komunikace a interakce,
jako přirozený pohyb lidských těl mezi objekty každodennosti. Využívá tance jako konceptu, a nikoli
produktu. Martina Hajdyla Lacová si klestí svou vlastní cestu, aniž by se spokojila s osvědčenými
zkratkami, a myslím, že její první krok nevyzněl naprázdno.

Markéta Faustová: Moje každodenní skládanka
Opera Plus, 8.11. 2018 / rozhovor s Markétou Stránskou o inscenaci LeŤ
https://operaplus.cz/moje-kazdodenni-skladanka-rozhovor-s-tanecnici-a-choreografkou-marketoustranskou/
Fyzioterapeutku a tanečnici Markétu Stránskou jste před nějakým časem mohli vidět například v
choreografii Jara Viňarského Chybění. Nyní se představila sama jako choreografka i tanečnice v
sólové inscenací LeŤ, kterou uvedla ve Studiu ALTA. Povídaly jsme si spolu o tom, jaké to je létat,
ačkoli máte jen jednu nohu.
V choreografii Jara Viňarského Chybění jste byla v roli tanečnice. Jaké to je být nyní i na straně
choreografa?
Je těžké začít o sobě mluvit jako o choreografce. Říkám o sobě, že jsem elév. Prakticky to nebyl zas až
takový skok, protože Jaro nás nechával pracovat hodně samostatně. V něčem to ale byla vnitřní výzva
– být tím, kdo rozhoduje a jde s kůží na trh… Jsem ultra zodpovědný člověk, musela jsem se snažit
nebýt na sebe jako na interpreta moc přísná a držet si jasnou roli v danou chvíli – zda jsem
choreograf, který se dívá zvenčí, anebo interpret, který jde po kvalitě pohybu. Až ke konci procesu se
mi podařilo být v těchto rolích pevnější. Zároveň jsem musela komunikovat s týmem a řešit produkční
záležitosti. Byla to ohromně obohacující cesta.
Co jste se naučila v Chybění a nyní rozpracovala, nebo naopak nahlédla jinak?
Určitě jsem využila hledání vnitřní geneze a interpretačních cest, tedy proč jdu odsud tam, proč se
hýbu zrovna takto.
V choreografii LeŤ jste se zaměřila na to, jak je možné tančit s jednou nohou, nikoli, jak bez ní tančit
nejde. Je to váš naturel? LeŤ mi připadalo velmi pozitivní.
V hledišti byli kamarádi z různých období mého života, ať už z toho s oběma nohama nebo po něm. O
nohu jsem přišla v pětadvaceti letech. Byli tam lidé, kteří mě znají jako fyzioterapeutku nebo
loutkoherečku a tanečnici, a mnoho lidí našlo v LeŤ smutné momenty. Sama jsem ale depresivní

momenty vytvářet nechtěla. Chci sdělit, že i na náročné věci je možné se dívat optimisticky. Ani jsem
se necítila silná na to otevřít jako tvůrce nějaké své temné skříňky, i když je v sobě samozřejmě mám.
I v LeŤ chci říct, že to bylo zatraceně těžký, ale výsledek je tento, a to je důležité. A jestli to jen
jednoho jediného člověka inspiruje, budu šťastná. Někdy vidím lidi, kteří mají všechno, a pořád
nejsou spokojení.
Takže bolavé rány na duši se během procesu zkoušení zase objevily?
Mám spoustu zpracovaného, ale v průběhu zkoušení jsem si musela projít další rovinou sebepřijetí.
Nakonec jsem si uvědomila, že nechci vyprodukovat „osobní výpověď“ mojí cesty, ale odrazit se od
svých pohybových zkušeností s handicapem. Záměrně jsem nepracovala s lítostí, protože my
handicapovaní se jí spíše vyhýbáme. Ulevilo se mi, když mi došlo, že předkládám dílo, nikoli svůj
autobiografický příběh. Už to nejsem já.
Musíte se každý den setkávat s nepochopením nebo nedorozuměním. Napadlo mě to i u děkovačky,
kde jste hrozně dlouho stála na jedné noze. V hledišti to začalo šumět a všichni přemýšleli, zda vám
nepřistavit židli.
Mě to vůbec nenapadlo, protože stoj na jedné noze je pro mě super jednoduchý. Z hlediště jsem
zaslechla větu: „No jo, ona vlastně neodejde.“ Já samozřejmě mohla odejít, doskákat si pro berle, ale
přišlo mi to zvláštní, jako bych odešla uprostřed věty. Pobavilo mě to.
Reakce lidí a nabídku pomoci jsem ze začátku oceňovala. Pak mě to štvalo a teď to respektuji a
přijímám tak, jak to je. Rozhodla jsem se žít aktivní život s handicapem, takže se tomu nevyhnu.
Musím být pokorná. Sama jsem stejně rozpačitá, když potkám slepce a mám ho převést přes ulici.
Hledala jste pohybové možnosti s jednou končetinou. V určitých momentech třeba ve floorworku
vytvářelo vaše tělo výjimečný pohyb, který by se dvěma končetinami nebyl možný. Vnímáte váš
handicap někdy jako výhodu?
Ve floorworku se ta jedinečnost objevuje nejvíc, protože tam jsem nejsvobodnější a nemusím
kontrolovat žádnou technickou pomůcku jako berle nebo protézu. Se starší protézou, která měla
jinou pohyblivost v koleni či kyčli, jsem občas nacházela nečekaná propojení technické pomůcky
s tělem. S novou protézou to věřím půjde taky. V berlích mám ještě rezervu. Někdy je vnímám jako
druhé nohy či ruce a pomalu si k nim nacházím cestu. Jsou to takové čerstvější části. Ve floorworku
jsem si již dávno osahala, co nejde, a co naopak ano. Vnitřní přijetí svého těla tu mám zpracované.
Stejně jako sebelítost nad tím, že není dvounohé, ale jednonohé, a přitom je stále kompletní.
Každý choreograf se snaží vytvořit specifický choreografický jazyk. Vám poskytuje handicap tu
jinakost samovolně.
Máte pravdu. Učila jsem se – nejprve s Karine Ponties a pak s Jarem Viňarským, vidět pohyb svého
těla tímto jiným choreografickým okem. Dívat se na úhly, suspenze. Velké díky jim.
Jak při tanci využíváte poznatky z fyzioterapie? A co se naopak od svého těla jako fyzioterapeutka
učíte?
V tom jsem zaznamenala ohromný progres. Lucia Kašiarová, která byla procesu tvorby přítomna od
začátku, mi najednou říká: „Ty jsi v té rovnováze čím dál lepší. Tenhle trik už nefunguje.“

Zmínila jste, že stoj na jedné noze pro vás není problém…
To překvapilo mě i profíky fyzioterapeuty. Když jsem byla několik dní po operaci a poprvé se
postavila, bez problémů jsem stála. Točila se mi hlava, ale jinak nic. Od malička jsem tančila, takže
mám silně vyvinutý smysl pro rovnováhu. Zároveň nemám váhu druhé končetiny, která by mne táhla
na druhou stranu. Proto to mám ve stoji mnohem snazší, i když svalově náročnější. Hodně se mi
zlepšila hluboká stabilizace trupu, břišní svaly, zjemnila se diferenciace pohybů. Našla jsem sílu
v pažích. Změnila se mi muskulatura. Spolužačky z fyzioterapie mi říkají, že mám úplně jiné tělo.
Zejména v horním trupu se hodně měním. Každá pomůcka má jiná specifika. Při chůzi a práci s
protézou jde hodně o nohu a o trupové svalstvo. S berlemi zase o horní trup a paže. Tyhle specifika
mé každodenní skládanky jsem také přenesla do choreografie. Ráno vstanu a nemám nic, pak si jdu o
berlích udělat čaj, a pak si nasadím protézu a jdu ven.
Jak se o sebe musíte starat, abyste byla při takové pohybové práci fit?
Je to o velké vnitřní disciplíně. Nastartovala jsem ji už u zkoušení Chybění, ale to jsme zkoušeli pět
týdnů. LeŤ jsem připravovala v průběhu roku. No a jak se šetřím? Vím, že v průběhu zkoušení nesmím
ponocovat, beru homeopatika, hlídám si, co jím, čokoládu jím jen kvalitní (smích). Odpočívám. Musím
se pořád protahovat. Dávám si horkou sprchu a děkuju svému tělu každý den, obdivuji ho a fascinuje
mě. Vím, že součástí každého mého dne musí být ranní i večerní protažení. Masíruji si tělo a vím o
něm permanentně. Už od puberty mě zajímá, co jím. I z pohledu východní medicíny, kterou jsem
studovala. Miluju plavání, saunu, občas zajdu na svou fyzioterapii. Když někde něco cítím, vím, co to
znamená.
Studovala jste východní medicínu. Inspirovala vás?
Studovala jsem základy čínské medicíny se zaměřením na akupunkturu. Čekají mě ještě závěrečné
zkoušky. Od puberty tíhnu i k východním filosofiím, které mi dávají mnohem větší smysl pro uchopení
života. Je to systém, kterému přirozeně rozumím a daří se mi ho propojovat s životem v západní
společnosti.
Jak ho tedy propojujete?
Východní filosofie mi pomohly pochopit těžké období mého života jinak a brát je vědomějším
způsobem, jako dar. Teď mám pocit, že se mi nedějí žádné strasti a jdu životem šťastnějším
způsobem. Když mám nějaký zakolísaný den, jsem schopná ho mnohem lépe nahlédnout
z perspektivy těchto myšlenek.
LeŤ je hodně intimní. Řešila jste váš vlastní stud?
Na začátku to bylo těžké. Nedokázala jsem mít na zkušebně nikoho, a když přišla osvětlovačka Zuzka,
byla jsem z toho úplně vykolejená. V průběhu jsem se nakonec úplně uvolnila. Každý z týmu na tom
má zásluhu. Díky nim jsem schopná jít na jeviště, a být o krok před divákem. Říkám jim: „Tuším, co
můžete cítit, ale nebojte, to bude fajn. Pojďme dál.“
Proč jste novou choreografii pojmenovala LeŤ? U Chybění vám něco chybělo, a teď už víte, že můžete
létat?

LeŤ je pro mě vnitřní svoboda a radost z toho, že to jde. Radost z pohybu. Krok vystoupit ze svého
uzavřeného světa na jeviště a možnost své pocity a zkušenosti sdílet. Jako když ptáček opouští
hnízdo, má důvěru rodičů a moment toho vzletu – je zkrátka úžasný. Dám to? Nedám to? Letím. Je to
přechodový rituál. Když postupně odkládám pomůcky cítím svobodu pohybu. Floorwork je pak pro
mě – leť. Těžkosti mohou být možnosti. Život je nádherný a bohatý. A také – graficky mě slovo LeŤ
baví. L a T připomínají svojí linearitou technické tyčky kolem mě. E – to je mé flexibilní tělo. A háček
nad T je vzlet.
Jaké jsou vaše další plány?
Chtěla bych LeŤ reprízovat, také v zahraničí. Byla jsem nyní na dvou zahraničních seminářích. Jeden
z nich byl u Candoco, kde přeskočila jiskra. Už se klube nějaká další spolupráce. Mám nádherné
zpětné vazby od dětí, když hrajeme pro ně. Celé představení vnímám jako možnost sdělení, které
otevírá další dveře. Potřeba formulovat moje každodenní situace vznikla právě proto. Když se o tom
děti začnou bavit, začnou se více ptát, bude to pro mě výhra. Další tvůrčí touhou, kterou mám, je
dostat LeŤ ven z klasického divadelního prostoru. Realita je ale také ta, že mám také svou
fyzioterapeutickou práci a život se může semlít i jinak. Až přijde manžel a děti, nevím, co bude.

Katarína Cvečková: HYBAJ na tanec…
MLOKi, 14.11. 2018 / reportáž z festivalu Hybaj ho!
http://www.mloki.sk/node/906?fbclid=IwAR23x7gawdjZnLFZ2s2Ba6GUu84KLXa9e3it0QU5u10eAvFs
URU6It5JXgc#/0
...na ten slovenský súčasný a to rovno do Prahy! Studio ALTA totiž už deväť rokov organizuje festival,
ktorý prezentuje to najlepšie z našej aktuálnej scény. A tentokrát bol program taký atraktívny
a exkluzívny, že sa za ním oplatilo vycestovať aj z našich zemepisných šírok (aspoň mne).
Dramaturgom festivalu HYBAJ HO! Lucii Kašiarovej a Marekovi Godovičovi sa podarilo vytvoriť nielen
reprezentatívnu, ale vo viacerých smeroch aj nevídane vyváženú vzorku (ne)slovenskej (ne)tanečnej
tvorby. Podozrivé zátvorky obsahujúce náznak negácie hneď vysvetlím. Dlhodobo pretrvávajúcim
(a všeobecne známym) fenoménom v rámci slovenského súčasného tanca je, že mnoho tanečníkov
a choreografov tvorí mimo svojej domoviny. Tento fakt prirodzene zohľadnilo aj dramaturgické duo
a na HYBAJ HO! tak bolo možné vidieť napríklad aj Sólo 2016 Milana Tomášika, ktorý aktuálne pôsobí
v Slovinsku. Festival zároveň predstavil tvorbu naprieč viacerými generáciami. Etablované, u nás
i v Prahe dobre známe mená (viď. Debris Company a ich „svetové“ WOW!), dopĺňali najmladší
tanečníci ako Eva Urbanová, Tomáš Janypka a Eva Priečková. Tým zas kontrovala Anna Sedláčková,
predstaviteľka generácie „50+“. Ďalšie „(ne)“ sa vzťahuje na otázku žánrovú a formálnu – program
HYBAJ HO! sa totiž neobmedzil len na tanečné predstavenia, ale Kašiarová s Godovičom zohľadnili
tiež „presahovosť“, ktorá sa stále intenzívnejšie objavuje aj v rámci slovenského súčasného
scénického umenia. Príkladom sú minimálne autorská inscenácia Stopy v pamäti nezávislého
divadelného zoskupenia Odivo a intermediálne dielo Suvenír rôznorodej skupiny slovenských
umelcov, ktoré vzniklo pod hlavičkou topoľčianskeho Nástupišťa 1-12.

Drvivá väčšina predstavení hlavného programu už povymetala aj viaceré slovenské festivaly – od
NuDanceFestu cez Kiosk až po Divadelnú Nitru (nehovoriac o zahraničných festivaloch). Nesú si tak so
sebou už známku kvality, či minimálne istej výnimočnosti, oproti zvyšku našej aktuálnej scény.
Napríklad o inscenácii Stopy v pamäti som sama viackrát písala, že témou, formou i prevedením ide
o unikátne dielo, ktoré Odivo predstavuje ako súbor s veľkým potenciálom. Pri d-BODY-m Yuriho
Korca som zasa neraz vyzdvihla mladých tanečníkov Evu Priečkovú a Lukáša Bobalika, ktorí tu
preukazujú nielen pohybovú a interpretačnú zdatnosť, ale i performatívne schopnosti.
V prípade Suveníru som ako jasný aspekt úspechu diela naposledy spomenula kombináciu
zúčastnených umelcov v rámci ich osobnej osobitosti i kolektívnej bizarnosti. A takto by som mohla
ďalej pokračovať pri charakterizovaní celého programu a zároveň vo vykrádaní vlastných myšlienok.
Frekvencia účasti jednotlivých diel na festivaloch so sebou totiž zákonite prináša i to, že sa u nás
nájde už len minimum divákov súčasného tanca, ktorí by ich nepoznali (ako i kritikov, ktorí by o nich
aspoň raz niečo nenapísali). To je však v poriadku – HYBAJ HO! predsa primárne mieri na diváka
pražského.
Najväčším dramaturgickým objavom festivalu bol však nepochybne slovenský Maďar (ak je takýto
výraz politicky korektný) Csaba Molnár so svojím brazílskym kolegom Márciom Canabarrom. Už na
záver prvého festivalového večera počas „sladké tečky dne“, v podobe asi dvadsaťminútovej
zmyselnej performancie Eye Candy, naznačili v akej nálade (a to doslova) sa bude niesť aj ich
nasledujúce predstavenie. Zároveň týmto excentricky ladeným výstupom celkom zmietli zo stola
slovné spojenie „politická korektnosť“. Po ich poetických orgiách zostali na baletizole uprostred
alťáckeho Obýváku rozdrvené cukrové srdiečka, uslintané a upotené gumové hadíky a pelendreky,
rozžuvané marshmallows a vzduch nabitý extatickou (i erotickou!) festivalovou atmosférou. Po
lepkavom štvrtkovom prológu nasledovala v piatok ďalšia umelecká explózia v podobe Tropical
Escape. Útek do totálnej umeleckej divočiny, kde je naozaj dovolené všetko (aj skombinovať
Nižinského choreografiu na Stravinského Svätenie jari s paródiou na mexickú telenovelu a baletnou
choreografiou na orgazmické zvuky z porna) sa v druhej časti bez mihnutia oka mení na inšpiratívnu
lecture performance – alebo skôr performatívnu prednášku o inšpiráciách. Tropical Escape je presne
ten typ diela, ktorý sa kritikovi/kritičke nechce zbytočne analyzovať, ani siahodlho opisovať. Chce si
ho nechať voľne plynúť v žilách, opájať sa bezbrehou kreativitou, formálnou „nadprirodzenosťou“
a interpretačnou dokonalosťou.
Nie je veľmi na mieste porovnávať tento pražský festival s našimi bratislavskými tanečnými
obdobami. I tak si však neodpustím pár poznámok na tento účet: HYBAJ HO! má totiž tú správne
namiešanú festivalovú atmosféru (ktorá jednému z tých bratislavských celkom chýba), nabitý off
program (ktorý tak trochu chýba obom) a tento rok navyše aj s podnetnými diskusiami. A tie boli zasa
v porovnaní so žilinským Kioskom koncepčne a organizačne premyslenejšie. Je síce pravda, že prvá
s názvom Jak řídit umění? napriek snahe vyhnúť sa klišé témam, nutne skĺzla do známeho
„bedákania“ na oboch stranách (rozumej slovenskej i českej). Aj napriek sťažovaniu sa na
nedostatočnú finančnú podporu sa však zúčastneným „stranám“ podarilo vymeniť si zopár
podnetných skúseností a nápadov. Pre pozorovateľa, ktorý sa nachádzal mimo zainteresovaného
okruhu diskutérov, z toho zároveň vyplynulo, že ak by sa spojila česká komunálna finančná politika so
slovenským Fondom na podporu umenia, vznikla by celkom prosperujúca produktívna umelecká
scéna. Storočné jubileum Československej republiky sa festivalu v spolupráci s pražským Divadelným
ústavom presne v deň jej založenia (28. októbra) podarilo osláviť spoločenským a diskusným

stretnutím na tému Konec punku v Česku a na Slovensku. V skutočnosti išlo o dve na seba
nadväzujúce diskusie. Prvá sa venovala premene podmienok pre tvorbu v oblasti nezávislého
scénického umenia v 90. rokoch a opäť tak otvárala skôr otázku čísiel. Druhá však rozbalila punk
v plnej paráde: Miroslav Bambušek, Viktorie Čermáková, Petr Krušelnický, Nina Vangeli a Jozef Vlk
pod moderátorským dohľadom Marcely Magdovej a Vladimíra Hulca spomínali na osobnosti
a udalosti nezávislých scén 90. rokov. (V pozadí diskutérov sa navyše premietala sexi koláž z dielne
Martina Macháčka, kde zábery zo starých performancií či zväčšujúceho a zmenšujúceho sa Blaha
Uhlára striedali známe i neznáme citáty nielen na tému „punku“ a umeleckého undergroundu.)
Musím uznať, že svet slovenského súčasného tanca očami pražského HYBAJ HO! vyzerá celkom
príťažlivo. Nuž, keď si to promo nevieme (poriadne) urobiť doma, je fajn, že ho niekto urobí „za nás“
a priamo v Prahe!

Daniela Machová: Oslava: Sonda do mezilidských vztahů a charakterů
Taneční aktuality, 2.12. 2018 / recenze inscenace Oslava
http://www.tanecniaktuality.cz/oslava-sonda-do-mezilidskych-vztahu-a-charakteru/
Oslava jako radostné setkání blízkých, nebo také jako příležitost, kdy se mnohdy s rostoucí mírou
alkoholu rozkrývají trhliny mezilidských vztahů a poodhalují pokřivené charaktery. Ideální téma, které
přímo vybízí k tanečnímu zpracování. V minulosti se ho z českých choreografů ujal nikdo menší
než Jiří Kylián. Jeho Narozeniny se Sabine Kupferberg v roli oslavenkyně a dalšími tanečníky z NDT3
jsou vskutku nezapomenutelné, stejně tak jako drásavý Gossip LenkyVagnerové. Trojlístek nyní
uzavírá Andrea Miltnerová, která ve svém pohledu na Oslavu nepřináší opojné, technicky náročné
party tanečníků, ale i tak dokáže trefně zahrát na lidskou strunu promyšlenými scénami, přesvědčivě
zpracovanými charaktery a citlivě nastavenou mírou mezi tím, nakolik rozkrýt karty a nakolik nechat
pracovat divákovu fantazii. Co se vlastně tentokráte slaví, přitom není vůbec zřejmé, ale ani důležité.
Účastníky této oslavy se stávají automaticky i diváci. Ti jsou se sklenkou šampaňského usazeni téměř
po celém obvodu sálu zkušebny Studia Alta. Nezdráhají se přijmout nabízené jednohubky, aby
neurazili hostitelský pár Veroniku (tančí Anna Kukuczková) a Martina (Daniel Raček). Dvojice pak
nečekaně zaujme taneční držení. Anna ustavičně a nekonečně cupitá kolem Daniela, který se jako
středobod vesmíru roztáčí kolem své osy. Chvílemi připomínají ručičky hodin, jež odměřují čas do
začátku párty, svým vzájemným působením však dávají nahlédnout i do hlubin jejich vztahu, a ten je
značně nevyrovnaný. On je dominantní, možná až despotický, snaží se mít vše pod kontrolou, ona
bezhlesně slepě poslouchá, pracuje jako bezduchý stroj. Ovšem do chvíle, než se ocitne v náručí
vilného Kevina (Lukáš Homola). Ten ji propaluje pohledem, ona taje. Pár má rázem odlišnou energii.
Anna odhaluje svou skutečnou tvář, kterou naznačují i ultra krátké černé šaty. Při proslovu se od
uvítání na oslavě dostane k tématu slasti, Daniel se její monolog marně snaží zastavit, dostat ji zpět
pod kontrolu a stahovat šaty, které se pravidelně vyhrnují nepatřičně vysoko.
Rovnocenného partnera Casanovy Kevina představuje Laura (Tereza Lenerová Hradilková). Jejich
poživačný duet s plnými ústy jednohubek a dalších pochutin je úsměvným, atraktivním tanečním
battlem, v němž můžeme vyčíst ve stylizované podobě náznaky flamenca či twerku. Ztvárňují flirt,
radost ze hry, ale i hrdost, která se promítne do symbolického souboje v dalším společném tanci.

Zcela odlišný temperament vnáší Žofie (Markéta Jandová). Je přesně tím nezvaným hostem, o kterém
nikdo neví, kde se tu vzal. Působí jako z jiného světa. Křehká, duchem neustále nepřítomná víla, která
sama nechápe, jak se tu ocitla. Neustálé vychylování z osy může vyvolávat dojem opilce, ale ten se
zdá u této křehké bytosti nepatřičný. Zůstává vskutku záhadou, mořskou pannou, která se následně
vlní a pluje v pomyslném akváriu. Nechtěně přitahuje pozornost mužského osazenstva, stává se
konkurencí a obětí šikany žen a v závěru surového umně abstraktně ztvárněného znásilnění.
Miltnerová pracuje i s dalšími elementy, jež jsou součástí těchto slavnostních setkáních - společenské
hry, párty frkačky a čepičky. Na řadu přichází flaška, chytání házených bonbónů do úst, mužské
soupeření i náznak letmého lesbického dostaveníčka žen. Stejně jako většina oslav, i zde logicky
vyšumí závěr do ztracena. Někdo se vypaří, ostatní bezhlesně artikulují, pouze Žofie odhodí stud a
podáním ruky se rozloučí se všemi přítomnými diváky.
Miltnerová touto Oslavou začala psát zcela novou kapitolu své tvorby. Z předchozích více méně
snových a abstraktních tanečních inscenací zůstává pojítko v tanečním vyjádření Žofie. Pohybový
slovník ostatních interpretů tematicky vhodně vychází ze stylizace různých typů společenského tance.
Choreografka se obklopila partou lidí, kteří precizně dokázali vyjádřit kýžené charaktery, a zachovala
fungující spolupráci se světelným designérem Janem Komárkem, který se tentokráte ujal kromě light
designu i hudební stránky inscenace. Oboje má nepopiratelný podíl na celkové atmosféře díla.
Žárovky zavěšené v prostoru v různých výškách, jimž se tanečními musejí vyhýbat, působí obnaženě,
hudba, jež je plná disharmonie znásobuje napětí a reflektuje disbalanc mezi vztahy účastníků oné
párty.

Lucie Kocourková: Roztančená Oslava aneb Jako ze života
Opera Plus, 5.12. 2018 / recenze inscenace Oslava
https://operaplus.cz/roztancena-oslava-aneb-jako-ze-zivota/
Už ve dveřích do malého sálu vítá diváky hostitelka a hostitel se skleničkou a tácem jednohubek. V
napjatém očekávání se publikum rozsazuje jako v aréně kolem stěn a smělejší odvážlivci nepohrdnou
malým občerstvením. Oslavuje se setkání, oslavuje se schopnost lidí sdílet ještě trochu společný čas a
společný prostor. Mezi společenskou událostí a divadlem směřuje Oslava Andrey Miltnerové spíše k
tomu divadlu – scéna patří účinkujícím a diváci zůstanou diváky.
Stáváme se svědky situací vygradovaných a zveličených, ale přitom reálných, takových, jaké se
mohou stát na skutečných večírcích a sešlostech. Jenže to nebýváme rozděleni na publikum a
performery, takže si těchto drobných příhod, konfliktů a mikropříběhů zpravidla
nevšimneme. Oslava inspirovaná opulentním barokem a střízlivou filmovou novou vlnou nám jen
ukazuje naši vlastní tvář, smějeme se, a přitom usilovně přemýšlíme, jestli jsme náhodou v takové
grotesce už také nevědomky nevystupovali, možná dokonce v nějaké ústřední úloze… Hltavost,
flirtování tancem, společenské hry, které zhusta baví jen toho, kdo je pořádá, výzdoba, která má
bavit, ale spíš překáží, křečovité úsměvy, kterými překrýváme nutkání dívat se každých pět minut na
hodinky… Chceme se bavit za každou cenu a pronásledujeme ty, kteří se do naší představy ideální
party nehodí.

Daniel Raček a Anna Kukuczková jako hostitelský pár tu víří prostorem v tanci, tu můžeme vidět jejich
soukromé partnerské střety, snahu ženy vymanit se sice s úsměvem na rtech, ale velmi intenzivně ze
submisivního postavení, ať už flirtem nebo otevřeným únikem. Zmatená uvítací řeč Anny (respektive
Veroniky – všechny postavy totiž mají svá jména, ačkoli představení nemá děj) přenese diváky
z reálného všedna do světa mírné absurdity, aby se cítil lépe při sledování groteskního večírku, na
němž je pozorovatelem a zároveň i hostem. Interakce je umírněná, spočívající v tom, že interpreti
jsou usazeni mezi diváky, svými hosty.
Pohybová složka často ustupuje do pozadí, ale nikdy nepostrádá divadelní stylizaci. Úplně ale zmizely
narážky na klasickou taneční techniku nebo její historické kořeny, které jsou jinak pro choreografku
obvyklé, zde nastala inspirace současným tancem a samozřejmě i společenskými párovými tanci,
konec konců jsme na večírku. Daniel Raček v synchronním výstupu s Lukášem Homolou uvolňují
trochu energie mužského tance, jeho razance a síly. Tereza Hradilkováv živočišném duetu s Lukášem
vrací do hry symbol hříšného jablka. Svádění jídlem je přeci prastarý rituál.
Do společnosti přichází jako z jiného světa Markéta Jandová s utkvělým pohledem, útlostí a
průsvitnými stříbrnými šaty. Jako náměsíčná víla proplouvá prostorem, každou chvíli ji uchvátí
gravitace, ale na hranici pádu se setrvačností rozbíhá prostorem za neviditelným cílem. Zmatená
skupina se ji snaží zachytit a vrátit do přítomnosti, chvíli je přenášejí jako pannu vyřezanou na přídi
škuneru, chvíli jako nehybnou sochu. Vzbuzuje podezření, vzbuzuje i agresi. Evokuje nejen obraz
snové bytosti, ale stejně tak i křehkost prvorepublikové divy, která přebrala omamných látek a ocitla
se na večírku, na který nebyla pozvaná – ale vůbec na tom nezáleží, protože jsou si všechny podobné.
Prostoru vévodí světelný design Jana Komárka, který vytvořil i zvukovou krajinu ladící jako vždy velmi
dobře s celkem. Osmnáct žárovek a svítidel spuštěných tak nízko, že se jimi tančící doslova proplétají.
Teplé světlo působí zázračně na náladu a nervy člověka, skutečně dýchá klidem, a i když může být
některý výjev znepokojivý, doslova ve světle této útulnosti svou negativitu ztrácí. Všechno je jen hra a
druhý den se její účastníci vyspí z opojení i z malých křivd, které si provedli.
Metafora oslavy není nová, a letošní rok si toto téma na tvůrcích přímo vyžaduje, ale je příjemné
vidět známé symboly ve stále nových a nových obměnách. Jen tak je možné vždy v divákovi vyvolat
pozornost a přimět ho, aby stále přemýšlel o tom, co vidí, čím žije a byl trvale konfrontován s obrazy
svého života. A chlebíčky byly vynikající!

Marie Kobrlová: Zdává se mi o zářné budoucnosti aneb Začarovaný kruh katastrof
Taneční aktuality, 17.12. 2018 / recenze inscenace Zdává se mi o zářné budoucnosti
http://www.tanecniaktuality.cz/zdava-se-mi-o-zarne-budoucnosti-aneb-zacarovany-kruh-katastrof/
Na letáčku k inscenaci Zdává se mi o zářné budoucnosti je pod názvem dovětek: „Věřím, že za dvacet
nebo třicet let někdo najde řešení.“ Představení však záhy ukazuje, že mnoho nadějí na změnu není.
Nese se v atmosféře apokalypsy a odkazuje na cyklus globálních problémů lidstva.
Tematicky je celá inscenace zasazena do doby technologických katastrof v 60. letech minulého století
během období karibské krize. Jedná se o koláž scénických situací, jež ukazují beznadějnost světa. Není
to klasické taneční představení, ale scénická instalace s občasnými pohybovými výstupy.

Představení začíná dlouhým tanečním úvodem Jany Novorytové. Předvádí vrávoravou chůzi spojenou
s metamorfovaným balancováním ze strany na stranu, jako člověk pohybující se v kosmickém
prostoru nebo ve snu. Pohrává si s těžištěm, hýbe se jako loutka či bytost tažená a vláčená
neviditelnou vyšší silou z místa na místo. Za mixážním pultíkem stojí George Cremaschi a doprovází
performerku nesourodým zvukovým podkresem. Hudba, či spíše směs bublajících hluků, jako by se
linula odněkud z vesmírného či meziplanetárního prostoru a vytváří dojem cizího, nepřátelského
území.
Po chvíli se na plátně visícím v zadní části scény objeví azbuka. Je to přepis komunikace mezi lidmi z
černobylské elektrárny. Cremaschi opouští svůj mixážní pultík, vystupuje do prostoru a pronáší
nesouvislou řeč. Fragmenty frází a neúplné, nekonkrétní otázky se týkají neřešitelných problémů
lidstva: How far? How big? How much? Opakuje se, klade další otázky a reaguje dalšími absurdními
fragmenty, střídá češtinu s angličtinou.
Přichází performerka a připojuje se k němu. Záhy se ukazuje, že česky i anglicky říká úplně totéž. Pak
klade otázku: Kdo to všechno zaplatí? Z kontextu vyplývá, že tím myslí způsobené škody a problémy.
Novorytová opakuje dotaz a stupňuje intenzitu. Nedostává však žádnou odpověď. Přichází spor.
Tanečnice se přesouvá k mixážnímu pultíku, z něhož vyluzuje tak nepříjemné hluky, že mám pocit,
jako bych seděla v zubařském křesle. Zvuk neustále zesiluje a postupně dosáhne „koncertu“ totálně
rvoucího uši.
Cremaschi dál pokračuje ve svém monologu. Přes ohlušující kvílení a dunění reproduktorů už není
slyšet vůbec nic srozumitelného. Chaos náhodných hluků trvá několik minut. Když zvukové násilí
dospěje vrcholu, nastává dlouho očekávaný moment slastného ticha. Performeři přinášejí do středu
prostoru dvě skládací židle a zády k divákům na ně usedají. Rozsvítí se promítačka a přichází vrchol
inscenace; výtvarná projekce neboli retro koláž. Promítají se záběry z jaderného výbuchu, vidíme
sladký život v Americe 60. letech, banánovou plantáž, jaderné záření kombinované se slunečním
zářením a úseky z civilní obrany. Filmové pásmo představuje centrální scénickou situaci. Následně se
veškeré dění opakuje.
V úvodu i ve finále se divákům prezentují dvě velmi podobná taneční čísla. Závěrečný výstup
Novorytové je téměř totožný s úvodním, jedná se o oblouk tematizující apokalypsu. Inscenace tak
zanechává dosti depresivní dojem. Dokazuje, že o zářné budoucnosti se nám může jen zdát, neboť
globální katastrofy se neustále opakují, řešení zatím nikdo nenašel a ani nenajde.
Produkce sice překvapila formou zpracování a symetrickou strukturou (vrchol se odehrává uprostřed
inscenace), ale samotný obsah mě nepřesvědčil. Ústřední téma apokalypsy a dnešního světa, který se
řítí do záhuby, nebylo nijak objevné. Proč byla inscenace zasazena zrovna do 60. let minulého století?
Filmová projekce působila efektně, nicméně jí chyběla aktualizace do dnešní doby.
Fyzický projev Novorytové byl precizní a její taneční provedení souznělo s námětem a nastolenou
atmosférou inscenace. Programní vyznění a krajní tematizace však může taneční improvizaci uškodit
tím, že opisuje a ilustruje téma, a nechává tak málo prostoru pro abstrakci a divácké asociace.
Představení chyběla dynamická proměna a gradace. Divák po chvilce pochopil koncept, princip
pohybu a začal postrádat další inovaci, vývoj nebo změnu. Fyzická akce byla spíše přímočará a
jednostranná, což místy působilo monotónně. Hodilo by se více pracovat s kontrasty, jak v tanci, tak i
v hudebně-zvukovém doprovodu.

Lucie Kocourková: Vor Medúzy vyplul do Alty
Opera Plus, 19.12. 2018 / recenze inscenace Medúza
https://operaplus.cz/vor-meduzy-vyplul-do-alty/
Vor Medúzy – Le Radeau de la Méduse je obraz slavného francouzského malíře Théodora Géricaulta
(1819), který se stal prvotní inspirací výtvarnici a scénografce, nyní i choreografce Marii Gourdain
k vytvoření nové taneční inscenace Medúza, kterou uvádí Studio ALTA od 12. prosince na svém
repertoáru. V projektech Marie Gourdain je zřejmé její zázemí ve scénografii a výtvarném umění,
nová choreografie Medúza pak představuje v její dosavadní tvorbě na české scéně nejucelenější tvar,
s vyváženým podílem fascinace scénografií jako neživou materií a pohybem tanečníků jako živoucí
duší performance.
Gériacaultův obraz svou expresivitou a dokonalou iluzí pohybu přímo vybízí k tomu, aby byl používán
jako jevištní metafora. Inspiroval například Rootlessroot Company k vytvoření inscenace Europium,
Jozef Fruček a Linda Kapetanea na něj umístili symbolicky celou Evropu. Kdo pluje na
voru Medúzy v Altě? Tato choreografie není zdaleka tak jednoznačná: kdo je chvíli zmateným
trosečníkem, se vzápětí může proměnit v bájeslovné monstrum a vor může být nejen místem
záchrany, ale i vězením a hradbou. Autorka si hraje s divákovou představivostí a vkládá do inscenace
odkazy na umělecká díla minulosti i vlivy svých současníků, dává mu prostor k hledání společných
styčných bodů a referencí i vlastní interpretaci významů.
Těžištěm dění je skutečně stavba, která připomíná vor – tanečníci (Sabina Bočková, Florent
Golfier, Marek Menšík, Jaro Ondruš, Matthiew Rogers) si jej sami vytvoří ze čtyř desek, lež lze
vzájemně propojit dřevěnými fošnami, a vytvořit tak desku s černou i bílou plochou. Tou lze vymezit,
ohraničit prostor, na němž se skupinka nachází a z nějž nemůže uniknout, v úvodní části na ní
skutečně balancují jako jakési oživlé sousoší, pohybová variace na malířské téma. Tanečník či
tanečnice naklánějící se hluboko nad pomyslnou hladinu, napínají své tělo z posledních sil, aby
zabránili téměř nevyhnutelnému pádu, touha uniknout v sobě nese tragický přídech, protože
svoboda znamená současně i smrt. Když se některý z tanečníků ocitá na „voru“ sám, připomíná spíš
zvíře lapené v pasti, hledící vytřeštěnými očima na fatu morganu v dálce.
Variabilní deska se však může změnit v mnoho dalších artefaktů. Šikmá plocha dokáže uvěznit
tanečníky pod sebou a drtit je svou tíhou, rozebraná na polovinu nebo menší části přehradit prostor a
stát se neproniknutelnou zdí, kterou není možné zdolat. Je možno s nimi manipulovat jen v jakési hře
s tvarem, kde se performer stává vodičem a dřevěný segment je tím, kdo hraje, tanec oživlé desky.
Protože jsou to sami tanečníci, kdo desky rozebírá a znovu variabilně sestavuje, narušují tak setrvale
tok představení, které je tak roztříštěno v kaleidoskop. Přitom ale i manipulace se scénografií je jinou
rovinou perfromance, jako by se do sebe prolínaly dvě nezávislé inscenace. Je to i hra s divákem,
nevyslovená otázka, zda přistoupí na její pravidla.
Od tanečníků vyžaduje manipulace s deskou obzvláštní pečlivost, jistotu a sílu. Choreografie je vede
doslova od obrazu k obrazu, ve finální podobě scén většinou setrvají nehnutě v pletenci těl jako
dýchající sochy, svaly napjaté a ve střehu. Jde o partnerskou práci celé skupiny. Když se Sabina
Bočková rozběhne kolem jeviště, její dívčí jemnost se poznenáhlu proměňuje v neohrabanou
hřmotnost a najednou v ní tušíme obraz antické Medúzy s klubkem hadů místo vlasů. Když je Florent

Golfier ostatními zdvižen na jednu z desek jako vůdce vojáků na štít, otevírá ústa k němému výkřiku,
který může být zoufalým voláním o pomoc i hrozivou výstrahou, šklebem Medúziny hlavy
z Caravaggiova obrazu.
Zatímco příšera s rozevřenými ústy, kolem jejíž hlavy se ovíjejí zmije, je bájným stvořením, záchranný
vor lodi Medúzy je historickým faktem. Fregata tohoto jména ztroskotala roku 1816 se 150 lidmi na
palubě, po dvou týdnech se zachránila hrstka patnácti lidí, ve kterých utrpění odhalilo ty
nejodvrácenější stránky lidské povahy. Naši poutníci na voru uprostřed jeviště jsou společenstvím,
které varuje, tak jako mnoho a mnoho jiných, že loď na které se plaví naše civilizace, míří k útesům a
přestup na vor se zdá nevyhnutelný, stejně tak jako přezkoušení naší humanistické výchovy. Nebo už
zmateně plujeme odnikud nikam, ztraceni na stovkách vorů, bloudíme a vykořenění hledáme
pevninu, jistotu. Motiv volání o pomoc, kterému nemá kdo odpovědět, zdůrazňuje zvuková složka,
násilím přetrhávaný hlas zpívající part z Matoušových pašijí J. S. Bacha, který prosí o boží smilování.
Později se zpěv smísí s moderní rytmickou složkou v podivně harmonickém celku, jak si sobě hledá
cestu staré s novým. I to je náznak cesty, řešení.
Fascinace rozpadajícím se světem a jeho přeměnou je dnes pojítkem tvorby mnoha autorů. Kolektiv
umělců vystupujících pod značkou tYhle není výjimkou. K tématu přistupují pod vedením Marie
Gourdain bez přímočarého výkladu, jejich inscenace je i intelektuální hádankou, což určitý okruh
diváků jistě potěší.

Natálie Nečasová: Medúza – Balancování na hraně neznáma
Taneční aktuality, 20.12. 2018 / recenze inscenace Medúza
http://tanecniaktuality.cz/recenze/meduza-balancovani-na-hrane-neznama
Krásná i děsivá, milovaná i obávaná, jediným pohledem proměňující muže v kámen. Medúzou,
bájnou mytologickou bytostí, se inspirovali autoři nového projektu česko-francouzského
uskupení tYhle v čele s choreografkou a výtvarnicí Marií Gourdain. Kromě antického předobrazu
vycházeli autoři zejména z výtvarného díla Vor Medúzy Théodora Géricaulta znázorňujícího lodní
katastrofu, která si v roce 1816 vyžádala na sto padesát mrtvých.
Pět tanečníků přichází na scénu, kde si ze čtyř desek vytvoří jednolitou plošinu. Vstupem na ni se
začne sálem rozlévat téměř hmatatelná fyzická bolest, kterou tanečníkům způsobuje pobyt na tomto
ohraničeném kousku světa. Při snaze o opuštění nenáviděného místa volným pádem do neznáma je
odhodlaný nešťastník vždy zadržen svými spolutrpiteli, kteří mu bezprostředně přispěchají na pomoc.
Zachycením v pádu vznikají jedinečná lidská sousoší, která se po krátkém setrvání v mrtvém bodě
rozpadají na jednotlivé bytosti vtěsnané zpět do útrob stísněného prostoru. Stejně jako u
Géricaultova obrazu se tanečníci zvedáním rukou a pohledy do dálky snaží upoutat pozornost svého
potencionálního zachránce.
S rozpadem sousoší se od sebe oddělí i čtyři desky a kompaktní obraz se rozpadá na jednotlivá plátna.
Jejich bílou plochu střídá černá, jednota předdefinovaná limitujícím prostorem mizí a nastupuje
chaos. Tanečníci vytváří z oddělených desek vertikální a horizontální prostorové objekty, do nichž se
noří a obtiskují svá těla. Balancování na hraně a vyvažování rovnováhy těl i objektů stahuje vše do

neustálé propasti nejistoty. Zběsilá šílenost prostupuje do výrazu jejich tváře, otevřená ústa a
vytřeštěné oči jako by vystupovaly z obrazů Rubense nebo Caravaggia (Hlava Medúzy). Nevědomost
věcí příštích vyvolává obavy, avšak opětovné semknutí tanečníků v jeden celek se vrací na začátek.
Kruh se uzavírá, aby se vše rozpadlo do mrtvolné a temné nehybnosti.
Výtvarné zázemí Marie Gourdain přispívá k originálnímu scénickému pojetí, jejímž vyústěním je
Medúza přetavená do tématu monstrózní nejistoty přerodu. Tanečníci přesně postihují ono vytržení
způsobené neustálým lavírováním mezi koncem a začátkem, známým a neznámým. Nikdo však
nemůže říct, zda je onen konec uzavřením něčeho špatného a začátkem něčeho dobrého, či
obráceně. Zda chaos nahradí řád, nebo se vše propadne do ještě větší beznaděje.

Daniela Machová: Boxinbox – Sisyfovské úsilí s krabicemi
Taneční aktuality, 22.12. 2018 / recenze inscenace Boxinbox
http://tanecniaktuality.cz/recenze/boxinbox-sisyfovske-usili-s-krabicemi
Čtyři krabice z kartonu, čtyři lidská těla. Tak málo stačí k dobré inscenaci. Chce to jen nosnou
myšlenku a tu Mirka Eliášová měla. Její Boxinbox je vtipnou absurdní taneční hrou o řádu v chaosu
nebo chaosu v řádu, která mnohdy testuje trpělivost diváků i tanečníků.
Dílo je strukturálně rozděleno na tři části, v nichž postupně narůstá dynamika a expanzivnost pohybu
až do nečekaného závěru. Krabice jsou zpočátku neseny jako křehké poklady na hlavách třech
tanečnic (Lucie Charouzová, Jana Novorytová, Mish Rais) a tanečníka (Roman Zotov-Mikshin). Kromě
temen hlavy představuje opěrný bod zeď, podél níž se tanečníci opatrně posouvají vpřed.
Soustředění, napětí, změny úrovně těžiště, příležitostně nečekané zrychlení, vyjevené pohledy
účinkujících. Zvědavě očekáváte, jak si tanečníci poradí s rohy, které z obnažené zdi na několika
místech vystupují.
V druhém bloku se krabice přesouvají z hlav do rukou. Interpreti se vydávají na nekonečný pochod
v rázném tempu, neustále prudce mění směr. Vesměs opisují pravidelné vzorce evokující řád, místy
však působí jejich pohybové dráhy zcela nahodile. Občas se téměř srazí, tyto situace působí obzvláště
úsměvně, tanečníci se jako roboti mechanicky zaseknou na posledních pár krocích, které opakují
neustále dokola, a čekají, kdo komu uvolní dráhu, kdy onen chaos znovu přebije řád. Jsou jako
bezduší panáci, kteří jen slepě plní zadaný úkol, aniž by se chtěli přesvědčit o jeho smysluplnosti.
Tento pocit zesilují důrazné synchronní nášlapy přes patu, jež vytváří monotónní zvukovou kulisu.
Lidský rozměr se mihne pouze příležitostně při vzájemném očním kontaktu.
Odlehčení z nekonečného pochodového maratonu přichází v podobě nahodilých
neidentifikovatelných zvuků, které mohou v představě vycházet jak z hlubiny duše tanečníka, tak
klidně i z krabice. Tyto zvuky narušují pohybové schéma chůze a dávají prostor individuálním
projevům interpretů. Roman Zotov-Mikshin poskakuje, Lucie Charouzová vychyluje své tělo z osy,
Mish Rais se oddává měkkému vlnění těla, Jana Novorytová působí bojovně, jako by místo krabice
měla střelnou zbraň.
Závěr vyústí v nekonečné synchronní a později kanonické sekvenci, v níž se krabice posouvají po
zemi. I tento pohybový motiv vytváří proměnlivou hudební kulisu. Tanečníci svým počínáním evokují

motiv bezmocného sisyfovského úsilí. Nikdy nedospějí cíle, krabice sunou stále znovu a znovu, vrací
se zpět na začátek. Nakonec se zde však objeví světlo naděje. Jako by jim docházela nesmyslnost
tohoto opakovaného počínání, chvílemi se zastavují, poskakují či padají vyčerpáním k zemi, aby se
poté znovu vydali do boje, jen jiným směrem, i s využitím postranních zdí. Ze svého lopocení jsou
nakonec vysvobozeni tmou, která nečekaně pohltí jeviště.
V kontextu blížících se Vánoc může jejich počínání snadno připomínat vyčerpané zaměstnance
zásilkových služeb, kteří prohrávají v boji s nekončícím množstvím balíků, jež musí včas naložit,
přesunout, doručit…
Kouzlo Boxinboxu spočívá v naprosté jednoduchosti a čistotě. Jen ústřední téma, které se smysluplně
rozvíjí. Řád jako předvídatelný systém, rutina, pravidelnost, život zjednodušující, avšak mnohdy
ubíjející. Chaos jako rozptýlení, vybočení, jako vzdor jedince vůči systému, ale i hříčka náhody, která
člověka vykolejí. Krabice v průběhu díla postupně klesají z počáteční výšky na zem, ač jsou prázdné,
jako by jejich obsah těžknul. Z pokladu se stávají nechtěnou přítěží. Z hlediska pohybu stojí dílo spíše
na odchozených kilometrech než na tanečních motivech, ale v rámci konceptu je toto řešení funkční.
Stejně tak by se dalo očekávat více experimentování se samotnými krabicemi, tanečníci je nosí jen na
hlavách a v rukou, ale v ten moment by dílo nejspíše nabralo jiný záměr. V jednoduchosti je krása a to
se Mirce Eliášové povedlo.
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Z málokoho je cítit tolik nadšení, síly a zároveň pokory a smyslu pro krásné
hodnoty jako z tanečnice Lucie Kašiarové. Před deseti lety si splnila svůj sen
a pro všechny nezávislé tanečníky a umělce založila v halách naproti Výstavišti
Studio ALTA. Prostor, kde se pod jednou střechou propojují nejrůznější lidé
i aktivity, se dnes těší velké oblibě nejen u umělců a diváků, ale i u místních
komunit. Text – Anna Strnadlová Foto – Peter Fabo

Co vás přivedlo k tanci?
Pro mě je tanec nejen umělecké vyjádření,
ale také způsob učení. Každý má svůj způsob
učení – někdo rád čte, já se ráda učím skrze
pohyb, skrze společné sdílení těl a duší.
Jak jste se ocitla v Praze?
Já jsem z Banské Bystrice a asi to byla nějaká
intuice. Měla jsem možnost žít ve Vídni, protože tam mě lákali do jednoho souboru, ale
myslím, že je to o tom městě a Praha, a zejména Praha 7, je krásné místo pro žití. A to asi
rozhodlo. Přišla jsem sem v roce 2005 dělat
taneční projekt do NoDu a pak už jsem tu
zůstala. Studovala jsem magisterské studium
na HAMU a začala poznávat místní uměleckou
komunitu.
Bydlíte na Sedmičce?
Ano, bydlím v dolních Holešovicích, ale
paradoxně okolí, kde bydlím, znám jen málo,
protože jsem celou dobu tady, takže znám
okolí ALTY a to, co lidi potřebují tady. Nedávno, když jsem šla dolů do Holešovic v poledne
něco vyřídit, překvapilo mě, že to je aktivní
živé místo, ulice plné lidí – byla jsem úplně
v šoku. Těším se, až bude radnice Prahy 7
u nás vedle v ulici, to budu mít častěji důvod
jezdit dolů i přes den.
Co by si měli lidé představit, když se řekne Studio ALTA?
Místo, kde každý může být sám sebou.
Jak vlastně vznikl nápad vybudovat takové
místo?
Když jsem se sem přestěhovala a začala jsem
pracovat v divadle Ponec, zjistila jsem, že
existuje strašně moc nezávislých tanečníků,
kteří nemají kde pracovat. Takže vlastně idea
byla vytvořit pracovní prostor pro nezávislé tanečníky a divadelníky. Byla to vlastně
původně zkušebna, proto se to také jmenuje
Studio ALTA, a ne Divadlo ALTA, protože náš
původní záměr nebyl dělat divadlo, ale vytvořit prostředí, ve kterém mohou lidi zkoumat,
bádat, tvořit, vytvářet představení a nakonec
ho i prezentovat.
To jste se do toho vrhla úplně sama?
Ano, původně to byl můj šílený nápad, který
podpořil můj partner Petr Voříšek a byli
jsme na to úplně sami. Postupně se k nám
začali nabalovat další lidi. V druhé vlně jsme
tvořili trio s manažerkou Karolínou Hejnovou
a technikem Lukášem Bendou. V podstatě je
to takový bottom-up projekt, tedy iniciativa

pár lidí, která postupně začala bobtnat, až
se z toho stalo to, co se děje dnes. Dnes jsme
profesionální organizace, která je postavená
na původních hodnotách a drží si k uživatelům osobní přístup. Propojujeme umělecký
svět s potřebami lidí v našem okolí s mezinárodním přesahem. ALTA je v Praze i v celém
Česku ojedinělý projekt.
Jaké byly začátky? Bylo to náročné, nebo si
k vám tanečníci i diváci hned našli cestu?
Já myslím, že se v tomhle spojily dvě věci.
Zaprvé jsme měli štěstí začátečníka, že jsme
nevěděli, do čeho jdeme, a proto to fungovalo.
Ale druhá věc pak je, že to děláte s nějakou vytrvalostí, vůlí a péčí, protože chcete, aby to v té
společnosti fungovalo, stejně jako hodnoty,
které chcete sdílet. A když vy jste v tom čistí,
tak i lidé kolem se velmi rychle přidají a věří
tomu s vámi. A pak samozřejmě ta díra na
trhu byla. Když jsme otevírali Halu 30, což je
ta, kde je dnes divadlo, když jsme tam poprvé
zvali lidi, že mají přijít zkoušet a prezentovat
svá představení, koukali na nás jako na blázny,
co mají jako dělat ve skladu. Teď s odstupem
deseti let je to vlastně úplně cool, všichni to
chtějí takhle, všichni hipsteři dělají svoje kavárny tímhle industriálním způsobem, ale před
deseti lety sem lidi vůbec nechtěli přijít. Takže
ta změna v myšlení a přístupu společnosti je
dost razantní a v náš prospěch. Ale také nám to
říká, že se musíme posunout dál.
K čemu vlastně původně sloužily haly, ve
kterých je dnes Studio ALTA?
Myslím, že to byly sklady Tesly.
Co všechno dnes v ALTĚ najdeme?
Máme tu dvě zkušebny, jeden divadelní sál
a také prostor, kterému říkáme kavárna
Obývák, kde se návštěvníci, uživatelé, umělci,
důchodci či děti mohou potkávat a kde se
všechny ty aktivity prolnou. Pak tu máme
skladovací prostory pro techniky a scénografy,
výtvarný ateliér, ateliér světelného designu,
sdílenou kancelář, kde jsou architekti a další
neziskové organizace. Myslím, že to, co je ve
Studiu ALTA jedinečné, je, že spojuje různé
druhy aktivit, různé lidi a všichni tady mohou
koexistovat pod jednou střechou. Naší vizí
totiž je propojovat umění s občanskou angažovaností. Myslím, že v dnešní době už je pojem
divadlo zastaralý, protože dnes je nejdůležitějším úkolem divadla reflektovat, co se děje
ve společnosti, a to lze, jen pokud víme, co ta
společnost zažívá, a necháme ji žít s námi a my
žijeme s ní. A to se v ALTĚ snažíme dělat.

Co ALTA znamená pro vás?
Pro mě je to prostředí, kde může člověk dělat
chyby tak, aby se posunul ve svém životě dál.
Inspirovala jste se někde v zahraničí?
Když jsem začínala, tak ne, byla to spíš
intuice. Ale pak, tím, jak to děláte, postupně
získáváte mezinárodní kontakty. Momentálně jsme součástí největšího evropského
networkingu nezávislých center, která fungují
právě v takových brownfieldech. Jmenuje se
Trans Europe Halles a v rámci něj se dvakrát
ročně setkáváme se všemi členy a předáváme
si informace, jak fungujeme a jak to dělají
ostatní. A je hrozně prospěšné vidět, jaký to
má dopad na místní lokalitu a jak města tuto
činnost podporují. Praha ale v tomhle směru
pořád hodně zaostává. Je v rukou ziskuchtivých developerů, kteří ji mění v nehostinné
místo. Ale cítím – a věřím –, že se to v blízké
době změní. A doufám, že budu u toho, až se
magistrát rozhodne dát objekty nebo parcely
k užívání kreativním lidem, aby město přetvořili ve funkční, příjemné a pulzující prostředí.
Studio ALTA letos slaví desáté narozeniny. Na co vzpomínáte jako na důležité
momenty?
Důležitý moment byl hned na ten první,
protože když jsem se rozhodla otevřít tohle
studio, vzápětí jsem zjistila, že jsem těhotná.
Pak se narodil náš syn Egon a ten tady s námi
prožíval úplně všechno – byli jsme s ním za
barem, umývali záchody, takže to bylo velmi
intenzivní období, a to jak pro celou rodinu,
tak pro všechny lidi kolem. Potom pro mě
bylo hrozně silné, když jsme otevírali další
dvě haly a přitom jsem zjistila, že v tom nejsem sama, že je tu spoustu lidí, kteří nám pomáhají, dobrovolníci, kteří tady v lednu, když
bylo patnáct pod nulou, s námi obíjeli zdi
a vyváželi písek, nosili věci a díky tomu jsme
to všechno dokázali udělat za jediný měsíc.
A to byl moment, kdy jsem si uvědomila, že
to lidi potřebují, že neděláme nějaký nesmysl,
ale vytváříme prostředí podněcující aktivitu lidí. A když jsme dělali otvíračku a před
zavřenými dveřmi stálo sto nebo sto padesát
lidí, kterým jsme řekli, aby zavřeli oči, a oni
to udělali a šli se zavřenýma očima dovnitř,
říkala jsem si, že to je ta důvěra, kterou tady
budujeme. A že se nám daří.
Máte v ALTĚ nějaký domovský soubor,
nebo dáváte prostor cizím projektům?
Ne, my jsme platforma, kde není žádná dominující umělecká osobnost nebo uskupení, ale
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Rozhovor

naopak se tady střídají. Jsme náhradním domovem pro různé projekty, taneční a divadelní skupiny, neziskové organizace, zkrátka jsme
spíš takový obývák, kde si každý může najít
svůj domov. Anebo nemusí, může si vzít jenom
to, co potřebuje, a my mu k tomu poskytneme
profesionální zázemí. Ale je to samozřejmě
pod naší dramaturgickou supervizí a snažíme
se, aby všechny ty projekty byly zakotvené
v hodnotách, které uznáváme – hravost, nehierarchické jednání, různorodost, tolerance.

Co všechno obnáší stát v čele ALTY?
Naslouchání, vcítění se do rytmu týmu a jeho
potřeb. Myslím, že nejsem lídr, který trvá na
své vizi, že se ráda nechám ovlivnit názory
ostatních. Jako organizaci nás drží pohromadě
hodnoty spíš než cíl, kterého chceme dosáhnout. A jsme taková organická hmota, která
reaguje na to, kdo je v týmu a co lidi kolem
nás potřebují.
V březnu letošního roku jste také získala
titul Manažerka roku…
Ano, a jsem za to hrozně ráda, protože si myslím, že v téhle chvíli jsem jediný člověk, který
má zároveň ocenění Tanečnice roku a Manažerka roku, což je absurdní. Teď na posledním
srazu Trans Europe Halles jsem diskutovala
s řediteli kulturních zařízení obdobného typu,
jako je ALTA, a všichni mi řekli – většinou jsou
to chlapi –, že se musím rozhodnout, jestli
budu umělec, nebo manažer. Ale já jsem bouchla do stolu a řekla jsem si: a ne, já dokážu,
že se to dá dělat jinak. Takže ta cena je pro mě
potvrzení, že je možné dělat obojí, že jedno
se může obohacovat tím druhým. A také, že
obě ty profese jsou vlastně podobné, že když
vedete tým lidí, kteří tančí, je to stejné, jako
když vedete tým lidí, kteří produkují věci
a pomáhají ostatním. V podstatě je to o důvěře, schopnostech a vědomí, že to děláme
společně. Tanec vás naučí silné odpovědnosti:
když tančíte s partnerem, nemůžete jej nechat
upadnout a vymluvit se „já jsem nevěděl“.
Ale když něco zkazíte, musíte umět jasně
říct: Promiň byla to moje chyba. Nemyslím si
o sobě, že jsem dobrý manažer, chybí mi systematičnost. Cítím se být spíše motivátorem,
iniciátorem a provokatérem.
Co pro vás znamená dobré vedení?
Hlavně jít příkladem. Letos jsem se například
rozhodla darovat 10 tisíc korun, které jsem
dostala za ocenění Manažerka roku, nezávislé

skupině tYhle jako podporu pro nastudování
jejich nového projektu Meduza. Věřím tomu
projektu i lidem, kteří za ním stojí. Dennodenně poslouchám v Obýváku stěžování umělců,
jak nemají peníze na vytvoření svých projektů, jak omezují své původní vize, počty účinkujících atd. Na druhé straně sedím v grantových komisích a vím, jak na skupiny tlačíme,
aby se nespoléhaly na grantovou podporu
a hledaly si vícezdrojové financování. Kdo ale
dnes v Česku přijde za umělcem a řekne mu
„Tumáš peníze a tvoř“? Filantropie v nezávislém umění v zásadě neexistuje, a tak jsem se
rozhodla to změnit. Možná budu pro někoho
příkladem a spustím tím lavinu dárcovství.
Problém je, že živé umění není obraz, kterým
se můžete chlubit, živé umění je pomíjivé,
dočasné a neustále nám připomíná, že zítra
tu možná nebudeme. Do takových projektů
málokdo rád investuje svoje finance.
Je možné být tanečnicí, manažerkou
a zároveň matkou?
No, teď už to zvládám líp, protože mám za
sebou plně funkční tým, takže můžu být i tou
matkou. Doteď byl ale můj syn se mnou hodně v práci. Já myslím, že matky nemusí nutně
sedět doma a jen chodit na kafíčko. A naštěstí
je dnes hodně matek, které jsou angažované
a chtějí pracovat a dělat svoje aktivity. To je
zdravé jak pro matku, tak pro dítě. Matku to
nevyčleňuje ze společnosti a dává jí to pocit,
že je pořád hodnotná a může se realizovat,
a díky dítěti matka víc ví, proč to dělá. Dítě je
spokojené, protože matka je spokojená.
Kde vás můžeme vidět v akci na jevišti?
V ALTĚ například v představení Uhozené květinou, kde hraju s Terezou Ondrovou a Vandou Hybnerovou, se kterou hraji i představení
ANGEL-y. A také v představení Chevice, které
jsme nastudovali se známým choreografem
Davidem Zambranem a v němž nás živě
doprovází kapela Zrní. No a pak mě občas
můžete vidět v různých zajímavých situacích,
protože jsem člověk, který má rád akci v různých prostorech za různých okolností. Občas
se takhle s někým rozhodnu a uděláme někde
něco úplně na pankáče (smích).
Představení musí být fyzicky velice
náročná…
Je to strašně fyzicky náročné. To je jedna
z věcí, které mě mrzí, že ve společnosti
panuje přesvědčení, že sportovci potřebují
péči o svoje tělo, ale u tanečníků to nikoho
nenapadne. Přitom ta zátěž je extrémní a tělo
přitom hrozně trpí.
Máte čas i na jiné věci, než je tanec,
ALTA a rodina?
No, ona ALTA má takovou negativní vlastnost
(smích), a to že když tam vstoupíte, tak zjistíte, že už nemusíte jít nikam jinam. Takže jsem
měla období, kdy jsem si dala příkazem, že
musím chodit i do jiných prostředí a dělat jiné
věci. Tak teď se to snažím dodržovat, ale jsou
dny, kdy odsud nevytáhnu paty.
Pořádáte v ALTĚ komunitní akce,
vznikla tu komunitní zahrada, v kavárně
přibyla sdílená lednička. Záleží vám
na sousedských vztazích?

září 2018

Ano, protože nejsme uzavřená skupina lidí,
která si dělá, co chce. Naopak se snažíme
pozitivně ovlivňovat okolí, ve kterém existujeme, protože to okolí ovlivňuje nás, takže je to
fakticky dialog. A já věřím tomu, že když my
vytvoříme lepší prostředí pro lidi, kteří kolem
nás žijí, tak oni budou víc chápat to, co děláme
my, a proč to děláme. Zároveň je to ale i jistá
provokace, narušování každodenních stereotypů našich návštěvníků. Baví mě pozorovat nejistotu v pohledech našich zákazníků, když se
tu objeví parta bezdomovců a my jim naléváme
kakao. A také v tu chvíli cítím nejistotu sama
v sobě. Musím si přiznat, že i já mám předsudky. Je to skvělé testování sebe a svého okolí.
A pořád čekám na ty seniory odnaproti. Ráda
bych je zapojila, aby neseděli sami doma.
Jakou roli hraje ALTA v komunitě cizinců?
Tak samozřejmě, že tím, že já jsem Slovenka,
se to přirozeně tady dost točí kolem Slováků,
ale nejen kolem nich. Jsme vyhledávaným místem u zahraničních umělců, spolupracujeme
s mezinárodními festivaly, děláme mezinárodní
rezidence a projekty. Výhodou současného tance je, že není jazykově, genderově ani kulturně
bariérový. Tohle se snažíme otisknout i v podpoře komunitně-vzdělávacích akcí. Měli jsme
tu třeba přednášku zde žijících mongolských
studentů o Mongolsku, kteří se propojili s místními ZŠ a ZUŠ. Když někoho osobně potkáte
a podíváte se mu do očí, přirozeně začnete více
chápat, že není jen rozdílný, ale máte hodně
společného. Pro dnešní společnost je to cesta,
jak se vyhnout xenofobii a extremismu. Podle
úředníků jsem ekonomický migrant. Podle
mě jsem asimilovaný jedinec, který pozitivně
ovlivňuje místní kulturu a zvyklosti.
Jak oslavíte desáté narozeniny ALTY?
Většinou se při oslavách organizace chlubí tím,
co za ta léta dokázaly. My jsme se rozhodli to
udělat jinak, protože my jsme tu díky lidem
a děláme to pro lidi. Rozhodli jsme se 4 dny
postupně věnovat všem cílovým skupinám,
které se v ALTĚ pohybují. První den věnujeme
dětem a mladým lidem, druhý den bude věnovaný taneční skupině ME-SA, která tady vznikla, tím bychom chtěli poukázat, že podpora
mladých umělců je důležitá. Třetí den bude
patřit divadelním technikům a technologiím,
takže věřím tomu, že ALTA bude proměněná
k nepoznání – a toho se tedy trochu bojím
a zároveň jsem na to strašně zvědavá (smích).
Poslední den budou prostor okupovat svými
performancemi v netradičních zákoutích ALTY
umělci, kteří nám věnují své umění jako dárek.
To pro nás bude velké překvapení. Celá akce
bude přístupná veřejnosti a bude se konat
12.–15. září.
Co chystáte s ALTOU do budoucna?
Mým snem by bylo mít celý tenhle areál. Jsme
tu v pronájmu a víme, že areál se prodává.
Možná by jej někdo ze čtenářů mohl odkoupit
a rozjet s námi skvělý projekt prospěšný pro
místní okolí a s dopadem na celou společnost. ○

Lucia Kašiarová (* 1981) vystudovala Konzervatoř
J. L. Bellu v Banské Bystrici, Vysokou školu múzických
umění v Bratislavě a HAMU v Praze.

→

A myslíte i na děti…
Ano, máme tady dětské studio Altík, ve kterém
je asi 120 dětí. Ty se tady pohybují skoro každý
druhý den a prezentují se tu pak i skrze různé
jiné projekty, zapojujeme je do intervencí do
prostoru, do opening sezony, mají tu svoje
představení. A pak tady pobývá Taneční studio
Light, což je profesionální taneční divadlo,
které se zaměřuje na prezentaci divadla dětem,
propojuje na jevišti profesionály s hrajícími
dětmi a pracuje s interakcí. V našem prostředí
je to ojedinělé. Ve srovnání s Divadlem Minor,
což je klasické divadlo, kde herci hrají pro děti,
je proces tvorby, kde se děti propojují s profesionálními herci, výjimečný. A školy na to reagují
nesmírně pozitivně. TS Light také aplikuje
princip ALTY: všichni na jedné úrovni.

Hobulet

Lucia působila čtyři sezony jako členka
profesionálního tanečního divadla Štúdio
tanca. Od roku 2005 je nezávislou
umělkyní, pracuje na autorských projektech
a pohybových výzkumech. Je držitelkou
ceny České taneční platformy Tanečnice
roku 2012 a Manažerka roku 2018. V roce
2007 založila organizaci ALT@RT a kreativní
prostor Studio ALTA, který se pod jejím
vedením a s podporou skvělých lidí etabloval
v profesionální otevřenou platformu se
zaměřením na prezentaci současného živého
umění, současného tance a multižánrových
projektů. Je také ředitelkou festivalu
slovenského současného tance v Praze
HYBAJ HO!, ctitelkou improvizace a náhody.
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číslo
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AKTIVA

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

B. II.

Pohledávky celkem

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. IV.

Jiná aktiva celkem

A.I.+...+A.IV.
A.I.1+...+A.I.x
A.II.1+...+A.II.x
A.III.1+...+A.III.x
A.IV.1+...+A.IV.x
B.I.+...+B.IV.
B.I.1+...+B.I.x
B.II.1+...+B.II.x
B.III.1+...+B.III.x
B.IV.1+...+B.IV.x

AKTIVA CELKEM

Označ.

A.+B.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B. IV.

Jiná pasiva celkem

A.I.+...+A.II.
A.I.1+...+A.I.x
A.II.1+...+A.II.x
B.I.+...+B.IV.
B.I.1+...+B.I.x
B.II.1+...+B.II.x
B.III.1+...+B.III.x
B.IV.1+...+B.IV.x

PASIVA CELKEM

A.+B.
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345
713
-368
914
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5

9

1

otisk podacího razítka

Označ.

číslo
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A.

Náklady

A.I.+...+A.VIII.

001

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A.I.1+...+A.I.x

002

A. II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A.II.1+...+A.II.x

009

A. III.

Osobní náklady

A.III.1+...+A.III.x

013

A. IV.

Daně a poplatky

A.IV.1+...+A.IV.x

019

A. V.

Ostatní náklady

A. VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

A. VII.
A. VIII.

A.V.1+...+A.V.x

021

A.VI.1+...+A.VI.x

029

Poskytnuté příspěvky

A.VII.1+...+A.VII.x

035

Daň z příjmů

A.VII.1+...+A.VII.x

037

Náklady celkem

039

B.

Výnosy

040

B. I.

Provozní dotace

B.I.+...+B.VII.
B.I.1+...+B.I.x

041

B. II.

Přijaté příspěvky

B.II.1+...+B.II.x

043

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

účty 601, 602, 603

047

B. IV.

Ostatní výnosy

B.IV.1+...+B.IV.x

048

B. V.

Tržby z prodeje majetku

B.V.1+...+B.V.x

055

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

061
B. - A.I.1-...-A.VII.x + C. x.

062

B. - A. + D. x.

063
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Běžné období
Hlavní

Hospodářská

7 860
7 512

172

172

51
125

51
125

7 860
5 169
4 212
10
859
88
5 169
-2 691
-2 691

2 287
36

7 860
7 492
4 212
10
3 146
124

2 323
2 323
2 323

7 492
-368
-368

2 323
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Celkem

7 860
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