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Studio ALTA: minulost a budoucnost
Studio ALTA vstoupilo v roce 2019 do jedenácté sezony své existence. Opuštěný sklad naproe
pražskému Výstaviše zpočátku sloužil jako zkušebna pro tanečníky a divadelníky tvořící na tzv.
nezávislé scéně, mimo kamenná divadla. Postupem času se z iniciaevy 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 využijm a bohatou programovou nabídkou. V roce 2019
Studio ALTA působí ve čtyřech halách v industriálním areálu v Holešovicích a kromě profesionálního
uměleckého programu se zde konají mezioborové, komunitní a vzdělávací akevity.
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 činnose je hledání inovaevních uměleckých výpovědí a propojení špičkových
profesionálních umělců, začínajících tvůrců, neziskového sektoru a nejširší veřejnose.
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 účase na světových fesevalech a konferencích neustále
konfrontuje se zahraniční zkušenosj.
Již jedenáct let působí Studio ALTA jako jedinečný pracovní prostor pro tanečníky, divadelníky, umělce,
akevisty, freelancery, rodiny s dětmi i širokou veřejnost. Koncem roku 2019 byl provozovatelům Studia
ALTA zvýšen nájem za prostory v industriálním areálu, a zároveň také oznámen termín jeho bourání,
kterým je předběžně léto 2021. Tyto dva faktory a s jm spojená nemožnost dlouhodobého plánování
akevit vedly vedení Studia ALTA k rozhodnuj opuset tyto prostory na konci února 2020. Během roku
2020 se Studio ALTA přestěhuje do karlínské Invalidovny, kde získalo od Národního památkového
ústavu do výpůjčky celé západní křídlo.
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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 fesevalů 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 CreWcolleceve.
Studio ALTA dlouhodobě akevně spolupracuje s Klubem mladého diváka a uměleckými školami,
komunitou profesionálních tanečníků, seniorskými kluby a Univerzitami třejho věku – všechny
zmíněné cílové skupiny mají zvýhodněné vstupné za 50 Kč. Navíc se Studio ALTA snaží moevovat
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 2019 jsme uvedli ve Studiu ALTA tyto premiéry:
•

Ine Ubben: Hier, Here, Tady

•

Dana Pala Creaevity Company: Nincs

•

danceWATCH / Peter Šavel: Kvint et Sense

•

Zlatko Teskere: Kde ideneta má?

•

Tomáš Janypka/Sabina Bočková (SK/CZ): song lines: expedice 97/18

•

Cécile Da Costa: Roselyne

•

Tohle všechno patří tobě vol. II

•

L. Treeagová a TS Light: Češj spisovatelé dětem

2/ Spolupráce s fesRvaly
Během roku 2019 proběhlo ve Studiu ALTA množství fesevalů – Malá inventura, BAZAAR, Žižkovská
noc, Česká taneční pla~orma, PQ 2019, feseval pro dětského diváka PARTITURA, KUK – feseval pro
nejmenšího diváka (0-3 roky), Sněz tu žábu (feseval francouzského divadla) a feseval vydavatelů
KNIHEX. Studio ALTA navíc produkovalo vlastní feseval RespondART.
3/ Programy pro děR
Nedílnou součásj dramaturgie Studia ALTA zůstávají představení a komunitní akce určené dětskému
divákovi. Hlavní iniciátorkou dětských akevit je v ALTĚ zkušená pedagožka Lenka Treeagová, jejíž
interakevní 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 děj
ve věku 1-15 let.
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4/ FesRval RespondART
V listopadu 2019 proběhl první ročník fesevalu RespondART v produkci ALT@RT, z.ú., a to ke 30.
výročí revoluce. V dramaturgii nechyběly představení zkoumající různé podoby svobody, tolerance a
rovnose, a také doprovodný program v podobě diskuzí či workshopu. Feseval představil pražským
divákům celkem sedm středoevropských tanečních představení a zasáhl i do veřejného prostoru – 10.,
11. a 12. listopadu se odehrál v ulicích Prahy 7 celodenní taneční maraton turecké choreogra•y
působící v Mnichově Ceren Oran s názvem Who is Frau Troﬀea?

Program DIVADLA 2019:
V roce 2019 uvedlo Studio ALTA celkem 148 představení, z toho:
-

8 premiér profesionálních tanečních inscenací

-

7 unikátních jednorázových projektů z cyklů Po pás, Kabinet kuriozit a ALTA by

-

50 inscenací pro děe

-

8 studentských inscenací

-

4 work in progress prezentací

-

19 zahraničních inscenací

Kromě toho Studio ALTA koprodukovalo 8 fesevalů se zahraniční účasj a produkovalo vlastní
mezinárodní feseval RespondART.
12.1. 16.00

L. TreRagová a TS Light: Bratři

16.1. 19:30

Divadlo utlačovaných: Matka

17.1. 19:30

Markéta Stránská: LeŤ

23.1. 19:30

VerTeDance, David Zambrano, Zrní: Ceviche

24.1. 19:30

VerTeDance, David Zambrano, Zrní: Ceviche

25.1. 19:30

Po pás #07

28.1. 19:30

Andrea Miltnerová, Jan Komárek: Oslava

5.2. 19:30

tYhle, Marie Gourdain: Medúza

7.2. 19:30

Markéta Stránská: LeŤ

9.2. 11:00 + 15:00

Ostružina z.s.: souHra

20.2. 17:00

RezidenR 2019
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20.-28.2.

FesRval Malá inventura 2019
ČT 21.2. 16:00 / Šírání čirého jasného dne
PÁ 22.2. 19:00 / Markéta Stránská: LeŤ
PÁ 22.2. 21:00 / Kabinet kuriozit
PÁ 22.2. + SO 23.2. celý den / Der Theaterautomat
SO 23.2. 11:00 – 13:00 / Sbal ho!
SO 23.2. 18:00 / Svět je báječné místo
NE 24.2. 12:00 – 14:00 / Společný oběd
NE 24.2. 20:00 / Cult of Busy by T.I.T.S.
ÚT 26.2. 18:00 / Tanzwerke Vaněk Preuss: Nostalgiáda
ST 27.2. 21:30 / Restraint

28.2. 19:30

Petra Tejnorová a kol.: Uhozené kvěRnou

1.3. 19:30

Petra Tejnorová a kol.: Uhozené kvěRnou

3.3. 15:00

L. TreRagová a TS Light: Putování ve větvích

4.3. 9:00 + 10:30

L. TreRagová a TS Light: Putování ve větvích / Hrajeme školám

7.3. 20:00

Genadiev: Synchronicity | Spectaculare 2019

10.3. 11:00 + 15:00

Ostružina z.s.: souHra

12.3. 19:30

tYhle, Marie Gourdain: Medúza

13.3. 19:30

Rehearsing EvoluRon. In a bar. As you are. / Mladá krev

15.-16.3.

FesRval Bazaar 2019
PÁ 15.3. 21:00 / Colleceve B: Wonderful World (work-in-progress)
SO 16.3. 16:30 – 20:00 / Sobotní Bazaar: ukázky děl work-in-progress
SO 16.3. 20:30 / Ivo Dimchev: I-CURE
SO 16.3. 22:00 / Bazaar party s Radio Wave

21.3. 19:30

Ine Ubben: Hier, Here, Tady / PREMIÉRA! / Mladá krev

22.-23.3.

Žižkovská noc 2019
PÁ 22.3. 19:00 / Ine Ubben: Hier, Here, Tady
PÁ 22.3. 20:00 / Alica Minárová: Saudade
SO 23.3. 19:30 / “MINE” by T.I.T.S.

29.3. 19:30

Kabinet kuriozit s Nelou Kornetovou

1.-3.4.

Česká taneční plaoorma
1.4. 15:00 Markéta Stránská: LeŤ
2.4. 15:00 tYhle, Marie Gourdain: Medúza
3.4. 15:00 danceWATCH / Marena Hajdyla Lacová: Assemblage

8.4. 19:30

Kristýna Täubelová a kol.: Všechno jsem viděla

15.4. 9:00 + 10:30

L. TreRagová a Taneční studio Light: Hodně malá čarodějnice / Hrajeme školám

16.4. 19:30

Nová generace / Mladá krev
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26.4. 19:30

Po pás #08

29.4. 19:30

Tanzwerke Vaněk Preuss: Nostalgiáda

2.5. 9:00 + 10:30

L. TreRagová, TS Light a Dětské studio Alrk: Pohádka po kapkách / Hrajeme školám

10.-12.5.

FesRval Sněz tu žábu
SO 11.5. 20:00 / Collecef OS’O (FR): Timon/Titus
NE 12.5. 18:00 / Laura Tirandaz: Namaran
NE 12.5. 20:00 / Olivier Sylvestre: Průvodce sexuální výchovou pro nové esícilej

14.5. 19:30

Divadlo ConRnuo: The WARdrobe / Pražská premiéra

17.5. 19:30

kf Quiet Works / ME-SA: man shape revised / Pražská premiéra

21.5. 19:30

Černický, Janypka, Piktorová: Lehká zem

21.5. 20:30

Vrpil, Kašiarová, Šavel: Eau de Vie

24.5. 19:30

Eva Stará, Jaromír Honzák: Marta / Mladá krev

29.5. 19:30

Mirka Eliášová a kol.: Boxinbox

31.5. 19:30

ALTA by rezidenR

4.6. 10:00

MarRna Kinská a Radek Schovánek: Agent tzv. společenský / Hrajeme školám

5.6. 10:00

MarRna Kinská a Radek Schovánek: Agent tzv. společenský / Hrajeme školám

6.-16.6.

Pražské Quadriennale 2019
ČT 6.6. 19:30 / Divadlo Conenuo: The WARdrobe
SO 8.6. 17:00 / ME-SA, Marena Hajdyla Lacová: Assemblage (outdoor version)
SO 8.6. 19:30 / Med a prach: „nezajímavý křik“
NE 9.6. 19:30 / ME-SA, Marena Hajdyla Lacová: Assemblage
PO 10.6. 19:30 / Debris Company: WOW! (Slepá mapa světa)
ÚT 11.6. + ST 12.6. 14:00 + 16:00 / tYhle, Marie Gourdain: LEGOrytmus (outdoor
version)
ÚT 11.6. 19:30 / Markéta Stránská: LeŤ
PÁ 14.6. 19:30 / tYhle, Marie Gourdain: Medúza
SO 15.6. 19:30 / VerTeDance, Petra Tejnorová a kol.: Nothing Sad
NE 16.6. 19:30 / Kristýna Täubelová a kol.: Všechno jsem viděla

17.6. 16:00 +
18:00

Koneckonců: do léta!

18.6. 16:00

Koneckonců: do léta!

21.6. 19.30

Dana Pala CreaRvity Company: Nincs / PREMIÉRA

27.8. 19:30

Prezentace studentů KATAP DAMU

28.8. 19:30

Zlatko Teskere: Kde idenRta má? / Work in progress

29.8. 19:30

Prezentace rezidentů SE.S.TA

5.9. 18:00

Zahájení sezony s rezidenty & DJ Bamboo
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10.9. 19:30

danceWATCH / Peter Šavel: Kvint et Sense / PREMIÉRA

12.9. 19:30

Renan MarRns / Dø√∑ Ç@k∑: Saturno, a Festa!

18.9. 19:00

Divadlo utlačovaných: Ztracená

20.9. 9:00 + 10:30

L. TreRagová a TS Light: Bratři / Hrajeme školám

23.9. 9:30

MarRna Kinská a Radek Schovánek: Agent tzv. společenský / Hrajeme školám

24.9. 9:30

MarRna Kinská a Radek Schovánek: Agent tzv. společenský / Hrajeme školám

25.9. 19:30

Zlatko Teskere: Kde idenRta má? / PREMIÉRA

27.9. 19:30

Jonas & Lander (PT): Adorabilis

2.10. 19:30

Nová generace / Mladá krev

9.10. 19:30

Zlatko Teskere: Kde idenRta má?

14.10. 19:30

Mirka Eliášová: Boxinbox

15.10. 19:30

Markéta Stránská: LeŤ + diskuze

16.10. 19:30

Po pás #09

20.10. 15:00

L. TreRagová a TS Light: Putování ve větvích

21.10. 19:30

Tomáš Janypka/Sabina Bočková (SK/CZ): song lines: expedice 97/18 / PREMIÉRA

23.10. 19:00

A lidé žijí. Abdul

24.10. 19:30

Vilma Pitrinaite (LT): Miss Litvy

29.10. 19:30

Cécile Da Costa: Roselyne / PREMIÉRA

30.10. 19:30

ME-SA, MarRna Hajdyla Lacová: Assemblage

31.10. 19:30

danceWATCH / Peter Šavel: Kvint et Sense

1.-4.11.

FesRval KUK!

5.11. 19:30

Tomáš Janypka/Sabina Bočková (SK/CZ): song lines: expedice 97/18

6.11. 19:30

Handa Gote Research & Development: Die Rache

7.11. 19:30

Handa Gote Research & Development: Die Rache / DERNIÉRA

8.11. 19:30

Dana Pala CreaRvity: La Mar
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10.-16.11.

FesRval RespondART
Mezinárodní taneční feseval ke třiceeletému výročí revoluce.
10.11.2019 / 10:30 - 17:30 / Ceren Oran: Who Is Frau Troﬀea? / Veletržní palác
11.11.2019 / 12:30 - 19:30 / Ceren Oran: Who Is Frau Troﬀea? / Studio ALTA
12.11.2019 / 10:30 - 17:30 / Ceren Oran: Who Is Frau Troﬀea? / před Výstavištěm
Holešovice
11.11.2019 / 19:30 / Tereza Ondrová a Peter Šavel: Boys Who Like To Play With Dolls
13.11.2019 / 17:30 / Diskuze „Je současný tanec angažovaný?“
13.11.2019 / 19:30 / The Symptoms (HU): Head First, aneb Kontrakce expandujícího
času
14.11.2019 / 17:30 / Přednáška „Angažovaný tanec v ČR a v Německu“
14.11.2019 / 19:30 / Micha Purucker (DE): dark angels
15.11.2019 / 19:30 / Julian Warner & 0liver Zahn (HauptakRon): Situace s dvojníkem
16.11.2019 / 18:00 / L. TreRagová a TS Light: Republika nás čeká, aneb Kde domov
můj
16.11.2019 / 19:30 / Pink Mama Theatre (PL): Jungle

18.-24.11.

FesRval ParRtura 2019
16.11. 18:00 Republika na nás čeká
18. 11. 9:00 + 10:30 O kolečko jinak
18.11. 16:00 Vkusukus a Zugvogel
19. 11. 9:00 + 10:30 + 13:00 Krabat
20. 11. 9:00 + 10:30 Putování ve větvích
21. 11. 9:00 + 10:30 + 14:00 Bratři
22. 11. 9:00 + 10:30 Hodně malá čarodějnice
23. 11. 14:00 – 18:00 Taneční studio Light pro republiku!
24. 11. 16:00 Jít za svým snem

23.11. 19:30

Markéta Stránská a Jean Gaudin: Or To Be | Work in progress

27.11. 9:30

MarRna Kinská a Radek Schovánek: Agent tzv. společenský / Hrajeme školám

28.11. 9:30

MarRna Kinská a Radek Schovánek: Agent tzv. společenský / Hrajeme školám

29.11. 19:30

Eva Klimáčková, Laurent Goldring (FR): Ouvrir Le Temps

1.12. 19:30

Cécile da Costa: Roselyne

2.12. 19:30

Tohle všechno patří tobě vol. II / PREMIÉRA

3.12. 9:00 + 10:30

L. TreRagová a TS Light: Hodně malá čarodějnice / Hrajeme školám

8.12. 16:00

L. TreRagová a TS Light: Češr spisovatelé dětem / PREMIÉRA

11.12. 19.30

VerTeDance, Petra Tejnorová a kol.: Nothing Sad / DERNIÉRA

14.12. 11:00

Buchty a Loutky: Vánoční raketa

14.12. 19:00

Petra Fornayová: Konec konec

15.2. 14:00

TS Light: O kolečko jinak, Roztančená Ústava a Hlásná trouba
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16.2. 19:30

tYhle, Marie Gourdain: Medúza

17.12. 16:00 + 18:00 Vánoční rozloučení Alrku s nadílkou
18.12. 16:00 + 18:00 Vánoční rozloučení Alrku s nadílkou
19.12. 19:30

Adresa Studia ALTA:
U Výstaviště 21
170 00 Praha 7

Po pás #10 + Vánoční večírek
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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 jmto 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
činnose 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 minulose, neustává ale ani příliv nových skupin a jednotlivců.
Nové projekty zde v roce 2019 dlouhodobě zkoušeli: Markéta Stránská, Lenka Vágnerová, Andrea
Miltnerová a Jan Komárek, tYhle, PUlsar, Lucia Kašiarová, Tomáš Janypka, Peter Šavel, Tereza Ondrová,
ME-SA, U‹enživot, Cecile da Costa, Veronika Knytlová, Spi~ire company, 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 idenetu Studia ALTA jako pracovního prostoru, v němž je možno vyzkoušet
si různorodé přístupy bez tlaku na výsledek, s možnosj nalezení slepých uliček a poučení se z chyb.
Luxus volného výzkumu je omezen pouze vlastní kreaevitou. 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.
Pro rok 2019 byly do programu profesionálních rezidencí vybrány tyto projekty:
Felix Baumann: The Wardrobe
Andrea Hackl: Depth of Shadow | Silent Fragments
Mirka Eliášová: Co mix
Cécile Da Costa: Roselyne
Sabina Bočková, Johana Pocková: Jáma lvová
Štepánka Mancová, Klára Ešnerová: Teď je pryč
Jejich dvoutýdenní výzkum byl zakončen veřejnou prezentací a diskuzí.
Studentské rezidence letos využili Eva Rezová a Lenka Vořechovská (Duncan Centre), Roman Poliak
(VŠMU Braeslava), Svetlana Sprina a kol. (UmPrum), Rotem Weissman (Maslool, Tel Aviv).
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3/ Workshopy Myslet tancem
Cílem projektu MYSLET TANCEM je zacelit rozšiřující se mezeru mezi vzdělávacím systémem v ČR a
realitou tvorby projektů v oblase 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.
Program workshopů 2019:
06.12 - 08.12.2019 / Javier Cura: Ekologické tělo
25.11 - 29.11.2019 / 10:00 - 13:00 / Workshop s Evou Klimáčkovou
18.11 - 20.11.2019 / 19:00 - 20:30 / Lekce Feldenkraisovy metody (Pořádá SE.S.TA - Centrum
choreograﬁckého rozvoje)
15.11 - 16.11.2019 / Workshop Soundpaineng
14.10 - 18.10.2019 / 10:00 - 16:00 / Bára Sigfúsdó•r: Přirozenost našeho těla
12.10 - 13.10.2019 / 9:30-18:00 / Tvůrčí seminář ULOV REALITU!
01.10 - 17.12.2019 / 18:00 - 21:00 / Lab4tools (pravidelná laboratoř)
24.09 - 26.09.2019 / 10:00 - 14:00 / Jonas & Lander
03.09 - 05.09.2019 / 19:00 - 20:30 / Cécile da Costa: Letní trénink pro všechny taneční nadšence!
22.08 - 28.08.2019 / 9:30 - 11:00 / Ranní open class (Pořádá SE.S.TA – Centrum choreograﬁckého
rozvoje)
19.08 - 21.08.2019 / 19:00 - 20:30 / Abhilash Ningappa: Letní trénink pro všechny taneční nadšence!
09.07 - 11.07.2019 / 19:00 - 20:30 / Dora Hoštová: Letní trénink pro všechny taneční nadšence!
13.05 - 17.05.2019 / 10:00 - 13:00 / Daniel Raček
25.04 - 28.04.2019 / Open research s Jiřím Šimkem (U‹enživot)
04.04 - 05.04.2019 / 10:00 - 18:00 / Základy světelného designu
12.03 - 13.03.2019 / 10:00 - 15:00 / Adrienn Hód (HU): Hodworks nirvana workshop
03.03.2019 / 18:00 / Kulatý stůl – Tvořivost a kompozice v taneční výuce
11.02 - 15.02.2019 / 9:00 - 10:30 / Ranní trénink s Andreou Hackl
21.01 - 25.01.2019 / 10:00 - 16:00 / Tina Aﬁyan Breiová
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.
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Hlavním přínosem projektu je zaplnění prázdného prostoru v možnose dalšího koncepčního
vzdělávání umělců na volné noze. Většina tanečníků v oblase 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 úsj 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.
Oproe 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 akevity důležitým místem setkání i v rámci české
taneční obce – zajmco velké insetuce jako např. Národní divadlo pořádají pravidelné konkurzy do
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 příležitose do budoucna, což se v kontextu Studia ALTA
opakovaně stalo.

Studio ALTA – Obývák
Kulturní Obývák rozšiřuje uměleckou činnost Studia ALTA o mulekulturní a mezioborové akevity.
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 jm podporuje společenskou funkci divadla a umění a přímé zapojování různorodých
skupin návštěvníků do činnose Studia ALTA.
V roce 2019 zde proběhlo více než 60 akcí, převážně diskuze, přednášky, networkingy, setkání,
koncerty, výstavy, charitaevní 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“ moevují 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 ohřáj vody, nabij mobilu či použij toalety zdarma.
Spolupracující organizace na projektu Kulturního Obýváku:
Dlouhodobě se Studiem ALTA spolupracují: Centrum pro integraci cizinců, Zachraň jídlo (eecké
zacházení s jídlem), Dům zahraniční spolupráce, Insetut dokumentárního ﬁlmu, Iniciaeva 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 (alternaevní formy
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výchovné dramaeky) a další. Samozřejmosj je úzká spolupráce s většinou organizací z oblase
současného tance (SE.S.TA, Nová síť, Tanec Praha, Motus, HAMU a další).
Coworking a ateliéry:
V roce 2019 našly svůj domov ve Studiu ALTA tyto organizace: danceWATCH, Honza Malík, výtvarnice
Marie Gourdain, Insetut světelného designu. V „coworkingových“ prostorách dále pracují architeke,
projektane a produkční, kteří pomáhají vytvořit pestrou směsici uživatelů Obýváku.
Cílové skupiny:
Široká veřejnost se speciﬁckým důrazem na komunitu Prahy 7, studene uměleckých, humanitních i
jiných škol, rodiny s dětmi, senioři, menšiny a sociálně vyloučené skupiny, umělci širokého spektra
oborů a neziskové organizace, Expae a cizinci žijící v Praze

Program Obýváku v roce 2019:
ST 16.1. 17:00 / Bydlet je potřeba
S čím se potýkají lidi bez domova v mrazivých zimních měsících a jak jim můžete i vy pomoct? Několik
neziskových organizací vám představí jživou realitu bezdomovců a jejich vyhlídky do budoucnose.
PO 21.1. 20:00 / Kino v Obýváku: Feral (Jiří Holba, ČR, 2018)
Dokument o Charlie Soukupovi – undergroundovém písničkáři, signatáři Charty 77 a nynějším
poustevníkovi v australské divočině. Po promítání následuje diskuze s režisérem. Vstup zdarma!
ÚT 29.1. 15:00 / Maskovaný Alrk
Tvořivé odpoledne a karneval pro děe.
PÁ 1.2. 18:00 / Conrad Armstrong: Sprawing Array / Vernisáž
PO 18.2. 19:00 / Kino v Obýváku: Poslední autoportrét (Marek Kuboš, SR, 2018)
Introspekevní metadokument je pokusem o podání komplexního proﬁlu dokumentaristy v době
nestabilních jistot. Po ﬁlmu následuje diskuze. Vstup zdarma!
20.-28.2. / Malá inventura 2019
17. ročník fesevalu nového divadla. V Obýváku se konala většina doprovodného programu pro širokou
i odbornou veřejnost.
PO 4.3. 19:00 / Kino v Obýváku: Spalovač mrtvol
ÚT 5.3. 18:30 / Přednáška: Psychadelika v paliaRvní péči
ST 6.3. 18:00 / Projekt Nejsi sám: Diskuze o sebevraždách mužů
Cílem novinářského projektu Nejsi sám je přispět ke snížení sebevražednose mužů v Česku. Vstup
zdarma.
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ČT 7.3. 19:00 / Bina Ascher: Vrstvy / VERNISÁŽ
Portrét, pohyb, krajina. / Odkrývání vrstev, hledání. / Výstava obrazů neznámé umělkyně. / Akční
pohybová malba.
PO 11.3. 20:00 / KineDok Opening: Spolu sami + Dny šílenství
ST 13.3. 19:30 / Rehearsing EvoluRon. In a bar. As you are. / Mladá krev
Site-speciﬁc performance studentů KALD DAMU vás přenese do každodenních kavárenských situací,
které někdy překračují vlastní hranice. Vstup zdarma!
ST 20.3. 19:00 / Bára Zmeková: Křest alba LUNAVES
Písničková diva Bára Zmeková natočila nové album LUNAVES, které plyne jako měsíc po nebi.
ČT 21.3. 19:30 / Ine Ubben: Hier, Here, Tady / PREMIÉRA! / Mladá krev
22.3. – 23.3. / Žižkovská noc
PÁ 22.3. 19:00 / Ine Ubben: Hier, Here, Tady
PÁ 22.3. 20:00 / Alica Minárová: Saudade
PO 25.3. 19:00 / Kino v Obýváku: Central Bus StaRon (Tomáš Elšík, ČR, 2018)
Dokumentární ﬁlm o podivném mikrokosmu bývalého telavivského autobusového nádraží, které nyní
obydlují lidi z okraje společnose.
ST 27.3. 19:00 / Chuchel + DVA
Hraní počítačové hry s živým hudebním doprovodem kapely DVA.
PÁ 29.3. 19:30 / Kabinet kuriozit s Nelou Kornetovou
Performaevně-výtvarná instalace, v níž diváci opoušj každodenní logiku a vstupují do jiných vrstev
své osobnose.
1.-3.4. / Česká taneční plaoorma 2019
V Obýváku se konala většina doprovodných akcí pro odbornou veřejnost.
ČT 11.4. 20:00 / Bal O´Gadjo
Koncert skotské swingové kapely.
SO 13.4. 14:00 / Barmský nový rok
PO 15.4. 20:15 / Kino v Obýváku: Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři (Radu Jude, RO,
2018)
Vítězný snímek hlavní soutěže KVIFF 2018 poukazuje na chyby minulých generací, zhoubně
prorůstající společnosj až k dnešku.
ČT 25.4. 18:30 / Pohled z Venku: „Vy nevíte, jaké to je“ být na ulici
Přednáška a diskuze o bezdomovectví, koncert a promítání ﬁlmu.
SO 27.4. 19:00 / Vernisáž Living RealiRes II.
NE 19.5. 13:30 / Křest CD Ondry Galušky: Frog Biscuits
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PO 20.5. 21:00 / Kino v Obýváku: Večer animované tvorby
Výběr šese krátkometrážních studentských animovaných ﬁlmů. Vstup zdarma.
ST 29.5. 15:00 / Rozkvetlý Alrk
Komunitní akce pro celou rodinu.
ÚT 18.6. 18:30 / Expedice Neuron: Doktoři na tripu (přednáška a diskuze)
24.6. 17:00 / Komunitní odpoledne k ukončení sezony
ST 21.8. 21:00 / KineDok uvádí: Bratři (Aslaug Holm, NO, 2015)
ST 28.8. 19:30 / Zlatko Teskere: Kde idenRta má? | Work in progress
PÁ 30.8. 20:00 / Koncert Fotgjengeren (USA / Gruzie)
05.09.2019 / 18:00 / Zahájení sezony s rezidenty & DJ Bamboo
Sezonu letos zahájíme prezentacemi letních studentských rezidencí a párty s DJ Bamboo. Vstup
zdarma!
23.09.2019 / 20:15 / Kino v Obýváku: V zajer (Bernade‹ Tuza-Ri‹er, HU, 2017)
Novou podobu otroctví ukazuje ﬁlm maďarské režisérky Bernade’y Tuzy-Ri’er. Ta se dostala
nečekaně blízko k oběe zneužívání, otrokyni Marish.
25.09.2019 / 19:30 / Zlatko Teskere: Kde idenRta má? | PREMIÉRA
Česko-balkánská one man show o národní idenetě, inspirovaná životem a poháněna kávou.
26.9. 17:00 / Blízký východ v Obýváku | Projekce Heaven Without People
28.9. 16:00 / Deskovky v Obýváku
09.10.2019 / 19:30 / Zlatko Teskere: Kde idenRta má?
Česko-balkánská one man show inspirovaná životem a poháněna kávou.
10.10.2019 / 19:00 / Šestý koncert Tour de MuzikanR bez domova
Muzikane bez domova jsou hudebním uskupením, jehož členy spojuje láska k hudbě, ale i zkušenost s
životem na ulici nebo práce s lidmi bez domova.
11.10.2019 / 19:00 / Gery (vernisáž)
Výstava obrazů plných humoru, parodie a saery.
16.10.2019 / 18:30 / Markéta chce tašRčku (ﬁlm a debata)
Promítání dokumentárního ﬁlmu a diskuze o nízkofunkčním auesmu s matkou protagonistky a
Michalem Roškaňukem z neziskovky Adventor. V češeně bez etulků. Vstup zdarma.
17.10.2019 / Dudlík 2019
Muležánrový beneﬁční feseval na podporu sociálně a zdravotně znevýhodněných.
18.10.2019 / 9:30 - 18:00 / Konference Průmyslové dědictví – současné výzvy
Studentskou vědeckou konferenci (SVK) orientovanou na průmyslové dědictví pořádá Katedra
architektury FSv ČVUT.
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22.10.2019 / 19:00 / Večer se Zatracenou generací Z | debata Aktuálně.cz
Přijďte se přesvědčit, zda jsou stereotypy, které se šíří o generaci Z pravdivé.
28.10.2019 / 20:00 / Kino v Obýváku: Univerzity a svoboda (Z. Piussi, V. Janeček, CZ, 2019)
Celovečerní dokument autorské dvojice Piussi / Janeček reﬂektuje všechny hlavní problémy
světového i českého vysokého školství.
9.11.2019 / 16:00 - 22:00 / Den proR plýtvání potravinami
Naučte se, jak jednoduše změnit své spotřebitelské návyky a snížit plýtvání jídlem. Máme připravený
program pro děe i dospělé. Vstup na všechny akce je zdarma.
10.-16.11. 2019 / FesRval RespondART
Mezinárodní taneční feseval ke třiceeletému výročí revoluce. V Obýváku se konaly debaty a sitespeciﬁc performance.
16.11.2019 / 17:00 - 22:00 / Noc divadel ve Studiu ALTA
Přijďte na prohlídku industriálních prostor Studia ALTA a na divadlo pro malé i velké!
24.11.2019 / 9:30 / Otevřená snídaně + Den poezie
Přijďte se seznámit, potkat staré přátele a začít den příjemným posezením nad čajem a kávou s lidmi
nejrůznějšího původu i náboženského vyznání. Připravte své oblíbené jídlo a ochutnejte delikatesy
ostatních.
25.11.2019 / 19:00 / Kino v Obýváku: Dálava (MarRn Mareček, CZ, 2019)
Dokumentární ﬁlm o dlouhé cestě otce a syna do Ruska a o jejich sbližování.
01.12.2019 / 11:00 - 22:00 / Advent se seniory a pro seniory
První prosincovou adventní neděli se v ALTĚ setkají všechny generace. Nejen senioři se můžou těšit na
workshopy pletení a výroby adventních věnců, diskuzi o stárnuj, pohybový workshop a tanečnědivadelní představení.
14.12 - 15.12.2019 / Vánoční Knihex
Veletrh malých nakladatelů. Návštěvníci kromě prohlížení a nakupování knih můžou zabavit sebe i své
děe v uměleckých dílnách, posedět, pobavit se, prostě strávit inspiraevní den.
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STUDIO ALTA – MEDIÁLNÍ OHLASY 2019
ROZHLAS A TELEVIZE
Josef Bartoš: hodnocení inscenace Roselyne
ČRo Vltava, 4.11. 2019 (15:00 – 20:03)
h‹ps://vltava.rozhlas.cz/poslechnete-si-zaznam-mozaiky-8099894
Reportáž z fesRvalu RespondART
ČT 24, 10.11. 2019 (15:27 – 17:30)
h‹ps://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/219411018001110

TIŠTĚNÁ A ONLINE MEDIA
Lucie Kocourková: Dvojí taneční zastavení: Duet o vznášení ve zvukových vlnách a sólo o
jedinečnosR
Opera Plus, 18.2. 2019 / recenze inscenace LeŤ
h‹ps://operaplus.cz/dvoji-tanecni-zastaveni-duet-o-vznaseni-ve-zvukovych-vlnach-a-solo-ojedinecnosR/
(…)
Na Malou inventuru i Českou taneční pla~ormu míří kromě jiných projektů taneční sólo Markéty
Stránské LeŤ. Jde o niternou výpověď, která vskutku neusnadňuje divákovi percepci, mnohem víc než
jiná vystoupení ztěžuje až znemožňuje odstup a pokus o analýzu. „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?“ To jsou otázky, kterými se zabývá a chce
vyprávět o tom, že v odlišnose je bohatství a překážky jsou příležitostmi.
Zřejmě se reprízu od reprízy velmi liší. Nad scénou se vznáší kovový plát – snad slunce či měsíc.
Performerka předstupuje před diváky se svým hendikepem, nevypráví žádný konkrétní příběh, ale zdá
se, že nabízí nahlédnuj do svého života či do své duše. Pohybový materiál sám o sobě je poměrně
málo variabilní. První část, po prologu, v němž tanečnice odloží protézu, která pak jako magický
artefakt přitahuje divákův zrak, je navnaděním, jednoduchým zpodobením radose z pohybu. Pasáž s
berlemi hovoří o omezení, a snad je to záměr, protože i s nimi by bylo možné choreograﬁcky kouzlit
mnohem více, ačkoli občas tanečnice překvapí pružným protočením či přískokem.
Mrazivá je pak scéna se zrcadlem, kdy je divák zprvu zachycen v iluzi, než pochopí, že odrazná plocha
zrcadlí stále tutéž nohu a láskyplnou dlaň. Pomalá je pasáž ﬂoorworku, ve kterém se tanečnice cíj
nejpohodlněji, protože kontakt se zemí jí dává největší svobodu. Ale proč nevyužívá ještě více
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dynamiky pohybu, když je zem tak spolehlivým partnerem? Kde je naplněna ona výzva z názvu „leť!“?
Proč toho více nevypovídají trup a paže, jež by mohly tančit též?
Nicméně je třeba přihlédnout k tomu, že je to autorčina první choreograﬁe – a hned tak osobní a
citlivé téma a nadto ve vlastní interpretaci. Tolik výzev najednou si vytyčí málokdo.
Choreograﬁe je sdělením o překážce i o naději, o nových možnostech a fantazii. Sociální rozměr
převyšuje esteecký, je sdělením, které samo o sobě zasahuje nitro člověka, i když si po čase už
nevzpomene, jakou že to mělo vlastně konkrétní podobu. Jen je jisté, že zůstane vzpomínkou na celý
život a může se stát v budoucnu impulzem a moevací, drobná Markéta se světlými vlasy a plachým
úsměvem zůstane průvodkyní diváka v některé jeho budoucí černé hodině a možná díky ní nezanevře
na osud. Nevíme, jaký konkrétní příběh se za choreograﬁí skrývá a jak objžný asi byl její vznik, jen
tušíme tu velkou cestu, to odhodlání, tu sílu v křehkose, kterou tanečnice a choreogra•a v jednom
vyzařuje a která nastavuje zrcadlo naší vlastní pohodlnose a těm ono-to-nejde-ismům, kterých si za
život navymýšlíme až až až. A zábrany jsou silnější než zvědavost. Snad je to i pověrčivost. Nemyslet,
nepřivolávat… Přiznávám porážku, nemám kuráž se ptát. Ale čistě subjekevní dojem nehlásí
„představivost, hravost a tvořivost“, jak slibuje anotace představení. Pokoru před štědrosj přírody.
Bázeň z nevyzpytatelného osudu. Hlubokou vděčnost za zdánlivé samozřejmose života, kterého si tak
často nevážíme. Obdiv k interpretce, která se dívá do očí svému divákovi. Ale radost a opemismus to
tak docela nejsou… Snad příště.

Petra Zachatá: Malá velká inventura 2019 (No. 7)
Divadelní noviny, 27.2. 2019 / recenze inscenace Nostalgiáda
h‹ps://www.divadelni-noviny.cz/mala-velka-inventura-2019-no-7
(…)
Taneční inscenace Nostalgiáda mě z Vršovic zavála do Holešovic. Známý tanečník a choreograf Karel
Vaněk, dlouhodobě působící v Německu, vytvořil ku příležitose svých šedesátých narozenin spolu s
generačními souputníky (rovněž tanečníky a choreografy) Monikou Rebcovou, Olafem Reineckem a
Ankou Sedláčkovou ve Studiu Alta pohybovou koláž, v níž hlavní roli hrají osobní vzpomínky na
dětství. Nostalgické pousmání se nad „starými dobrými časy“ symbolizují růžové brýle, které si každý z
performerů na začátku nasadí. V našem časoprostoru to má ale jeden háček, a proto brýle záhy zase
odkládají: jejich generace vyrůstala v nepříliš pozievní době totality, a tak rozjuchaný twist
symbolizující zlatá šedesátá brzy vystřídá plíživý démon normalizace s rozšklebenými ústy ztělesněný
Monikou Rebcovou. Až díky tomuto obrazu se daří vyjádřit onu podvojnost, která provází vzpomínky
lidí Vaňkovy generace na život za komunismu: na jedné straně mládí pohroužené do svých osobních
radosj a starosj, na straně druhé nesvoboda a útlak doléhající na celou společnost.
Toto komplikované téma se vlivem útržkovitose tvaru bohužel vynoří vždy na pár vteřin, než zase
zanikne v sice velice dobře provedených, ale temaecky rozostřených výstupech. Až se člověk musí
ptát, zda si ho z nouze sám nevyfabuloval, tak moc se zdá výběr výstupů náhodný. Nejvíc je to vidět
asi na monolozích Anky Sedláčkové o komplikovaném vztahu s matkou. Jsou provedeny dokonale, a to
nejen po pohybové, ale i herecké stránce (šarmantní performerka přesně dávkuje nostalgii a
sebeironii), ale její sdělení je tak nadčasové, že se z něj úplně vytraj povědomí o době. Na druhou
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stranu už jsem dlouho neviděla čtyři jedince s tak silnou jevištní přítomnosj – díky jejich osobnímu
kouzlu nakonec ani tolik nevadilo, že jednotlivým vzpomínkám vyjádřeným tancem, slovem i zpěvem
proklouzává sjednocující téma mezi prsty.
(…)
Ivana Hlubinová: Nová generace – mladá krev jako spektrum nápaditosR
Taneční aktuality, 30.4. 2019 / recenze projektu Nová generace
h‹ps://www.tanecniaktuality.cz/recenze/nova-generace-mlada-krev-ako-spektrum-napaditosR
Projekt Nová generace najnovšie v Studiu Alta uviedol tri diela študentov HAMU, súhrne nazvané
Nová krev. V prvých dvoch choreograﬁách sa predviedli študene prvého ročníka, zaeaľ čo posledné
bolo predstavením autorskej dvojice študenta štvrtého ročníka Eduarda Adam Orszulika v spolupráci s
tanečníčkou Barborou Rokoszovou. Všetky tri diela spája silná výpovedná hodnota zameraná na
subjekjvne vnímanie jednotlivca vo vzťahu k sebe samému a okoliu, ktoré ho obklopuje.
Večer zahájila choreograﬁa B.T.(B.)W., kde si autor konceptu Jan Štrachal kládol za cieľ otázku
deﬁnovania odlišnose v spoločnose: „Reaguje väčšinová spoločnosť na odlišnose pozijvne?“
Odpoveď sa snažili nájsť štyria umelci vrátane Štrachala v čisto pohybovej rovine priamo napojenej na
hudobnú dominantu. Temaezujúcu všednosť a stereotypnosť akcentovali aj v kostýmoch v podobe
overalov kaki farby oblepených čiernou lepiacou páskou.
Najvýraznejšia interpretačná rovina nastáva po sérii zosynchronizovaných pohybov podčiarkujúcich
nevýraznosť jednotlivca. Jedna z tanečníčok sa vymedzí voči ostatným zosňajm overalu do polovice
tela, pričom sa naplno a spontánne podmaní beatom elektronickej hudby. Zvyšní umelci sa ňou
nechávajú ovplyvniť a impulzívne na ňu reagujú. Po chvíli sa zo sledu tejto energie vymania a dielo
končí nárazom týchto rozdielnych svetov. Ich reakcie smerujú k rôznym významom od odmietnuea až
po priamu konfrontáciu znázornenú v strete dvoch tvárí.
Naskytá sa otázka, do akej miery však autor chcel nechať choreograﬁu v pozícii kladenia si otázok a
naopak, do akej ju považuje za celistvé a ukončené dielo. Po vizuálnej stránke na diváka síce pôsobí
energicky a sugesjvne, avšak po interpretačnej narážame na nejasnose vyplývajúce z jednotvárnose
prevedenia.
Ako druhá sa predstavila koncepcia s názvom SaMy v sobě pod choreograﬁckým vedením Natálie
Vackovej. Námet sa eež venuje otázke jednotlivca, tento krát vo vzťahu k sebe samému. Študentky
HAMU Šárka Říhová a Joana Simoes v diele stelesňujú dualitu vlastného ja. Každá z nich predstavuje
jednu jeho časť a ee tak ako aj v realite spoločne buď koexistujú, alebo so sebou navzájom súperia.
Hlavným mojvom sa stávajú reakcie oboch tanečníčok navzájom začínajúce pri spoločnom súlade a
prelínajúcich sa pohyboch a končiace pri použij energii proe sebe. Dielo pôsobí celistvo vďaka
minimaliseckým bielym kostýmom a príjemnej klavírnej hudbe v pozadí, pričom hlavný dôraz je
kladený na telesnosť. Choreograﬁa má gradujúci charakter a končí za výraznej ambientnej hudby,
kedy sa na plátne a samotných postavách premietajú abstraktné obrazy umelkyne Yuliye Pochynok.
Tie vytvárajú voči čistote scény želaný kontrast a emócie obsiahnuté v mimických prejavoch
tanečníčok sa prenášajú do vizualizácii v podobe príjemných farieb evokujúcich spektrum
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náladovose. Téma diela je natoľko rezonujúca, že napojenie sa na ňu sa javilo prirodzeným a zvolený
princíp jednoduchose prevedenia oproe prvému predstaveniu tento dojem iba umocnil.
Posledným predvedeným dielom večera je choreograﬁa s názvom SZ2, autormi ktorej sú vyššie
spomínaní Eduard Adam Orszulik a Barbora Rokoszová. Tí stavili na konkrétne situácie a prežité
spomienky. Dvojica v diele vykresľuje ich dlhoročné priateľstvo a robí tak skrz nadnesenosť a
sebairóniu. Absurdnosť diela Orszulik nastaví už začiatočným úvodom, kedy nám nezrozumiteľnými
frázami predkladá, o čom bude dielo pojednávať. Tú umocňuje aj samotná scéna, vyžadujúca 20
minútovú prestávku v rámci jej prípravy.
Keď sme sa ako diváci vráeli po pauze na miesta, nemohli sme pri pohľade na rekvizitami preplnené
javisko ani tušiť, čo bude nasledovať. Od retro kresiel a rádia cez vianočný stromček až po vešiak na
bielizeň. Dramaturgia smeruje od ich spoločného detstva cez štúdium baletu v Ostrave až po
očakávaný príchod do Prahy, pričom každú etapu podtrhujú obrovskými tabuľami s názvami
spomínaných miest. Dielo tak v sebe prelína popri pohybovej stránke aj divadelné prvky. V detstve
tancovali na disko hudbu, ich baletné obdobie v Ostrave podtrhli baletným duetom a príchod do
Prahy konkreezovali v podobe rapového songu Pražákům, těm je tu hej. Tomu celému odpovedali aj
kostýmy všetkých možných farieb a kombinácií. Spoločná energia je zhmotnená na konci, kedy si na
seba z výšky zhadzujú kýble rôzneho obsahu od hliny až po trblietky a vytvoria tak na scéne obrovský
neporiadok. Akt priateľstva stvrdzujú tým, že jeden z nich hodí tomu druhému do tváre tortu plnú
šľahačky. Barbora a Eduard nám vo svojom diele ukázali časť svojich životov a stvárnili to spôsobom,
ktorý zaujme aj nezainteresovaného diváka. Bežné životné situácie ozvláštnili subjekjvnou rovinou v
podobe nadnesenose a humoru a tým ich premenili na výnimočné aj pre tých, ktorí dvojicu
nepoznajú. Nová generace tento krát priniesla na javisko Alty spoločnú temaeku náhľadu na ľudské
byee sprevádzanú energiou a nápaditosťou, tak typickou pre mladú generáciu tanečníkov.

Lucie Kocourková: man shape revised – Choreograﬁcká studie genderu
Taneční aktuality, 27.5. 2019 / recenze inscenace man shape revised
h‹ps://www.tanecniaktuality.cz/recenze/man-shape-revised-choreograﬁcka-studie-genderu
Sólo Man Shape vytvořila norská choreogra•a Karen Foss v roce 2011 pro Daniela Račeka. Autorka se
po letech vráela ke stejnému pohybovému materiálu, aby v něm nechala vystupovat také ženu: Dan
Raček a MarRna Hajdyla Lacová jsou členy jejího uskupení Quiet Works, a tak je její tvorba a přístup k
pohybu a jeho kvalitě blízký oběma. V jakém kontrastu vyzní totéž tvarosloví v těle muže a ženy, v
jejich energii? Bude se vůbec jejich interpretace zásadně lišit? S těmito otázkami přicházeli diváci
zhlédnout toto revidované představení uvedené pod hlavičkou skupiny Me-Sa.
Ve Studiu Alta jsme oba protagonisty mohli v choreograﬁi Karen Foss vidět před několika lety ve
společensky kriecké inscenaci Golden Evil pranýřující pozlátko konzumní společnose. Man Shape
Revised také nepostrádá určitou polieckou otázku či náboj, ale k jejímu nalezení se musíme začíst do
doprovodného textu. Čistý obraz dvou tančících těl doprovází otázky a problémy, jež choreogra•a
nastoluje. V původním díle vytvořila studii mužnose na scéně, jejích podob a projevů. Když staví do
stejné role tanečnici, vzniká nová konfrontace. „To, co je soukromé, je soukromé. Co když to, co mě
deﬁnuje, není jen gender? Pro mě existuje jen člověk: bez ohledu na to, jakou podobu na sebe člověk
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vezme, v první řadě je to jeho konečné označení: je to člověk. Kdybych si mohla vybrat, neměla bych
gender vůbec žádný,“ píše Karen Foss.
Odkud se vzal gender
Marně mne napadá, o čem bychom dnes plamenně diskutovali, kdyby pojem gender vůbec nezískal
svůj moderní význam a kdyby nikdy nevznikly gender studies (vycházející z teorií sociální konstrukce
reality, která se dá aplikovat prakecky na cokoli). Nejprve byl problém popsán jednoduše: pohlaví je
objekevní biologická odlišnost, gender je sociální konstrukt, jako takový je společensky podmíněný,
může se měnit, může být vnucován, může jím být manipulováno. „Feminita a maskulinita jako projevy
genderu jsou výsledkem kulturní regulace chování, pokládaného za sociálně přiměřené danému
pohlaví,“ praví Slovník kulturálních studií. A feminisecká krieka pak šla až ke kořenům a popřela i
pojem pohlaví jako takového, protože je od kulturní podmíněnose není možné oddělit nikdy dokonale
(neexistuje žádný pojem bez významu nebo zcela neutrální) – tou cestou šla třeba ﬁlozo•a Judith
Butler. I pojmy, respekeve významové obsahy pojmů „femininní“ a „maskulinní“ jsou proměnlivé,
podle postmoderního feminismu není ani možné udržet je odděleně, tedy aby jedinec byl deﬁnovaný
100% jako femininní nebo maskulinní tvor.
Laicky by se dalo říci, že každý muž má v sobě kus ženského principu a naopak, a poměr obou složek
může mít nekonečně mnoho podob. Často se v populárních článcích píše o mnohose „genderů“, které
rozeznávaly některé indiánské kmeny. Neměli bychom ale zapomínat, že euroasijská civilizace je
zvyklá uvažovat ve všech svých ﬁlozoﬁích a náboženstvích v ryze duálním principu, a tak nahlížet celý
svět, protože tak se ve svých viditelných principech pozorovateli jeví: v archetypálních principech
život-smrt, tělo-duše, den-noc, světlo-tma. Analogicky pak vytváří stejnou dualitu i mužský a ženský
princip. Jen se to trošku zvrtlo: zajmco třeba v čínské ﬁlozoﬁi jsou jin a jang, které často ztotožňujeme
s ženským a mužským principem, vnímány jako opačné, ale rovnocenné a doplňující se principy,
monoteisecká náboženství muže povýšila trvale nad ženu. A to je ten esíce let podporovaný pohled,
proe němuž feminismus ve skutečnose bojuje. Radikální feminismus pak prosazuje úplné potlačení
genderu a pohlaví, do důsledku.
Ale stát se androgynním, neurčitým, bezpohlavním jedincem, to předpokládám ani choreogra•a
Karen Foss nechce, a když píše, že nechce být kategorizována jako žena, nebo muž, myslí spíše na ono
proměnlivé rozložení feminity a maskulinity. O ﬁlozoﬁi a sociologii se dobře uvažuje, ale o poznání
hůře tančí, protože tanec není nástrojem racia, ale pocitu. Teoreecký rámec si musíme kolem
performance dostavět sami, choreograﬁe nám v tom nepomůže. V ní nám tanečníci nabízejí zcela jiné
otázky:
Čím se cíjm být a jak se vůbec cíj moje tělo při tanci? Přemýšlím o tom, jestli jsou moje pohyby
prodchnuté ženskou, nebo mužskou energií? Přenáší se mé cítění/necítění na diváka? Dokážu se
oproset od toho, jestli je mé tělo ženské, nebo mužské, a dokáže to i on? Musí nutně mužské tělo
„vysílat“ energii mužskou a ženské ženskou? Spíše tak vnímáme přítomnost genderu v tanci, v rovině
emocí a vjemů – které jsou samozřejmě individuální na straně performera i diváka. Ten představení
nevnímá skrze hmat a lokomoci jako tanečník, ale zrakem jako obraz. Ve šťastných případech pak
vnímá tanečníkovu energii, což je i případ představení, k němuž se obloukem vracím.
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Jedna choreograﬁe, dva principy
Man Shape Revised je v této podobě studií maskulinity a feminity, bez ohledu na to, že žena a muž
tančí tutéž choreograﬁi. Daniel Raček vprostřed svého sóla říká, že chodí ven dělat ty „mužské“ věci.
Ale nakonec předvádí nejen ty, které jsou jeho genderu společnosj typicky přisouzeny. Je to však
lhostejné. Má pružné tělo dravce, sílu i postřeh, a i když si oblékne saténovou košili v béžovo růžové
barvě, naprosto nijak to nemůže ovlivnit jeho mužskou energii. Maskulinita je ukryta v síle pohybu, v
jeho výbušnose, jeho razanci, vnitřní agresivitě.
Na prázdné scéně je umístěno jen několik oblých kamenů, jinak je prázdná jako hřiště. Tanečník
předstupuje bez vyzývavose do volného prostoru, stáhne se v kontrakci, ale nevyskočí v útoku, začne
se pružně pohybovat, jako kdyby zkoumal možnose svého těla. Možná vidíme okamžik probuzení,
protahující se zvíře za svítání. Čisté uspokojení z pomalého plynulého pohybu a vlastní síly. Tanec v
prostoru je dynamický, nesměřuje k zemi, ale do vzduchu a do prostoru, energie není uzavřená, ale
plyne volně, choreograﬁe nemá čitelný smysl, nabízí však pocit, závrať letu s rozpřaženými pažemi.
Poskoky jsou jako do extrému dovedená klackovská chůze. Když přijde na ovládnuj zvukové krajiny,
jakýsi souboj se zvukařem, objevuje se téma manipulace, kontroly a muž znejisj, když nejsou jeho
příkazy uposlechnuty, vkládá energii do siláckého gesta. Konkrétnější je obraz, kdy se tanečník v
různých ležérních pozicích opírá o zeď a poslouchá krátký řev elektrické kytary. To je ta správná
chlapská muzika… V pohybovém naraevu dojde také na bojovné postavení a animální řev samce, na
divoké skoky a převaly, které Raček předvádí s neochvějnou lehkosj a samozřejmosj. Ale stejně tak i
na nejisté postávání, na nervózní pohyby, které zdánlivě degradují muže v jeho síle.
Jak je na tom tanečnice, která přebírá maskulinní pohyby, ale disponuje éterickým a elegantním
zjevem? Nabízí pohled na úplně jinou kvalitu. Tam, kde byl muž gepardem, je žena laní. Marena
Hajdyla Lacová má podobně jako Nataša Novotná v těle zakořeněnou krásu akademického tvarosloví,
jakkoli současné jsou choreograﬁe nebo improvizace, které tančí. Linie pohybu a plynulost dominuje,
po špičkách jde s tak dokonale klenutými nárty... Přemýšlím, jak dalece deformovaný by musel být
pohyb, aby v jejím podání přestal být esteecky přitažlivý. Neznamená to, že by nedokázala vyburcovat
vnitřní agresivitu, nebo že by jí divák neuvěřil chuť k soupeření a vztek. Ale v tomto případě je rozdíl v
energii, akcentech pohybu, jiné úrovni jeho plynulose tak markantní, že nemůžete zaměnit, kdo na
scéně je muž a kdo žena. I když si pohrávají s emocemi, které jsou společnosj přisuzované jako
typické pro opačný gender (nebo pohlaví). Závěr choreograﬁe je takovou humornou tečkou, už ne
pohybovou, ale psychologickou. Zajmco muž marně hledá východisko v neřešitelném problému, žena
zvolí jednoduchou pragmaeckou cestu menšího odporu. V originální choreograﬁi se ovšem Danu
Račekovi podařilo kamennou mohylu postavit…
Tanečníci, kteří si navzájem půjčují atributy ze svých světů, nám můžou být inspirací. Mohli bychom
otevřít debatu o tom, do jaké míry je patologické utlumovat v mužích citlivost a schopnost sdílet
emoce (zdá se, že alespoň tanečníci jsou toho ušetřeni, protože na scéně je pro emoce vždy volný
prostor), a naopak do jaké míry škodí potlačování agresivnější a vůdcovské stránky uvnitř ženy. Pokud
ustoupíme z akademické půdy k intuievnímu světu duchovního hledání, rozmáhá se poslední dobou
názor, že žena se opravdu stane ženou tehdy, když objeví a přijme muže v sobě, a naopak. Tak jako to
choreograﬁe dovoluje našim tanečníkům na jeviše. Podpořit ženu v hledání maskulinního prvku a
muže v objevování vnitřní ženy, k tomu zřejmě choreogra•a intuievně dochází. Ale pardon, tanečníci
prostě nejsou bez genderu ani bez pohlaví, a ještě hodně dlouho nebudou. Ostatně s žádosj, aby lidé
„měli svatý pokoj“ a byli respektováni, to přece nijak v rozporu není.
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
Lucie Kocourková: MulRmediální Debris Company o nejistotách dnešního i budoucího světa
Opera Plus, 12.6. 2019 / recenze inscenace WOW! (Debris Company)
h‹ps://operaplus.cz/mulRmedialni-debris-company-o-nejistotach-dnesniho-i-budouciho-sveta/

V rámci doprovodného programu Pražského Quadriennale, který letos zahrnoval množství tanečních
inscenací, jsme měli možnost uvítat ve Studiu ALTA slovenský taneční soubor Debris Company a jejich
mulemediální inscenaci WOW! (Slepá mapa světa) v režii Jozefa Vlka. Nabídli pohybový, ale
především vizuální výlet do imaginární historie i otázky nad nejistou budoucnosj lidstva, kterou bude
určovat globální ztráta idenety a environmentální krize.
Ambiciózní námět se podařilo ztvárnit velmi sugesevně. Na scéně se setkáváme jen se dvěma
performery, Danem Račkem a Stanislavou Vlčekovou, jimž ze zákulisí nenápadně asistuje kolegyně
téměř v roli „čerňáka“. Největší díl samotného sdělení spočívá na projekcích, které jsou mapované jak
na horizont, tak pod nohy performerů a samozřejmě i na ně samotné. Jen výjimečně je pohybová
akce tak dominantní, že se pozornost diváka mezi oba výrazové prostředky tříšj. Většinu času je
pohyb performerů uměřený a ustupuje vizuálnímu sdělení.
Autorem videoartu je Alex Zelina. V jeho projekcích se před očima diváků rozvíjí jakási cesta „Od
Velkého třesku k člověku“, parafrázujeme-li oblíbenou naučnou publikaci pro mládež. Tok vizuálních
informací, doplněný po celou dobu ještě šeptaným slovním doprovodem, je téměř zahlcující. Od
idylických obrazů přechází k znepokojivým a přináší různé otázky – opravdu jsme tak destrukevní
druh? Zasloužíme si, aby nás raději ovládla technologie? Ztraeli jsme již lidskost? Každý obraz, který je
před diváky stavěn, má svůj originální moev, barvu, nakonec je ale nemožné je od sebe oddělit a
uvědomit si význam každého jednotlivě. Divákům však může dodatečně pomoci programová brožura,
v níž si mohou přečíst celý text, který performanci doprovázel (kapitol je opravdu mnoho – Abstract,
Holocén, GoldenAge, TheLegology, StupidityBoom, ProGnosis, ColorSlide, RedSpot, PornoGraﬃe,
CyberKlip, VirtualZoom, Decrescendo, Catharsis, Impromptu in Green). Jeho autorem je Eugen Gindl,
novinář, scenárista, ekologický akevista.
Je zřejmé, že text je pro takovýto typ inscenace nezbytný, má-li divák skutečně posehnout myšlenky,
které mu tvůrci přinášejí. Je v pořádku využít více médií a složek, pokud je záměrem porozumění
smyslu, ačkoli s sebou taková metoda přináší nebezpečí, že se dojmy při takovém vrstvení budou také
vzájemně sjrat. Soustředíme-li se na šepot, odpoutáváme pozornost od vizuálního a pohybového
plánu představení, a naopak. spíše si kladu otázku, proč z nahrávky nezní plný hlas, jemuž by bylo lépe
rozumět, nicméně může být úmyslem, aby iritoval a rozrušoval (trošku mi připomíná vemlouvavost
známého „This is the Central Scruenizer“ Franka Zappy). Jde však o sympaecké přiznání, že pouze a
jen pohybovými prostředky není možné tak složité úvahy a metafory sdělovat.
Úvodní obraz je obrazem klidu a zrození, setmělým prostorem se míhají bílé jiskřičky jako hvězdy
formující ve svém středu krásnou zářící planetu. Vzniká hmota, kterou střídají záběry
mikrooorganismů, drobných živočichů, formují se neurony nebo lidská kost (kombinace reálných
záběrů, vektorové graﬁky, 3D simulace). V podobném duchu pokračuje performance celou hodinu.
Přejíždíme třeba nad obrazem ženského těla, jež je pokresleno bílými kostrami snad nelidských tvorů.
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
Hladký povrch těla postupně rozrušuje graﬁcká deformace. Jindy se díváme jen na zjednodušený
obraz naší planety, nebo podivné grafy či jen čisté geometrické tvary základních krystalických struktur.
Zvuková krajina je neposežitelná, přechází ze zpěvného hlasu k elektronice až do meditaevní snivose.
Zkrátka je. Všude. A celé představení je vnořeno do ní.
Zajmco projekce jsou spíše odosobněným, fascinujícím obrazem, který je čistý a esteecky přitažlivý,
tak trochu evokující opojení z prvního zhlédnuj Vesmírné odysey. Emocionální faktor a s ním i pocit
zneklidnění, který vede diváka k podstatě tématu, představují samozřejmě tanečníci. Daniel Raček v
zeleném střízlivém kostýmu (zelená je výmluvně hlavní použitou barvou i případě některých projekcí)
a v kontrastu s ním Stanislava Vlčeková v bílé róbě barokního vrstvení (jistě není náhodou využij
plastu na sukni, kterýžto materiál se dnes stává symbolem lidské zvůle vůči planetě), v paruce a s
nabílenou tváří, která stejně tak evokuje klasickou pantomimu, bledé tváře barokního divadla i škleb
moderního klauna.
Drobné strojové izolované pohyby a vnitřní kontrakce jsou jm, co vede její projev, i ve chvílích, kdy
jen pomalu prochází po scéně nebo usedá. Jako pohyblivá ﬁgurína, která vyklouzla z Hoﬀmannovy
dílny. Ve chvíli, kdy je tanec obou interpretů kontaktní, je velmi pomalý, a přitom plný napěj, nikde
nekončící křeči, tělo ve stavu napjaté pružiny. Dynamika se ovšem i mění, dočkáváme se prudkých
gest, nicméně napěj a řízeně zpomalený pohyb jsou dominující kvalitou. Jako bychom se již nedívali
ani na lidskou bytost či bytose, mohou být stejně tak dobře našimi pozorovateli, jako ztělesněním
„odlidštěnose lidstva“. Jen jednou či dvakrát pocíjme skutečnou blízkost bytosj na scéně, už ne
roboecké pohyby, ale jemnější plynulost.
Po technické stránce je WOW velmi působivý projekt, i když z logiky jeho koncepce tu pohybový
projev interpretů ustupuje audiovizuální složce, což je škoda. Nakolik však skutečně dokáže v divácích
probudit živý zájem o problém, si netroufám odhadnout. Možná je na to příliš hutný, příliš komplexní
a zahlcující. Nevyniknou jednotlivé myšlenky či metafory, protože jich je příliš mnoho. Ale
performancí, které se točí kolem stejného tématu, přibývá stále víc a víc. Tento typ inscenací mi však
připadá vždy jako jakýsi paradox per se, obzvlášť pokud mají environmentální téma – technika a
technologie, kterou potřebujeme k realizaci takových představení je pevnou čásj onoho děsivého a
zrychlujícího se kolotoče inovací, které způsobují hromadné zastarávání dosud funkční techniky,
kterou stále hromadně vyhazujeme, a žádají si stále větší a větší energeecké i surovinové zdroje. Jistě
že by bylo dost objžné se dnes otočit na podpatku, vypnout světla, projektory a svíet si zas svíčkami
jako v barokním divadle, ale přeci jen, není to ukázkový rozpor?

Daniela Machová: Kvint et Sense – Roztančené vibrace
Taneční aktuality, 15.9. 2019 / recenze inscenace Kvint et Sense
h‹ps://www.tanecniaktuality.cz/recenze/kvint-et-sense-roztancene-vibrace
Holešovické Studio Alta naplno zahájilo divadelní sezonu premiérou nového projektu Petera Šavela s
názvem Kvint et Sense. Námět inspirovaný Einsteinovou teorií gravitačních vln a vibrací vzbuzoval
zvědavost, zapojení zkušených a oceněných tanečnic nezávislé scény (Marena Hajdyla Lacová, Lucia
Kašiarová, Tereza Ondrová) zase kladlo vysoká očekávání. Výsledek však působil mírně rozpačitě.
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Na poměry našeho současného tance docela podrobná anotace v programu přibližuje záměry
pěečlenného autorského týmu: použít těla tanečníků jako prostředků pro manifestaci všech vibrací,
které nás obklopují. Inspirovat se etěrnými životními zkušenostmi jedinců i momenty kolekevního
vědomí. Vyjádřit pohybem vibrace sálající z hudby, publika, prostoru, z plynuj času… Vskutku
ambiciózní a nelehký úkol pro tanečníka i zkouška vnímavose, trpělivose a otevřené mysli publika.
Elektroakusecká hudba z dílny skladatele Tomáše Vjpila v tomto případě není jen doprovodným
elementem. Zcela zásadně formuje a ovlivňuje dění. Atmosféra a intenzita zvuků, vzruchů, křiku,
zpěvu a pokřivených tónů saxofonu či houslí dává jasné vodítko pěeci interpretů. Ti svá těla
rozvibrovávají v průběhu díla ve vymezených úsecích, přičemž převažují spíše sólové výstupy, jimž
ostatní pouze přihlížejí, či se pohybují tak, aby na sebe nestrhávali pozornost. Každý z tanečníků vnáší
zcela jinou energii a pohybovou kvalitu. Ne všem je vytyčen stejný časový prostor. Z žen dominuje
Lucia Kašiarová, její gesta a pohyby jsou většinou silové, urputné, neústupné až bojovné. Tělo jako by
reagovalo na zvuky spíše intuievně, podvědomě. Peter Šavel je v kontrastu k ní naopak velmi vláčný,
jemný, se zvlněnými pohyby, rozmáchlá gesta paží měkká. Jindy výtečná tanečnice Marena Hajdyla
Lacová se v tomto kusu spíše ztrácí v méně výrazných epizodkách a duetech s Peterem Šavelem, jež
evokují jednotlivé etapy zrodu nového života. Renan Marens de Oliveira představuje většinou klidný
až meditaevní element, jeho úsporné pohyby rukou, místy se dotýkajících očí, odkazují zřejmě ke
snaze naladit se na vibrace diváků zmiňované v anotaci. Úloha Evy Priečkové (alternace Terezy
Ondrové) je bohužel zcela minoritní, působí, jako by byla mnohdy spíše do počtu.
Reﬂexe vibrující hmoty se odráží především na tělesných pohybech, obličeje tanečníků se v mnohdy
nečekaných chvílích zkrouj i do různých grimas, z úst se ozývá křik, výkřik, zpěv. Pulsující těla
připomínají tu šelmy, tu lidoopy, drezúru koní či kopulační pohyby a porod. Nejpůsobivější moment
nastane, když se všichni zformují na jednu hromadu sunoucí se prostorem. Pletence těl a končeen se
přelévají, chtějí se oddělit a zároveň zůstat pohromadě, zakrývají se obdélníky žluté umělohmotné
plachty, jež byly vyskládané na podlaze.
Velký jednolitý kus žluté plachty je pak následně přesunut a poslouží jako azyl Peteru Šavelovi, smysl
tohoto konání mi však uniká. Co měla vyjadřovat další leskle duhová plachta ukrytá pod původní
žlutou? Sennou stránkou inscenace jsou pak kostýmy, které příliš nesouvisejí s tématem, naopak
působí jako nesourodé úlovky ze dna skříně a úbory na ﬁtness akevity.
Samotné vyústění díla je velkým překvapením. Tanečníci jako planety krouží různou rychlosj po svých
drahách. Jejich konání vyvolává pocit řádu, uklidnění, úlevy, lehkose. V sále se stmívá, hudba plyne
dál… Kvint et Sense se proměňuje v ohlušující meditaci, kdy je divák ponechán ve tmě napospas svým
myšlenkám a má neomezený čas vstřebat a analyzovat viděné. Klaněčka se nekoná, tanečníci se
vytraj, je zcela na vůli diváka, jak dlouho chce prodlévat v potemnělém sále stále ještě za zvuků
hudby.
Kvint et Sense není jednoduchým šálkem čaje. Vyžaduje naladění se na stejnou vlnu. Tanečníci jsou
však příliš často ponořeni do sebe, místy téměř v transu. Škoda, že divák zůstává na druhém břehu,
jako nestranný pozorovatel, aniž by byl děním rozvibrován.
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Zuzana Smugalová: Kvint et Sense – Chápání nepochopitelného
Opera Plus, 25.9. 2019 / recenze inscenace Kvint et Sense
h‹ps://operaplus.cz/kvint-et-sense-chapani-nepochopitelneho/

Vytvořit prostor, kde je nabízeno a využíváno vše, co nelze slovy popsat, okem zachyet, myšlenkou
polapit. Reagovat na samou podstatu existence, zhmotnit energii jako předmět v jeho akceleraci i
rozmělnění. Být svou emocí mezi smysly ostatních. Stovkami vznosných slov by se dala popsat snaha,
kterou v představení Kvint et Sense vyvinula pěece tanečníků pod vedením Petera Šavela v produkci
DanceWatch. Bylo uvedeno v premiéře 10. září 2019 ve Studiu Alta.
Lákalo na taneční zpodobnění fyzikální teorie, autorskou hudbu i zajímavá jména interpretů (Marena
Hajdyla Lacová, Lucia Kašiarová, Tereza Ondrová, Renan Marens de Oliviera a Peter Šavel), což
slibovalo interesantní začátek nové divadelní sezóny současného tance. Ovšem v naplnění příslibu
zůstaly překvapivé rezervy a lze se jen dohadovat, jestli to bylo proměnou v avizovaném obsazení
(Terezu Ondrovou alternovala Eva Priečková), čerstvosj díla, náročnosj tématu či rezignací na silnější
akcentaci výtvarné stránky projektu.
Tanec, který se na jeviše Alty odehrával, vycházel z momentálního rozpoložení protagonistů
přestavení. Nešlo o setkání bez konceptu, ale o vzájemnou naladěnost, kterou podchycovali své
imaginace. Pohybově nikterak objevně vytvářeli tanečníci na jeviše své vize v různých mírách
vzájemného chápání formou sekvencí bez individuálně daných charakterů. Kostýmy sice naznačovaly
nějaké vztahy, ale byla to spíše šifra než indicie. Silným aspektem, který ovšem působil v celku jako
opomíjený, byla hudba Tomáše Vjpila a kol. stylově silně směřující k ambientu, což se jevilo jako
opodstatněné. Ovšem jm, že nevznikala přímo během samotného představení, vytvářela ve vztahu k
dění na jeviše určitou, těžce pochopitelnou disproporci. Tu jen prohluboval světelný design (Zuzana
Režná), který svou polohu jako by také teprve hledal. A tak tanec na jeviše plynul sám, občas se potkal
s hudbou, občas se světlem či bílým diagonálně situovaným obdélníkem na zemi, až nakonec zmizel
jako čásece atomů v nekonečnose vesmíru. Zůstal jen nikdy nekončící zvuk.
Kvint et Sense, tak jak bylo na premiéře uvedeno, nevybočilo z průměrnose choreograﬁí současného
tance, které místo naraevních námětů využívají taneční abstrakce stavící na smyslovose prožitku.
Jejich základním znakem je syrovost, s jakou jsou divákům servírovány tak, aby se soustředili na
taneční pohyb a vnitřní energeecký náboj mezi protagonisty. S trochou ironie můžeme říci, že to
skvěle fungovalo na přelomu esícilej v éře vrcholné postmoderny, ale dnes už to vyžaduje o něco víc,
než jen zašjtění se mantrou „my tanečníci to tak chceme, protože to tak cíjme“. Přesto nelze Kvint et
Sense rezolutně odsoudit, spíše mu dopřát zamyšlení na jeho podstatou. Při tvůrčích i životních
zkušenostech zúčastněných by to už snad nemuselo být jen o hledání.
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Lucie Kocourková: ProvokaRvní portugalská performance ve Studiu ALTA
Opera Plus, 4.10. 2019 / recenze inscenace Adorabilis
h‹ps://operaplus.cz/provokaRvni-spanelska-performance-ve-studiu-alta/

Minulý pátek se Studio ALTA stalo dějištěm jedné další pohybové metafory o sledování a ovládání, o
narušování hranic osobní svobody, které může být stejně tak dobře zosobněno uvězněním jako
útokem. Tři performeři z Portugalska plnou pozornost publika nepochybně získali, ale jestli i jeho
přízeň?
V projektu Adorabilis věnovaném izolaci, pozorování a zkoumání hranic se setkáváme se třemi
bytostmi, které evokují jakési příslušníky kmenové kultury (možná však jen naší vlastní, nazírané
nezaujatým okem zvenčí). Kostýmy, líčení a masky z punčochoviny, peří či korálky, to vše budí dojem
výstroje válečníků. Jsou však uvrženi do indiferentního prostředí, na prázdnou scénu, do temnoty.
Nezdá se ale, že by je to nějak zvlášť znepokojovalo.
První sekvenci jejich vystoupení prostupuje sborová recitace básně pronášené úlisným a úmyslně
zženšelým hlasem, rozvedená opakováním. Básně, v níž to rezonuje slovem „práva“ a výčtem
nejrůznějších živočichů, do nichž se později performeři během večera více či méně viditelně převtělí.
Zdá se, že je to právě výčet těchto bytosj a jejich roztodivného počínání, čím je naplněna podstatná
část představení. Ta, v níž se na zadní stěně sálu vynoří kreslené pohyblivé oko, bez víčka a neusínající,
oko umělé inteligence, která se zájmem pozoruje tvory hrající si v předem vymezeném prostoru.
Světelný design představení byl především dobře technicky odbaven, skutečně se dařilo přesně
osvětlovat čtverce v mřížce na podlaze, v jejichž manenelech se účinkující museli pohybovat (nebo se
ve svých napůl lidských napůl zvířecích rolích mylně domnívali, že je snad ovládají). Diváci mohli mít
dojem, že sledují sledování, pokus, výzkum chování neznámého druhu v umělých podmínkách.
Zajmco se, jak už to bývá, stali sami objektem experimentu, který na nich performeři provádějí.
Pohybový slovník pomáhal někdy konkrétnímu čtení pohybů evokujících faunu, a stejně tak
nejrůznější skřeky a výkřiky, které se trojici mužů draly z hrdel. Jinde divákově představivose pomohla
zvuková krajina se zpěvem velryb. Pohyb v této performanci je syrový a dynamický, někdy přechází
spíš k pantomimě, ale je to stále především silová akce. Značnou část představení doprovází zpěv
samotných interpretů, ke svému překvapení jsem za poslední půlrok už potřej nebo možná počtvrté
slyšela v současném pohybovém divadle melodii Cold Song od Henry Purcella, která se zřejmě v této
oblase stala šlágrem. Základní moevická linka je jednoduchá a harmonická a dá se opakovat téměř
donekonečna jen s různou dynamikou, to je samozřejmě prakecké. Performanci však jeden z mužů
zakončil autorskou písní, jejíž název „Bůh je žralok“ jsme si spolu s textem úvodní básně mohli i
přečíst. Vypuštění nafukovacího žraloka naplněného héliem a poháněného malým strojkem pod
střechou sálu už jen dokreslilo absurditu celého večera. Akvárium se dvěma zlatými rybičkami bylo
jen zdůrazněním metafory, kdyby někdo pochyboval o tom, kdo všechno jsou malé ryby.
Všichni tři tanečníci překypovali energií a výdrží v pasážích s úmorně repeeevními pohyby, v
okamžicích, kdy se pohybovali sériemi nekončících poskoků a přískoků po jeviše, ať už při zemi nebo
skoro v letu. Právě tak byla s jejich vnitřním napějm provázaná i živá výrazná mimika, pohybová
nadsázka některých pasáží vzbudila nefalšované pobavení. Dětské nadšení z objevování a hry, opojení
mocí, stálé přechody mezi lidskou a zvířecí říší, mnohoznačné nemrkající oko v pozadí. Celek měl za
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úkol iritovat svou nesourodosj, ohlušovat svou křiklavosj a zjevně i vzbudit emoce na té nejširší
škále, což se vše zdařilo.
Každý má nastavenou hranici jinde, a tento večer určitě svoboda jednoho nekončila tam, kde začíná
svoboda druhého, performeři si cizí svobodu brali zcela bezprecedentně a spoléhajíce se na to, že v
současném umění je dovoleno vše. Já se jen domnívám – že není. Že mám jako divák a občan právo
odejít z divadla po materiální stránce ve stejném stavu, v jakém jsem do něj přišla, že žádný umělec
nemá právo zasahovat do mojí integrity a že svévole není umění. Burcujte si ducha, ale hmotné statky
jsou nedotknutelné.

Hana Polanská Turečková: Po pás: CreWcollecRve a posun v chápání tance
Opera Plus, 12.10. 2019 / reﬂexe projektu Po pás
h‹ps://operaplus.cz/po-pas-crewcollecRve-a-posun-v-chapani-tance/

Analýza projektu Po pás uměleckého sdružení CreWcolleceve aneb Snaha o hlubší porozumění
postmoderní zkušenose a jeho přetavení evropským tancem 90. let.
CreWcolleceve vznikl nejprve jako virtuální pla~orma propojující formou webových stránek různé
umělce. Jako jakýsi deštník sdružovala převážně výtvarníky, hudebníky a performery. Postupně se
virtuální propojení přetavilo v diverzní spolupráce v reálu. CreW se soustředí na tvorbu a produkci
speciﬁckých interdisciplinárních akcí.
Před dvěma lety 14. června 2017 odstartovala ve Studiu ALTA nová série improvizačních večerů Po
pás. Iniciátorkou projektu byla Jana Novorytová a inspirací se jí stal amsterdamský formát Monday
Match, kde kurátor sestavuje skupinu lidí, kteří spolu déle než rok nebyli v žádném tvůrčím vztahu a
odperformují spolu improvizační set. Hosty večerů byli umělci etablovaní na české umělecké scéně,
ale i zahraniční umělci, např. Julyen Hamilton, David Zambrano či Maren Kilvády.
Na webových stránkách CreWcolleceve čteme, že Po pás je dobrodružství improvizace, jedinečnost a
neopakovatelnost sledovaného, spontánnost a překvapení. Na jeviše se spolu potkávají umělci z
různých oborů, kteří spolu déle než rok nespolupracovali a komponují v daný večer improvizované
představení. Divák i performer jsou na tom podobně, ani jeden neví, co se bude dít, ale jsou v tom až
„po pás“. Každý večer má dvě až tři čáse o délce 20 až 30 minut. Kombinaci hráčů vybírá publikum
losem těsně před začátkem představení. Diváci nejen že rozhodují, kdo s kým bude performovat, ale
stávají se součásj celé koncepce jm, že přinášejí nápady na konkrétní úkoly pro umělce, zastoupené
takto – tanec, vizuál, slovo, hudba, světlo.
Zdá se tedy, že hlavním rysem přejaté amsterdamské koncepce by se měl stát improvizovaný večer.
Cílem pak otevřená, spontánní struktura, kterou tento formát předjímá, a zároveň smísení a
mezioborová setkání, která vedou nebo by mohla vést k novému náhledu na vlastní tvorbu, či k
mezioborovým spolupracím. Zároveň slouží ke zpochybňování konvenčních divadelních forem tance.
Formát Po pásu tak ukazuje důležitý posun v chápání tance, jenž se odehrál skrze zkušenost
postmoderního tance, kde docházelo k volným setkáním umělců, které nespojovalo pouze jejich
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médium a jeho dokonalé ovládnuj, ale také důraz na řešení otázek a problémů, které si kladli ve
vztahu k tvorbě, předvedení a účase. I když začátek 60. let a perioda Judson Dance Theatre se
vyznačuje v tanci také příklonem ke zkoumání čisté materiality pohybu, jeho analýzám a
objekevizacím pod vlivem zvláště Merce Cunninghama, je zde od začátku patrné silné propojení s
celou uměleckou scénou, což umožnilo vznik neoavantgardního hnuj a změnu tanečního
paradigmatu, tak jak ho znala moderna.
Po pás nám tak dává skvělou příležitost k analýze teoreeckých myšlenek, které ovlivnily změnu
moderního paradigmatu, a také možnost podívat se, jak je na tom česká odborná taneční veřejnost a
zda je schopna tuto změnu uvidět, uchopit, reﬂektovat, akceptovat a ocenit.
Clement Greenberg – teoreek umění, činný kolem poloviny 20. stolej – analyzoval abstraktní
malířství s důrazem na jeho formální čistotu a nezávislost média. Tento přístup ovlivnil u tanečních
teoreeků čtení tance jako vědomí čistého tance a toto paradigma v našich krajinách stále převažuje.
Znamená to vnímat, že tanec má esenci, která je založena na neustále proudícím pohybu těla
záměrně regulovaného rytmickými, geseckými nebo jinými vzorci.
Toto chápání uměleckých disciplín na základě jejich esence 60. léta rozbíjejí a výsežně tuto změnu
popisuje umělec a tvůrce prvních happeningů Alan Kaprow, který říká, cituji: „Mladí umělci dneška si
už nemusí říkat: “jsem malíř nebo básník nebo tanečník”. Jsou prostě umělci…“ Tyto myšlenky,
kterými se umělci napříč obory obracejí spíše k řešení ﬁlozoﬁckých než esteeckých problémů svých
vyjadřovacích prostředků, nakonec vedly k minimalismu, vzniku konceptuálního umění a ﬁlozofování
o konci umění.
Tím, že spojuje náhodu, improvizaci a spontánnost, navazuje Po pás na snahy postmoderních umělců
o vymanění se z osidel naraevnose, psychologizování, esteecky formovaných těl, technických
dovednosj či divácké podbízivose, tak jak se o to v 60. letech pokoušela neoavantgarda v opozici vůči
modernímu tanci.
Po pás si tak můžeme spojit např. se zřejmě první akcí tohoto druhu, kdy mezi americkým skladatelem
Johnem Cagem, klavíristou Davidem Tudorem a choreografem Mercem Cunninghamem proběhla
spolupráce na akčních projektech na půdě Black Mountain College. Jako převratný počin uskutečnili
performance nazvanou dnes Divadelní událost. Tato performance spojovala několikero druhů umění v
jeden celek a byla originální díky svému akčnímu přístupu. Umělce spojoval pouze čas a místo, ale
jinak byly jejich akce a interakce ponechány náhodě.
Tento posun v chápání uměleckého díla, jež může fungovat bez geniální autorské aury, reaguje na
sociopoliecké nastavení společnose. V té době se vyhraňoval především proe myšlence geniálního
maskulinního gesta abstraktního expresionismu (Jackson Pollock), který odrážel sebevědomou
poválečnou náladu amerických padesátek.
Protože celkově snahy CreWcolleceve jhnou k myšlenkám neoavantgardního dědictví a rozklíčování
evropských snah o řešení choreograﬁckých problémů, vyproﬁloval se na české scéně jako
intelektuální a progresivní skupina a stojí za to se na jejich snažení podívat podrobněji.
Po pás se opakovaně koná v prostorách divadla Studio ALTA a CreW se organizuje kolem lidí, kteří se
proﬁlují na české současné alternaevní taneční scéně. Proto mluvím o Po pásu v uměleckohistorickém
kontextu, kdy se taneční umění propojilo s uměním vizuálním na základě řešení společných témat, a
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pomíjím kontext hudebně-historický, i když by jistě stálo za to Po pás z tohoto hlediska rozebrat právě
v návaznose na úzkou spolupráci Cunninghama a Cagea.
Jak bylo řečeno, Po pás inklinuje ke zkoumání souborů hodnot vzniklých v neoavantgardním období
krieckého umění a liminálních performancí, v důsledku čehož choreografové a performeři
experimentovali se způsoby produkce a diváckého vnímání ve snaze vzdorovat divadelnímu
„spektáklu“. Po pás tak má událostní charakter. Interakce performerů mezi sebou a diváků s
performery tak vznikají jako jedinečné a spontánní akce.
CreWcolleceve poučeně reaguje na dlouhou prodlevu, která se u nás na poli tance udála – a stále trvá
kvůli přerušení návaznose vývoje moderního tance, které bylo způsobeno událostmi II. světové války
a poté nástupem a trváním komuniseckého režimu. Díky této prodlevě se po uvolnění v 90. letech v
Čechách začal nezávislý tanec z pochopitelných důvodů obracet převážně k tanci modernímu. Jeho
hlavními rysy výrazu byly svoboda vůle, individuální vkus, paměť, smysl sebe sama a zmíněná snaha
legiemizovat svoji kvalitu nezávislého umění formální čistotou. Ve Francii však už mezijm Jerôme Bel
ﬁlozofoval o konci tance a nemožnose posunout taneční umění dále.
Od 60. let uplynula dlouhá doba a myšlenky postmoderního tance byly přesazeny, převzaty a
znovupromyšleny evropskými umělci 90. let, kteří měli k dispozici také experimenty tanečního umění
let 70. a 80. na evropské scéně – zvláště Tanztheater Piny Bausch a minimalisecké, repeeevní
choreograﬁe Anny Teresy De Keersmaerker. Hlavními charakterisekami generace Jerôma Bela a
Xaviera Le Roy byly nedůvěra v reprezentaci, podezřívavost vůči virtuozitě jako cíli, redukce
nepodstatných rekvizit a scénických elementů, trvání na tanečníkově přítomnose, hluboký dialog s
vizuálním uměním a performance art, poliecká informovanost krieky vizuality a hluboký dialog s teorií
umění.
Během 90. let 20. stolej tak nastává v Evropském tanci období potřeby nové reﬂexe performance a
choreograﬁe a vrcholí francouzskými teoriemi pozdního 20. stolej. Důsledkem
tohoto paradigmaeckého odvratu od moderny, tzn. formálně abstraktního pohybu tance – k něčemu,
co je nepřesně označováno jako konceptuální tanec, je poskytnuj půdy pro jiný druh myšlení. Dává
vyvstat rozdílným uspořádáním projnajících se v možnostech tvoření (making), předvádění
(performing) a účastnění se (a’ending) performance podle principu pojmu exprese ve ﬁlozoﬁi Gillese
Deleuze a je ve vášnivém dialogu s neoavantgardou.
Filozoﬁcky vzato můžeme umění podle Deleuze brát jako proces citlivý ke své vlastní transformaci –
otevřená spontánní a experimentální transformace se potvrzuje skrze neustálou změnu a ukazuje
různost a vitalitu života. Jsou to možnose přítomné v konkrétním souběhu sil. Koncept exprese u
Deleuze popírá představu světa jako uzavřeného souboru termínů, které můžeme organizovat,
strukturovat a pojmenovávat, ale chápe ho jako expresivní a otevřený celek, který neustále prochází
procesem utváření nových vztahů.
CreWcolleceve si uvědomuje, stejně jako generace 90. let, iluzi novose – ve smyslu inovaevnose či
originality (spojené s kapitaliseckým chápáním „nového“ jako vyčerpání „starého“), která se pojí s
termínem současný tanec. Crew tedy ve svých projektech hledá něco nového jm, že pracuje v dialogu
s minulým, spíše než že minulé odmítá, což si právě uvědomili novátoři evropského tance let
devadesátých.
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Dalším důležitým bodem, ke kterému v oblase tanečního umění došlo, bylo uvědomění si rozdílu mezi
tancem a choreograﬁí. To, že pojem choreograﬁe nemusí být spojen pouze s pohybem těla a
tanečním uměním, nastolilo nové otázky, které evropské choreografy 90. let spříznily s érou Judson
Dance Theatre. Choreograﬁe se na konci stolej redeﬁnuje jako organizace pohybu v čase a prostoru
bez přímého vztahu k pohybu těla. Podle Williama Forsytha jde o organizování věcí v prostoru nebo
dokonce podle Johnatana Borrowse je choreograﬁe možnost činit rozhodnuj včetně možnose žádné
nečinit. To právě dovoluje vykročit ze světa tance, jak ho chápe moderna, do dialogu s jinými druhy
umění, ﬁlozoﬁí či vědou a do dialogu s taneční historií.
Choreografové (Jerôm Bel, Xavier de Roy, Jan Ritsema, Boris Charmatz, Jonathan Borrows aj.) mluví o
své tvorbě jako o „choreograﬁi“ nebo „choreograﬁcké performance“, nenazývají svoji tvorbu
„současný tanec“ (contemporary dance). Ten toež v sobě implikuje návaznost na moderní tanec a
spojitost s ním. Naproe tomu pojem choreograﬁcká performance odkazuje na práci s myšlenkovými
přístupy neoavantgardy 60. let, které operují spíše na poli umění a teorie umění.
Tak jako si choreografové a tanečníci 90. let našli spojení a myšlenkovou příbuznost s
neoavantgardou, čímž umožnili otevřeně používat historii jako archiv, a ne ji vnímat jako jednou
provždy uzavřený kánon, tak se také češj členové CreWcolleceve přes svoji holandskou zkušenost
snaží navázat dialog s těmito hluboce promýšlenými problémy otázek těla, pohybu, prostoru, času,
tvorby, akce a vztahu diváka a performera a přemýšlejí tak nad ﬁlozoﬁckými a polieckými otázkami
produkce, díla, prodeje a spojení umění s mocenskými silami insetucí či určitých diskurzů.
Proto jejich činnost nemůže být hodnocena, zažívána, ani pojmenována a čtena prizmatem
Greenbergovské analýzy, a jm pádem nazírána jako současný tanec, ale spíše třeba je chápat jako
choreograﬁcké performance ve smyslu Borrowsovy deﬁnice „choreographing problems“ – či ji
pochopit díky konceptům událose nebo exprese tak, jak je promyslel Gilles Deleuze.
Po pás se tak stává neocenitelnou zkušenosj pro interprety, diváky, samotné kurátory Po pásu i
odbornou veřejnost a otevírá pole pro další rozšíření a promyšlení neoavantgardních myšlenek u nás,
které jsou zásadní pro hlubší porozumění tomu, co se děje v současném tanci, nebo v pronikání
choreograﬁe do umění dnes. Snahy CreWcolleceve, pokud budou šířeji akceptovány a podporovány,
tak mohou mít nezastupitelnou roli ve vzdělávacím a sebereﬂexivním procesu celé české taneční
pla~ormy, a jm jistě zvednout její presež.

Clara Zangová: Song lines – emocionální síla bez cenzury
Taneční aktuality, 27.10. 2019 / recenze inscenace song lines: expedice 97/18
h‹ps://www.tanecniaktuality.cz/recenze/song-lines-emocionalni-sila-bez-cenzury

Studio Alta uvedlo premiéru Song lines slovenského tvůrce Tomáše Janypky. Taneční večer obsahoval
autorovo sólo a duet, který doplnila Sabina Bočková. Janypka se pusel do velice osobního a citově
náročného tématu absence blízké osoby. Dílo poutá pozornost zajímavým včleněním slovesného
projevu i emocionální silou.
Inscenace začíná nevšedně. Interpree nehybně stojí na okraji prázdné scény, připomínají uvaděče.
Jsou klidní a civilní. Mohla by to klidně být přednáška, debata nebo esková konference. Ale je to
představení. Je to ale skutečně představení? Tomáš Janypka jej uvádí ne úplně dokonalým projevem, s
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poznámkami před sebou, jako by nezkušený řečník zahajoval summit. Ptám se sama sebe, co se děje,
snad i trochu zapochybuji, jestli je to vhodná expozice představení.
Po chvíli se ukazuje, že se jedná o hru se slovem a s diváky. Nesouvislý slovní projev přechází do
preciznějšího, připraveného. Stejně tak pohyb, který se záhy přidává. Přesto ani jedno nepůsobí
strojeně. Janypka z role podivného moderátora vklouzl do role vypravěče příběhu s nebývalou
elegancí. Najednou vše dává smysl. Stává se téměř činohercem a taneční divadlo povyšuje na literární
dílo. Pozorujete splynuj moderních divadelních tendencí s tradičnějším pojejm, kdy si bylo
představení a jeho literární předloha velice blízko.
Zápisky z deníku
Tématem je ztráta a následná absence blízké osoby. Představení je expedicí do zasaženého vnitřního
světa jedince, vizualizovaného tanečníkovým tělem. Tuto zkušenost, kterou každý v nějaké podobě
zná, autor obrací na nejosobnější rovinu – na ztrátu vlastní matky. Nikoliv však v pateeckém slova
smyslu. Jeho proslov připomíná zápisky z deníku – nesouvislý tok myšlenek, který přesto má
výpovědní hodnotu. Projev, který je nejupřímnější, a proto nekoherentní. Myšlenky plynou bez
cenzury. A jen tak mimoděk se přidává Janypkovo tělo. Tělo vizualizuje slova, nesnaží se o žádný
jinotaj. Vůbec celé představení je velmi přímé a explicitní. Nejen proto, že nás Janypka během své
rozmluvy seznamuje s jm, co jej poznamenalo, s čím se vyrovnává, ale i přímým a jasným pohybovým
projevem.
Mluvené slovo navíc tanečníkovi umožňuje vepkovat. Ne že by to neumožňoval pohyb, avšak ten
zůstává civilní, což celkové podobě představení prospívá. Navíc slovem se mu daří publikum
spolehlivě rozesmát. Tím náročné téma odlehčuje, takže divák neodchází domů zdrcen, i když tuší, že
na scéně se odehrálo něco niterného a závažného.
Celé představení si drží rozvážné tempo, nikam se nežene, spíš připomíná valící se lavinu v extrémním
slow moeon, umocněným hypnoeckým pohledem tanečníka, později i tanečnice. Neznamená to však,
že by postrádalo dynamiku. Ta ale místy stagnuje ve světelném designu, někdy až příliš plochém.
Možná je jen záměrně stejně civilní jako taneční slovník, který se příliš nesnaží o žádnou ekvilibriseku,
a stejně jako hudba – většinou až nepatřičně veselý folk, jehož text však koresponduje s tématem. To
opět ukazuje na popisnost díla. Nejenže interpree význam představení odkrývají i skrze písňové texty,
ale občas také lehce vykreslí jejich obsah.
Zajmco s Janypkou se divák může plně ztotožnit, neboť vyslechl jeho osobní příběh, ptá se, jakou roli
hraje Sabina Bočková, která jen beze slova vchází do choreograﬁe. Je jen interpretkou Janypkových
zážitků, nebo se vyrovnává s vlastní ztrátou?
Závislost a prázdnota
V duetu je patrná závislost dvou lidí – buď na oné blízké osobě, která se má záhy ztraet ze života,
anebo toxická závislost na jiné osobě, která plyne z neschopnose se se ztrátou vyrovnat. A pak
prázdnota, která člověku zbude. Cíjme, že vyrovnat se s něčím, co není, je mnohdy těžší než vyrovnat
se s něčím hmotným. Pak nastává vnitřní boj, potřeba smíření. Tanečníci, zvláště Janypka, hodně
pracují se změnou trajektorie, s přepady, s pohybem, který nechají zajít za hranu. A jm jako by před
divákem vznikal obraz vnitřního zápasu se sebou samým. A nakonec uzavření kruhu, opakuje se
počáteční sekvence, která duet otevírala. Všechny tyto fáze prožívání ztráty jsou v díle zřetelné.
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Každý z tanečníků má jiné pohybové kvality a ukazuje to nejlepší z nich. Tomáš Janypka vyniká jakousi
energií a silou, která vyzařuje i z klidného a s opatrnosj vedeného pohybu. Dobře tak ilustruje vnitřní
těžkose, s nimiž je třeba se poprat. Na Sabině Bočkové je patrná klasičtější průprava a větší pohybová
ﬂexibilita, působí proto esteečtějším, uhlazenějším dojmem. Její energie je klidnější, evokuje
prožívání, které je okolnímu světu skryto. Dohromady se oba tanečníci skvěle doplňují.
Představení uzavírá zpěv, který sice zdaleka není dokonalý, ale má svou sílu – píseň si pobrukujete
ještě po představení. Tanečníkům se zpívá těžko, mají na nose kolíky. Poznamená snad každý takový
proces od ztráty až po smíření člověka natolik, že se mu nezpívá tak zlehka jako dřív?
Název Song lines odkazuje ke stejnojmenné knize Bruce Chatwina, která romanezuje nomádský život
aboriginců. Ti si měli údajně předávat z generace na generaci písně, jež v sobě měly zakódovaný popis
nějaké cesty. Kdo znal píseň, znal tedy i cestu. Že by cestu životem i smrj?
Přes drobné výtky ohledně upozadění Bočkové a rezerv ohledně práce se světlem nebo hudby je
představení pozoruhodným zážitkem. Nabízí jak náhled do osobních zážitků interpretů, tak i návrat k
těm vlastním. To vše prostřednictvím taneční symfonie.

Zuzana Smugalová: Kvint et Sense podruhé – transcendentní zážitek
Opera Plus, 4.11. 2019 / recenze inscenace Kvint et Sense
h‹ps://operaplus.cz/kvint-et-sense-podruhe-transcendentni-zazitek/

Poslední říjnový den mělo svou reprízu ve Studiu ALTA představení Kvint et Sense, které v produkci
DanceWatch připravil tvůrčího tým pod vedením Petera Šavela složený z jeho protagonistů: Marena
Hajdyla Lacová, Lucia Kašiarová, Eva Priečková, Renan Marens de Oliviera a samozřejmě Peter Šavel.
Zajmco první uvedení tohoto díla se nesetkalo s příliš pozievním hodnocením a (ne)chtěně se stalo
příčinou následných emoevních internetových debat, kde dlouhé komentáře znovu otevřely otázku
situace a stavu taneční teorie a krieky a jejich vztahu k taneční praxi. Přes různé reakce a názory (ale
bez návrhů řešení) to nakonec dospělo k prvním pokusům o konstrukevní debatu mezi taneční
kriekou a tanečními tvůrci. O tom, jaká byla jejich podoba a co bylo obsahem bude prostor jinde,
protože tento kriecký článek/recenze chce především reﬂektovat výsledky, tj. reprízu uvedeného
představení. Když se premiéra nepovedla, byla to druhá šance tohoto díla neupadnout navždy v
zapomenuj jako TEN ONEN nepovedený pokus o taneční tvorbu.
A jestli se do jeho podoby promítla dosavadní (pro mnohé doposud neuspokojivá) snaha o dialog
mezi kriekem a tvůrcem konzervaevně prostřednictvím psané reﬂexe viděného (kdy si umělci často
ani nepovšimnou, jak moc křičí, že nejsou dostatečně a oprávněně vnímáni), vědí jen e, jichž se to
týká.
Nemá smysl dál napínat zvědavce: všechno dobře dopadlo. Nelze říci, že by se v říjnové repríze
jednalo o zásadně rozdílné představení oproe zářijové premiéře, ale přehodnocení konkrétních
detailů především technického rázu, jako posazení tance do hudby, vyřešení partnerství světelného
designu vůči dění na jeviše či vylepšení drobných maličkosj ve scénickém vizuálu, přineslo dílu novou
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rámcově formální ujasněnost. Díky ní se mohl taneční obsah konečně rozvinout tak, aby naplnil vizi
svých tvůrců.
Stalo se však něco víc. Vzniklý jevištní obraz ovšem postupně během dění na jeviše přesáhnul své
původně vymezené manenely a stal se nečekanou demonstrací síly spirituálního rozměru tance jako
takového. To následně samotné dílo rozvinulo jako kvěenu do jeho mistrovské podoby. Označení jako
„výjimečný a hluboce se duše diváka dotýkající zážitek“ je zcela vysehující.
Od začátku, kdy se těla tanečníků na jeviše na sebe i na publikum vzájemně ladila, vnikalo postupně
souznění harmonizující čásece atomů doposud volně proudící prostorem podle toho, jak se mísila
nová, s diváky příchozí a původní, s tanečníky čekající energie. Civilnější poloha vnikajícího jevištního
pohybu koncentrovala energeeckou kumulaci podle svých intuievních potřeb a vnějších (pěe)
pomocných elementů. V tom dynamický taneční projev několikrát rozvířil energeecké toky do všech
směrů a úrovní. Zásadní při tomto procesu byla opět hudba a také jí zvukově sekundující hlasový
projev a zpěv na jeviše. To vedlo atmosféru vnikajících situací z inscenační tzv. open formy až k pocitu
zažívání rituálního dění, jehož byl divák v tomto eventu zcela nečekaně přímým účastníkem, a ne
pouze jeho divadelní pozorovatelem. Atmosféra v celém sále dostala spirituální rozměr dalece
převyšující divácká očekávání a možná i tvůrčí plány.
Tanečníci byli chvílemi znatelně téměř mimo sebe, vnikající momenty točení dodávaly jejich vnitřnímu
prožitku téměř psychedelickou dimenzi. S odkryjm žluté, stejně jako když slunce zapadne, dostoupil
přítomný Spirit do svého vrcholu až na okamžik všeobecné transcendence vědomí na zcela jinou
úroveň. Chvíle, než nastane tma, je okamžikem hry barevných světelných efektů, ve kterých šedá září
jako stříbro a barvy duhy jsou průhledné, aby nerušily moment absolutního štěsj z očištění. Chvilka
absolutní volnose před nutným postoupením do dalšího levelu kvůli energeeckému dobij, je opravdu
jen krátkou přechodovou fází. Byť šlo při zážitku vjemu jen o sekundu či dvě, což nepozornosj lze
snadno propást, jeho síla byla mimořádná. Kdo své nadvědomí během postupných harmonizací
otevřel, prožitek pocíel, ale samozřejmě každý (v publiku i na scéně) podle svých osobních dispozic a
vlastně i zkušenosj. Aby se s jm každý po svém vyrovnal (o samotě), sloužila následná tma, kterou
prostupoval jen zvuk akuseckého vlnění.
To, co autorka tohoto článku ve své recenzi premiéry tohoto představení (jedné ze dvou
publikovaných) napsala (čtěte případně zde), se stalo uzavřenou minulosj.
Toto první reprízování bylo, z důvodů radostných budoucích očekávání jedné z tanečnic, na nějakou
dobu posledním uvedením díla. O tom, že přineslo zcela jiný mimořádný divácký zážitek než premiéra,
není pochyb. Tvůrčí sdělení konečně také obráelo pozornost jinam, než jen k moevaci k osobnose
tvůrce nebo kontextu jeho společnose, ale zacílilo na další úrovně existence tanečního umění. Nestaví
už jen na pragmaesmu využij uměleckého tance jako součáse divadelní akce či přímo jako jejího
nositele (např. u baletu nebo čistě pohybových performancí), ale zdůrazňuje jeho původní hodnotu,
kterou měl v rámci etap civilizačního vývoje lidské existence už dávno. Mezinárodní taneční rada
(Internaeonal Dance Council CID) působící při UNESCO ji předeslala už v jeho začátku, kdy označila
temaeckou moevaci tanečních eventů pro letošní rok názvem „Tanec a spiritualita”.
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Lucie Kocourková: Křehké taneční premiéry ve Studiu ALTA
Opera Plus, 8.11. 2019 / recenze inscenací Roselyne a song lines: expedice 97/18
h‹ps://operaplus.cz/krehke-tanecni-premiery-ve-studiu-alta/

Studio ALTA jako prostor pro premiéry tanečních souborů i nezávislých projektů zásobuje publikum
mnoha novinkami. Z poslední doby se právě objevují spíš tvůrci, kteří sami za sebe přicházejí s tématy
před diváky, oslovují je osobními příběhy a výpověďmi. S takovými přišli v poslední době Cécile da
Costa a Tomáš Janypka se Sabinou Bočkovou.
Neviditelná žena Roselyne si přeje být neviditelná. Chodí skrytá za kvěenáčem s pokojovou rostlinou,
aby nikdo neviděl její tvář, ztrácí idenetu životem pro ostatní a jednoho dne se ze života ztraj, aniž si
toho kdokoli povšimne. Alespoň tak působila postava sóla tanečnice a choreogra•y Cécile da Costa,
když bylo možné vidět work in progress jejího díla. Na premiéře se už konkrétní příběh jedné ženy
rozvolnil do obecnějšího charakteru, s nímž se může ztotožnit mnohem více diváků. Nová Roselyne
nepůsobí jako služebná duše, která zapomněla na sebe v zápalu starose a péče o ostatní (jakkoli i to je
důležité společenské téma), ale jako bytost toužící po přirozenose, jen už zapomněla, jak vypadá a
chutná.
Performerka je v zákrytu zelených listů ztělesněním křehkose. Je šjhlá jako ony, její chůze vratká jako
kořenáč s vyschlou hlínou bez živin, ale je přitom houževnatá jako kořeny nezničitelné rostliny. Svou
performanci rámuje zpěvem i slovy, tóny a rytmus francouzské písně přerušuje neklidná a roztržitá
samomluva, kácí se jazyk i postava. Žena, která samu sebe podkopává, žena, která sama na sebe líčí
past z nesplnitelných nároků, není to povědomé?
Etudy na gauči, jediné další rekvizitě na stabilně osvětlené scéně, jsou mírně groteskní. Performerka
se snaží se zoufalou úzkostlivosj udržet v dokonalém pořádku sebe i své okolí, ovšem mimoděčnému
destrukevnímu jednání, které je její druhou přirozenosj, nezabrání. Někdy se perfekcionismus skrývá
jen v nepatrném gestu. Větší síla v ní se stále dere na povrch, uvrhuje její tělo do nepředvídatelných
poloh, póz, eků a křečí, jsou to pozice až akrobaecké. Kvěenovou „masku“ někdy nahradí rozpuštěné
vlasy, ideneta ženy dál zůstává skryta za touto clonou i za jejími slovy (monolog pronáší anglicky).
Slovu dává stejný prostor a význam jako pohybu, koexistují v jednom společném proudu, v jedné
společné metafoře. Perfekcionismus, pocity viny, na jejichž příčinu se už zapomnělo, strach a snaha
zavděčit se, zavděčit se tak, že se člověk dobrovolně stává někým jiným, než je, a jeho tělo i mysl se
pak stávají kolbištěm dvou proe sobě bojujících stran. Jak ovšem přebít bojovníka, který je mou
vlastní součásj? To je častá otázka dneška. Roselyne je žena, ale tato postava koncentruje pocity,
které se nevyhýbají ani jednomu pohlaví. Všichni nosíme nějaké masky, jen nebývají tak nápadné a
není tak fyzicky nepohodlné držet si je stále před obličejem, o to snadnější je si na ně zvyknout.
Performance Cécile da Costa je subelním dílkem, které sice neatakuje krutosj nebo vypjatými
emocemi, jako tomu bylo v jejím Vypravěči, přesto je svým vnitřním napějm působivé. Humor je
přitažlivá součást jakéhokoli představení a divák se nechá vtáhnout do performance snáz, aniž by si to
uvědomoval. Tančící pokojová kvěena hned tak z paměe nevymizí, fyzický výkon tanečnice také ne,
neboť ve zdánlivé jednoduchose je náročný už jen na koordinaci a spojení pohybového i verbálního
projevu. Neburcuje však, námět k zamyšlení je jemně nabízen.
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Povídání o ztrátách Do niterné výpovědi o prázdném místě jsme se mohli ponořit v projektu Tomáše
Janypky song lines. Nikdy není snadné s takovým tématem předstupovat veřejně před publikum, byť
se jedná o ztrátu, na niž vědomá mysl už „zapomněla“, protože emocionální oesk každé takové
událose zůstává trvalý. Celý název představení zní song lines: expedice 97/18 a naznačuje dva
mezníky – 1997 je rokem úmrj blízké osoby, 2018 rokem tvorby a setkání performera s tanečnicí
Sabinou Bočkovou, s níž dotvořil ke své vlastní jevištní akci společný duet.
V projektu se opět mísí slovo, pohyb, zpěv jako rovnocenné složky. Tomáš Janypka vhled do svého
nitra začíná monologem, útržky vzpomínek na dětství a ztrátu, asociacemi s ní. Postupně reaguje na
pocity a vzpomínky i jeho tělo, vychyluje se z osy jako pod tlakem vzpomínek, v trajektorii, kterou
určuje tok emocí, prostorem, na zem, v dialogu slova a pocitu s fyzickou podstatou bytose.
Citovost představení není atakující, není to ani pouhá osobní zpráva o osobní ztrátě, snaha zaujmout a
už vůbec ne vzbudit lítost. Performer se s publikem dělí o analýzu stavu svého fyzického a
emocionálního těla, s odstupem a téměř vědecky, i s humorem, který se v životě vždy vydere na
povrch jako vděčný pomocník. Hudební složka je opemisecká, američj písničkáři, folk. Skladby
bohužel nejsou uvedeny v programu, a tak se projevuje efekt, kdy všechny složky fungují jako
sjednocený celek, až ztrajte schopnost je rozlišit a zaﬁxovat si je samostatně.
V okamžiku, kdy se performance stává duetem, přichází také více prostoru pro otázky. Je tanečnice
zosobněním ztracené blízké osoby a doplňuje nyní neúplný prostor, který zůstal po předčasném
odtržení? Je taková náhrada plnohodnotná? A nutná? A potřebná? Duet se rozvíjí v doslova krásném
partneringu, v citlivých dotecích a přelévání energie dvou těl, která se dotýkají bez konotace
sexuálního vztahu. Vzniká metafora společné cesty, vzájemné opory, a to doslovné i v práci s těžištěm
a pohybem po zemi. Samozřejmě by bylo možné v duetu hledat i moev závislose a jejího
uspokojování, ale podstatou hmotného vesmíru je harmonie a celistvost, a tato přirozenost přeci
závislosj není. V duetu nečtu toxickou situaci, ale ryzí vzájemnost, princip doplnění a sjednocení.
Scéna je dlouhou dobu nasvícena jednotným vše odhalujícím světlem, ale s duetem přichází i zde
větší proměna, v nastalém přítmí se na zadní stěně prostoru zračí jen jejich obrysy a sjny, v mírném
šeru vyniká inemita kontaktního tance, světlo v teplých barvách evokujících oheň nebo zapadající
slunce jen podtrhuje pozievní vyznění performance. Duet je plynulý a dynamika pohybu
neproměnlivá, světelné změny jsou stejně tak plynulé a přirozené. Performeři se odlučují, ale bez
zaváhání, konﬂiktu, v meditaevní atmosféře smíření.
Poslední otázku pak vzbuzuje ukončení choreograﬁe zpěvem, ale zpěvem zjženým, protože
performeři nemohou dýchat nosem. Melodie jejich zpěvu je monotónní jako mantra a postupně
stoupají v intervalech do stále větší výšky. Odvolávají se temaecky na australské aborigince,
respekeve spisovatele Bruce Chatwina, který v 80. letech publikoval knihu Songlines o jejich
mytologické představě, že svět vznikl skrze písně a zpěv, že zpívané se zhmotňuje v realitu, kterou pak
je možno prožívat. Můžeme si vyzpívat lepší svět, lepší cestu dalším životem, pro sebe a možná i pro
ostatní? Náznak tématu cesty jsme už viděli v jednom z výstupů Sabiny a její ruky jako odpojené
součáse, která hledá cestu sama k sobě. I takové momenty je možné v představení vysledovat, i když
se domnívám, že jedno základní téma performance stačí a že zpěv jako bájný tvůrčí princip evoluce či
výstavby reality by vydal na úplně samostatný projekt.
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Hana Strejčková: Roselyne – Nejsem neviditelná
Taneční aktuality, 9.11. 2019 / recenze inscenace Roselyne
h‹ps://www.tanecniaktuality.cz/recenze/roselyne-nejsem-neviditelna

Umělkyně francouzského původu Cécile da Costa uvedla v pražské Altě autorské sólo nazvané
Roselyne. Projekt inspirovaný stejnojmennou ženou se stal pomyslnou křižovatkou všech žen jejího
typu, tj. v jedné paletě – v jediné interpretce se slily různorodé odsjny studu, laskavose, prchlivose,
tužeb a obav. Jaké a kým jsou Roselyne? Ohebné a poddajné? Vytušitelné, a přitom neviditelné?
Verbálně-fyzický monolog zavedl diváky na pouť niterným světem ženy, na cestu odhodlávání i
nejistoty a strachu ze všeho okolo ní – nás. Jak těžké je otevřít oči, podívat se a prozřít? Přijmout co/
se?
Roselyne je zhruba čtyřiceeminutovou muležánrovou skladbou pro křehké silné tělo a pevný, citlivě
rozechvělý hlas. Zkušená performerka fyzicky obsáhla jak obnažený prostor, tak bez vážných
rytmických propadů udržela tah. Představení se odehrávalo bez razantních světelných změn na ničím
neohraničené ploše okolo moderního sofa, umístěného uprostřed jeviště. Minimalisecky pojatou
scénograﬁi podtrhla běloskvoucí sterilita taneční podlahy, na níž posléze významotvorně vynikly i
sebemenší kousky zeminy vysypané z kvěenáče.
Neodmyslitelnou součásj, bez níž by mozaika nebyla celistvou, se stala pokojová rostlina. Primárně
plnila funkci masky, dále ﬁgurovala jako rekvizita nebo dekorace pro konkreezaci prostředí. Cécile da
Costa téměř dvě třeeny představení v rukách držela kvěenáč tak, aby jí rostlina zakrývala obličej. Mezi
dlouhými listy prosvítala její pleť, ale do očí přesto vidět nebylo, oční víčka držela semknutá. Zpívala,
mluvila, tančila, pohybovala se, z většiny času raﬁnovaně skryta ať za pokojovou kvěenou, nebo
gaučem a jeho částmi. O to silněji pak zapůsobil první vědomý pohled do publika. V tu chvíli celá její
bytost jakoby roztála. Ve svých zelených šatech připomínala pokojovou rostlinu, možná její útlý pružný
kmen či květ, nebo naopak si přála jí být, anebo s ní splynout a stát se echou okrasou v koutě, sama
sobě vrbou, a zároveň zpovídanou.
Kým Roselyne je – jsou? Věděla, kým není. Vyjmenovávala jména, s nimiž se neztotožňovala.
Vzpomínala, aspoň tak jsem si interpretovala její zpěv s repeecemi, které mi od samotného úvodu
evokovaly zadrhávání magnetofonové pásky, přetáčení a opětovné pouštění. Charakterisecký hlasový
projev Cécile da Costa sice vnesl sdělení, obsah, myšlenku, přesto považuji za důležitější právě onu
symbiózu slova, vyřčeného i zpívaného, a pohybu, kdy slovo bylo jak hudbou, tak impulsem k fyzické
akci, intonace a dech pak probuzením emocí. V tomto ohledu byla performerka nezaměnitelná a
originální. V choreograﬁi se například soustředila na variace chůze, v nichž zrytmizované úkroky,
pokrčení, vytočení, nášlap a další prvky na bázi izolací akevně udržovaly divákovo očekávání. Anebo
její způsoby usazování se na divan, noření se do něj, kaskáda pokusů a bláznivě hravých kreací, jak se
schovat – jak nebýt viděna, a přitom ze sebe ukazovala nemálo –, byly vděčným oživením dění a za
pohybový refrén posloužilo typicky ženské gesto, jímž si zkontrolovala, zda šaty překrývají hýždě.
Precizní Roselyne, postavou a postoji děvčátko i zralá žena, ustrašeně i odvážně opakující své fráze,
plná obav ze selhání a strachu být spatřena a s mnoha dalšími představami, dokázala navodit pocit, že
jde vskutku o velmi osobní a osobně dotýkající se příběh. Cécile da Costa v předchozích pracích
naplno přesvědčila o svém vypravěčském umění, o autenecké sdělnose a řemeslné vybavenose.
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
Roselyne – to je herecký koncert na pomezí žánrů, vzkaz ženy o odvaze, adresovaný sobě, ženám a
mužům. I přesto, že nakonec stejně zůstala tajemnou Roselyne s mantrou na rtech být perfektně
neperfektní perfekcionistkou.

Clara Zangová: FesRval RespondART – O nemocech společnosR i porodních bolestech demokracie
Taneční aktuality, 15.11. 2019 / reportáž z fesRvalu RespondART (1/2)
h‹ps://www.tanecniaktuality.cz/reportaze/fesRval-respondart-o-nemocech-spolecnosR-iporodnich-bolestech-demokracie

Třicáté výročí sametové revoluce nyní rezonuje na všech frontách. Se třemi svobodnými dekádami se
pochopitelně vypořádává i taneční scéna, mimo jiné prostřednictvím „angažovaného fesevalu“
RespondART, který zahrnuje taneční intervence ve veřejném prostoru, přednášky, diskuse a v
neposlední řadě představení s mezinárodním zastoupením. Všech zahraničních hostů se téma
(ne)svobody a (ne)angažovanose nějakým způsobem dotýká, stejně jako nás.
Utančit se k smre
Je mrazivé nedělní odpoledne, ani psa by nevyhnal… Po Veletržním paláci přesto korzují lidé:
spořádané rodiny, které vedou své děe k umění, mladé páry, ale i turisté, kteří „veletržák“ našli někde
v průvodci. Jen málokoho z nich vytrhne z nedělního galerijního přešlapování neobvyklá taneční
intervence Who is Frau Troﬀea? turecké tvůrkyně Ceren Oran, která ve výstavním paláci sama
tancuje. Performance se toež moc nepodbízí a je docela dobře schovaná. Ne každý, kdo do paláce
vejde, si jí všimne. Po chvíli chápu koncept, tanečníci mají poutat pozornost hlavně z vyšších pater, z
typických ochozů, Veletržního paláce. Záměr se však naplňuje pramálo. Většina těch, jež chtějí
přihlížet, sedí jako já v přízemí. Neorganizovaně a na zemi.
Oran si zvolila pozoruhodné téma. Pokusila se o repliku událose zvané taneční mor, který zachváel v
roce 1518 francouzský Štrasburk. Dodnes je to tajemná a neobjasněná událost. Žena známá jako Frau
Troﬀea začala bez zjevného důvodu tancovat v ulicích Štrasburku. Není to až tak šokující, jenže dáma
tancovala hodiny a dny. Během měsíce se údajně přidalo dalších 400 osob, každým dnem jich kolem
15 zemřelo, nejčastěji vyčerpáním nebo na infarkt. Prozřetelné autority se rozhodly své občany vyléčit
z domnělé horkokrevnose a usoudily, že ji potřebují zkrátka vytancovat. Povolaly proto kapelu a
zajisely pódium. Situace se jm pochopitelně jen zhoršila a tanečníci byli ještě odhodlanější.
V holešovickém Veletržním paláci je tanečním morem poseženo šest osob – tři muži a tři ženy.
Provozují repeeevní pohyby, které nejsou nijak zvlášť vyumělkované, a provází je taktéž repeeevní
elektronická hudba. Občas se přimotá nepříjemný zvuk připomínající zkoušku sirén. Chvilku mi trvá,
než mě performance pohlj. Přeci jen je to vystoupení způsobující trans, a dostat se do transu chce
čas. Jakmile ale přistupuji na zážitek na hranici martýria a extáze, zhypnoezovaná hledím půl hodiny,
pak hodinu…
Ze všeho nejvíc mě zajímá drobná tanečnice asijského původu. Připadá mi, že se jako jediná skutečně
propadá někam do hlubin nevědomí. Sleduji její vyčerpání, které prohlubuje extázi. Dostává se do oné
paradoxní smyčky, která je dodnes nevyjasněná. Jak to, že „posežení“ nepadali dehydratací a
vyčerpáním jako mouchy? Proč namísto toho tancovali se stále větší vervou? Myslím, že tanečnice je
na prahu tohoto zjištění. Nutno dodat, že tanečníci se na place střídali dlouhých sedm hodin.
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Ne všichni účinkující se dostávají mimo čas a prostor. Někteří kloužou po povrchu této dimenze nebo z
ní ujkají dřív, než je schváj příliš velké vyčerpání. Občas však vznikají pozoruhodné obrazy. Každý z
tanečníků bez jakékoliv domluvy vykresluje jednu vrstvu elektronické hudby. Vznikají momenty, kdy se
skládá celý scénický obraz a hudba je rázem vizualizovaná. Přichází moment, kdy mám pocit, že
hudbu nyní slyší i neslyšící. A pak se ten moment zase rozpadá v jiné pohybové sekvenci.
PoliRci se tance nebojí
Existuje několik teorií, které se snaží vysvětlit zdánlivě neexistující příčinu tanečního moru. Podle
Johna Wallera byla příčinou stresová psychóza způsobená nesnesitelnými životními podmínkami ve
Francii na počátku 16. stolej: hladomor, nemoci a celková krize. Mělo se tedy jednat o ryze fyzický
projev jakési sociální choroby. Co způsobuje taneční mor nakaženým v budově Národní galerie? To
nikdo neví, ale každý si do nich může promítnout vlastní sociální chorobu. Co kdybychom místo
demonstrací propadli tanečnímu moru?
Vím, jaký byl prvotní „morový“ impuls pro vytvoření takové intervence. „Myslím, že jako taneční
komunita selháváme ve schopnose dostat se k širokému publiku. Už jsem byla unavená z
přesvědčování, žádosj o peníze a představení pro velice limitované publikum,“ říká autorka
představení Who is Frau Troﬀea? Ceren Oran. Tato skutečnost ji dohnala ke znovuoživení tanečního
moru, který několikrát vypukl v německých ulicích, kde choreogra•a působí. Když se Ceren zamýšlí
nad otázkou angažovaného umění, která je leitmoevem celého fesevalu RespondART, opět naráží na
otázku úzkého publika. Turecké polieky prý nikterak netrápí poselství jejích inscenací, neboť nemají
na rozdíl od televize nebo populárního ﬁlmu dosah.
Porodní agónie
Týden angažovaného umění pokračuje představením Head ﬁrst aneb Kontrakce expandujícího času ve
Studiu Alta. Toto je revoluce z úplně jiného, mnohem konkrétnějšího soudku než taneční mor
zapříčiněný sociálními chorobami. Jak je důmyslně zakódováno v etulu inscenace, maďarské uskupení
The Symptoms se vrhlo do detabuizace a naprostého obnažení porodu. Po dlouhé době sleduji
taneční komedii, která sama sebe nebere moc vážně, a taky po dlouhé době vidím taneční
představení s funkčně využitou scénograﬁí. Z celého kusu mám příjemný dojem od začátku do konce,
nejen díky čtveřici sympaeckých Maďarek s prořízlou pusou i drzým tanečním projevem.
Představení není nikterak jinotajné a vede diváka příběhem ženy od zázraku počej až po poporodní
vyčerpání. Trojice tanečnic se nejprve lascivně svíjí na podlaze. Vržení míčku do plastového trychtýře
symbolizuje počej – jediný správný zásah z mnoha pokusů. A tanečnice, které se tento mistrovský
kousek podaří, jako by se stala obletovanou hrdinkou maminkovských webů. Začíná zmatečný a
překotný těhotenský čas, alespoň tak působí nelogický pohyb interpretek po scéně. Jeho smysl však
ospravedlňuje komentář, který doprovází každý jeden pohyb. Vzniká zmatení jazyků. Děje se toto snad
v hlavě nastávající matky?
Krom tří tanečnic má ve vyprávění o porodu zvláštní trojjedinou roli žena, která na sebe bere roli mile
ironické vypravěčky, podivné mentorky karikující předporodní kurzy i internetové babské rady, a také
dýdžejky, která ledabyle sedí na kraji scény, poušj z notebooku písničky a občas se zakousne do
banánu. Marně přemýšlím, jaká je vlastně její úloha (zvlášť když se při svém zvukaření dopusela
několika neprofesionálních kiksů), zároveň mi je ale jasné, že do představení patří. Jen si snad mohl
tvůrčí tým odpuset její vycpané břicho, na vepu to nepřidává a myslím, že každý pochopil, o čem
představení je.
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Choreograﬁe Réky Szabó v sobě má málo tanečně ohromujících momentů. Pokud ano, vykresluje je
Dóra Furulyás, jednoznačně nejsilnější z tanečnic, která má zároveň klaunství v krvi. Její taneční výkon
představující předporodní agónii bere dech, připomíná divé zvíře uzavřené v kleci, které neustále
naráží do jejich stěn. Její bolest a vyčerpání jsou skutečné, pohyb precizní a přesvědčivý. Trojice
tanečnic je koherentní a skvěle se doplňuje různými výrazy a způsoby humoru, Furulyás jim však
jednoznačně vévodí.
Fyzičnost života
Head First je pevněji zakotveno ve slově než v pohybu a těží z komediálně-vypravěčského talentu
všech účinkujících. Performerky hovoří v pohybu, ve stoji na hlavě nebo v jiné „vhodné“ porodní
pozici, s hlavou v kostce s čalouněním, které připomíná ženské přirození. Vyprávějí porodní příběhy,
které jsou tak skutečné, že musí být snad jejich vlastní. Odhalují téma, které se scvrkává jen na to, zda
se dítě narodilo hlavičkou napřed a zda porod proběhl bez komplikací. Vytahují všechno to, co už do
„slušné společnose“ nepatří. Třeba že je rodička otevřená teprve na dva prsty, i když má pocit, že je to
nejméně na čtyři.
Skvělá je karikatura „ezomatek“, kdy tanečnice pod červeným osvětlením přijímají sílu od „matky
země a matky luny“, díky čemuž bude jejich porod bezpochyby vstupem do nirvány. Tato část působí
jako video z porodního YouTube kanálu a obsahuje řadu pohybových inovací, kdy tanečnice
proplouvají coby lesní víly a divák už čeká jen duhu a jednorožce. Emočně působivý a vyvedený je také
závěr inscenace, kdy ženám „praskne voda“ a ony se pak vyčerpané kloužou ve spodním prádle po
mokré podlaze. Další příklad skvělé práce se scénograﬁí. Škoda jen, že závěrečná scéna moc nepasuje
na tu předchozí, kdy tanečnice v euforii a s igelitovými pytli kolem pasu brázdily scénu na píseň Let It
Go z pohádky Frozen.
Odcházím jako fanoušek tohoto představení už jen proto, že takováto detabuizace „ženských“
záležitosj je podle mého důležitým a zásadním tématem (snad důležitějším než platová rovnost).
Ostatně, jak řekl německý choreograf Micha Purucker, zásadní je, abychom přijali fyzičnost života.

Clara Zangová: FesRval RespondART – Džungle transsexuality a soutěž o lepšího černocha
Taneční aktuality, 19.11. 2019 / reportáž z fesRvalu RespondART (2/2)
h‹ps://www.tanecniaktuality.cz/reportaze/fesRval-respondart-dzungle-transsexuality-a-soutez-olepsiho-cernocha

Týden, v němž jsme slavili výročí sametové revoluce, se přehoupl do druhé poloviny a vyvrcholil
oslavami 17. listopadu. Stejně tak feseval RespondART, uspořádaný ke třicee letům svobody, přešel do
své druhé čáse. Tento taneční maraton se považuje za angažovaný, zároveň však během celého týdne
rezonovala mezi umělci i diváky otázka, zda něco jako angažované umění vůbec existuje a zda náš
tanec umí být angažovaný. Jak se s touto neznámou vypořádali účinkující RespondART?
Venku je hezky. Od Strossmayerova náměsj si to razím na přecpanou Letnou, jdu se poliecky
angažovat. Večer přihlížím angažovanému tanci jen o kousíček dál, v Holešovicích. Poliecká situace
zajímá tři sta esíc lidí, tanec třicet. Nacházím se v průsečíku těchto nesrovnatelně velkých skupin. Po
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vyčerpávající snaze najít na Letné jedinou volnou hospodu je standardně poloprázdná Alta příjemným
útočištěm. V předvečer Dne boje za svobodu a demokracii si organizátoři připravili představení
vskutku svobodné: vystupují v něm transžena, feministka inﬁkovaná kulturou Instagramu,
traumaezovaný voják a misionářka kdo ví čeho.
Citová džungle
Představení Jungle polského Pink Mama Theatre mě přitahuje svou surreálnosj. Ta je díky skvěle
zvolenému kostýmu i projekcím vizuální, hudební, ale i dějová. Středobodem jsou zmíněné
charakterově výrazné ﬁgury, na první dobrou rozpoznatelné právě díky kostýmu. Je však škoda, že
jejich charakter se až tak výrazně neprojevuje a zejména úloha „ztracené misionářky“ vychází
naprázdno. Stejně tak feministka se neprojevuje nikterak feminisecky, ačkoliv na sebe během
představení strhává velkou část pozornose. Pozoruhodnou postavou je venezuelská transžena
Carmen, která exceluje stylingem, výrazem i tancem. Do poslední chvíle obdivuji Tomka Pomersbacha,
který si naprosto osvojil lascivně ženský pohyb, který nebyl karikaturou, jak se často stává. Vyzařoval
onu radost z ženství, jakou bych čekala právě u transsexuální ženy. A také obdivuji, že celé představení
odtancuje na jehlových podpatcích.
Inscenace má vyprávět o masové a individuální idenetě v postkoloniálním bezčasí. Hlavní dějovou
linkou je však vztah mezi transsexuální Carmen a americkým vojákem Billym, seženým posttraumatem. Billyho psychický rozklad se projevuje v jeho telefonátech s Carmen, kdy se snaží o
hluboká vyznání, nedovede to však jinak než monotónním hlasem. Carmen se při každém telefonátu
vrj blahem jako patnáceleté děvče na prvním rande, zároveň však nechává Billyho trpět bez
odpovědi. Moevace jejího jednání zůstává otazníkem. Na mě působí, jako by se autoři snažili dát
najevo, že technologie zplošťují naše citové vnímání. Že člověku do posledního momentu nedojde, že
svět v jeho telefonu nemusí být „jenom jako“, stejně jako bytost, s níž interaguje.
Jungle baví několika přitažlivými momenty, kdy celá čtveřice tancuje choreograﬁi připomínající
videoklipy ze začátku esícilej. Pohyby jsou načichlé esteekou současného tance, zůstávají pravidelně
rytmické, což podtrhuje i hudba ve stylu tropic house, kterou občas protne skřehotání papoušků.
Uvítala bych však lepší vykreslení jednotlivých charakterů, jejichž potenciál nebyl naplněn. Postavu
popsanou jako „ztracená misionářka Teresa“ příliš nechápu, v celém díle zaniká. Feministka Viky zase
výrazná je, nicméně nerozumím tomu, kde a jak se její feminisecké cítění projevuje. Působí spíš jako
zmatená mileniálka, která své tápání životem maskuje příliš vřeševým smíchem, bezobsažnými
příspěvky na Instagramu a rebelskými videoklipy ve stylu zpěvačky MØ.
Celkově se jedná o přitažlivou, vizuálně poutavou a v lecčem dekadentní podívanou, avšak hlavní
poselství se ztrácí ve změe obrazů, které jsou jen provokaevní, bez obsahu. Všeho všudy z inscenace
vyplývá hlavně naděje v něžné emocionální spojení, které reprezentují voják Billy a jeho láska
Carmen. Toto spojení však nastává až tehdy, odhodíme-li bariéry v podobě displejů a masky, kterými
se snažíme zakrýt svou pravou tvář. Tehdy nastává nejkrásnější a nejcitlivější část „džungle“, kdy se
oba tanečníci proplétají v působivých ornamentech a jejich citové spojení působí opravdově. Jungle
uzavírá krásné sólo již zmíněného Tomka Pomersbacha, který je pro mě nejsilnějším tanečníkem
skupiny.
Rozhovor, před nímž není úniku
Během „revolučního týdne“ přihlížím také dvěma vystoupením jediného tanečníka pod souhrnným
názvem Dark Angels. Choreograﬁe německého tvůrce Michy Puruckera jednak až tolik nezapadá do
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temaeckého konceptu RespondART, jednak myslím, že pro jeho záměr není hodinové sólo ideálním
formátem. Obě sóla jsou tanečním interview s konkrétním umělcem. V první čáse jej, ztělesněného
Michalem Heribanem, naléhavě zpovídá ženský hlas z reproduktorů. Výstup působí jako bolesevá
rekapitulace vlastního života, kdy by respondent rád předsjral, že je s ním spokojen. Nicméně hlas
není hmotný a nelze před ním uniknout.
Heriban tancuje v pomalém tempu, rozvážně se odhaluje okrouhlými vleklými pohyby. První půle
představení mi však nepřipadá tanečně nijak inovaevní. Většina choreograﬁe je z kategorie toho, co
už jsem viděla jindy a jinde. Sledovat, jak se vyrovnaná osoba vrací ve svém životě a mění se v
pošramoceného trosečníka, je pozoruhodné. Nicméně půlhodina je pro toto meditaevní sólo
přespříliš, kratší by mělo větší sílu. Ostatně, některé diváky v publiku vidím usínat.
Nezvládám ani postřehnout, kdy se první sólo mění ve druhé, které má vyprávět o francouzském
spisovateli Jeanu Genetovi. Večer ze dvou choreograﬁí se slévá v jednu, na změnu mě upozorňuje jen
starší muž v kšiltovce, který z publika vpadne na pódium a po scéně rozmísj reﬂektory. Jeho akce
vzbuzuje mezi diváky pobavení.
Druhé sólo je o něco dynamičtější, a to včetně hudby. Také osvětlení v chladné zelenkavé barvě mě
baví mnohem víc. Okrouhlý pohyb se mění v hranatý, taneční řešení je neotřelejší. Některé sekvence
vyžadují od Heribana hodně koordinace. Někdy připomíná pohyb postaviček z The Sims nebo jiné hry.
Tanečník zpodobňuje život spisovatele, který se stylizoval do společenského vyloučení, nejen kvůli své
homosexualitě. I toto vystoupení evokuje zkázu a degradaci, životní i uměleckou krizi. Hodinové sólo
je však na toto zamyšlení příliš a myslím, že autor přecenil buď téma, nebo svou choreograﬁi.
Stolen Dance
Správně společensky angažované téma tak, jak si ho představuji, zosobňuje představení Situace s
dvojníkem pod hlavičkou německé skupiny Hauptakeon. Znásilňování afrických tanců komerčním či
zesměšňujícím způsobem, otázka autenecity a práva na cizí kulturní dědictví, to je téma aktuální,
celospolečenské (či dokonce globální), přitom málo probírané. Nemá jednoznačnou odpověď a vede k
zamyšlení. Chceme-li angažované umění, nechť je mu toto představení inspirací.
Autorská dvojice Julian Warner a Oliver Zahn vyšli mimo jiné z jednoho z mnoha kontroverzních
vystoupení americké popstar Miley Cyrus. Ta v roce 2013 na soutěži Video Music Award twerkovala
spolu s afroamerickými tanečnicemi mezi nevkusnými plyšovými medvědy. Způsobilo to pobouření
jednak pro vulgaritu tohoto vystoupení, jednak proto, že se jednalo o zcizení původně černošského
tance. Zároveň to však twerk zpřístupnilo široké veřejnose a stal se nebývale populárním.
Z dnešní perspekevy se odsuzování takové „kulturní krádeže“ může zdát nesmyslné. Performeři
Warner a Zahn nás však provádějí historií znásilňování afrických tanců. Divák si záhy uvědomuje, že
historie to není vůbec hezká a že „stolej páry“ bylo pro černochy vykořeněné z jejich konenentu
stolejm ponižování, kdy jejich tance byly zneužívány na kabaretních scénách v rámci tehdy
populárních karikatur zvaných „blackface“.
Warner a Zahn otevírají představení rekonstrukcí podivné událose z první poloviny 19. stolej, kdy
mezi sebou soutěžili bělošský a černošský tanečník o to, kdo je lepší černošský tanečník (je to stejně
nesmyslné, jak to zní). Tento model si dvojice propůjčila pro celé představení, což funkčně ilustruje
bizarní myšlenku „lepšího černocha“ od začátku až do konce. Absurditu dobře podtrhují i pokyny z
reproduktoru, které tanečníky ukázňují v tom, jak přesně mají u toho kterého tance stát a vypadat,
aby se mohli stát vítězem klání.
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Tanečníci nepřinášejí zážitek esteecký, nýbrž ﬁlosoﬁcký. Jejich performance není pastvou pro oči, ale
dráždí divákovu mysl. Jedná se vlastně jen o ilustraci původně afrických tanců, každý z nich vypráví
jeden příběh, ať už dvě stě let starý nebo současný. Z těch aktuálnějších zmíním taneční vystoupení v
jedné německé vesnici, kdy měli bílí Němci pocjt Baracka Obamu černošským tancem. V Situaci s
dvojníkem vyčnívá bílý Oliver Zahn svou technikou nad černým Julianem Warnerem. Je cennější
černošská autenecita nebo bělošská vyumělkovanost svázaná pravidly? A máme právo vykrádat cizí
kulturu? To je otázka, kterou si divák odnáší domů. Nevýhodou tohoto přebírání je často také
vyprázdnění původního významu.
Celý „revoluční“ týden se na půdě Studia Alta diskutovalo o tom, co je na tanci poliecké a proč.
Většina umělců spojuje poliezaci hlavně se způsobem ﬁnancování kultury. Já marně přemýšlím, proč
došlo k záměně slov „angažovaný“ a „poliecký“. Být angažovaný pro mě znamená akevně se
vyjadřovat k jakémukoliv celospolečenskému tématu. A takový feseval RespondART je. Někdy více,
někdy méně.
A co že je to ta svoboda? Přece možnost psát o současném tanci a nemuset se přitom schovávat.

Zuzana Smugalová: FesRval RespondART (1): Různé podoby taneční angažovanosR
Opera Plus, 24.11. 2019 / reportáž z fesRvalu RespondART (1/3)
h‹ps://operaplus.cz/fesRval-respondart-2019-1-ruzne-podoby-tanecni-angazovanosR/

Celý týden předcházející výroční neděli 17. listopadu se v pražském Studiu ALTA v rámci temaeckého
programu oslav konal mezinárodní taneční feseval RespondArt. Publiku prezentoval pečlivý
dramaturgický výběr hostujících choreograﬁí, které svým obsahem aktuálně otevřely otázky
související se zásadními kulturně-společenskými jevy v tanečním kontextu, a zároveň používají
neotřelou formu tvůrčího přístupu. A poučenému také ukázal, jak blízké si jsou naše středoevropské
kořeny současného tance.
Choreomanické inspirace Feseval otevřel taneční event/performance/intervence Who is Frau Troﬀea?
Autorka Ceren Oran (původem z Turecka, nyní působící v Německu) se nechala inspirovat fenoménem
středověké choreománie, konkrétně událosj z roku 1518, která se stala ve Štrasburku, kde začala
jedna žena nazývaná Frau Troﬀea tančit. Strhla s sebou velký dav dalších tančících a ona sama tančila
až do úplného vyčerpání a smre. Vzhledem k okamžité nakažlivose, která se mezi lidmi šířila a stále
více jich tanci propadalo, se tento štrasburský jev nazývá „Tančící mor“.
V našich zeměpisných šířkách není forma středověké choreománie nějakou velkou neznámou. Jeden z
prvních českých tanečních historiků Franešek Dlouhý se zmiňuje ve své knize O historickém vývoji
tance a jeho kulturním významě (1880) o náboženské sektě, která se nazývala „tančící“ a objevila se v
Cáchách už kolem roku 1374. Stejně jako on i Čeněk Zíbrt (Jak se kdy v Čechách tancovalo 1884) to
dávají do souvislose s tzv. Tancem sv. Víta (kdo by to neznal, co mu říkala babička: „Co vyvádíš, jako
bys chyel tanec sv. Víta?“). Mezi další označení choreománie patří tzv. taranesmus s původem v Itálii
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(slovní základ s italským národním tancem Tarantella není náhoda). Nemocní uštknuj pavoukem
neměli jinou možnost než jed ze sebe vytančit. Mimochodem o tanci sv. Víta se také říká, že byl
pomstou tohoto světce francouzským městům, na které seslal hladomor. A když nebylo co jíst, přišly
na řadu i obiloviny, které byly, díky špatnému skladování, intoxikovány. Obsahovaly námel (surovina
nutná pro výrobu LSD).
Takže možná se jednalo o hromadnou intoxikaci, případně náboženskou agitku, ať už jako popularizaci
sv. Víta nebo na počest Sv. Jana Křetele. Jeho svátek zahajuje léto, tj. období, kdy choreomanické jevy
byly častější. Nicméně autorka konceptu tohoto projektu si jako signiﬁkantní moev pro svůj koncept
vybrala „protest“. Podle ní Frau Troﬀea tančila na protest, respekeve dávala najevo svůj nesouhlas se
stavem a situací středověké společnose. Bezpochyby velmi „angažovaný“ záměr, byť může svou
tendenčnosj působit trochu úsměvně. Ale nechme osobní teoreecké preference stranou a podívejme
se, jak vypadal prakecký výsledek.
Taneční maratóny jako eventy se v českém současném tanci objevují v pravidelných intervalech. Vždy,
když je potřeba zdůraznit význam tance, přijde na řadu demonstrace taneční pospolitose, ať už se
jedná o happening studentů a absolventů jedné školy, networkingové propojení nezávislých umělců či
manifest tvůrčí skupiny. Sedm nebo dvanáct hodin, na tom moc nezáleží, není zvykem, aby někdo
tančil zcela non stop, stejně jako jen opravdové minimum diváků zvládne celou akci osobně sledovat. I
když koncept či struktura většinou bývá obrysově určená, málokdy je patrný a viditelný hlubší význam
tanečního dění.
A toto především od těch ostatních obdobných akcí odlišuje Who is Frau Troﬀea? Možná i jm, že se
nejedná o spontánně jednorázovou záležitost, ale o skutečnou (i když ne zcela běžnou) formu
performance, byť délka jejího trvání není v dnešní uspěchané době a omezeném diváckém času zcela
únosná. Ani autorce této recenze se nepodařilo vidět z tohoto tanečního eventu vše, co si přála, a
přesto to, co viděla, jí stačilo, aby litovala, že jí přízemní povinnose nedovolily vidět víc.
Tato sedmihodinová taneční intervence nebyla jen snůškou náhodných dění, ale koncepčně
promyšleným aktem vycházejícím jak z osobnosj parecipujících tanečníků, tak využívajícím inspiraci
středověkým světem, respekeve jeho ikonograﬁckou dokumentací.
Obrazy, které se před zraky diváků v tanci odehrávaly, působily v určitých chvílích jako oživlé ryeny
zachycující středověk v jeho „autenecké“ podobě, ovšem prostřednictvím jednoduché vizuální
perspekevy typizující svůj obsah. To je nakonec hlavním charakterem středověkého výtvarného
umění. Střídaly je emocionálně hluboké scény, které však více než svým obsahem zaujaly svým
tanečním zpracováním. Nádherně plynoucí pohyb, který nikde nekončil, přelíval se strukturou děje i
časem a prostorem jako lejcí pták. Lehkost tanečního detailu v gestech měla téměř magickou auru,
která jak magnet přitahovala vše v okolí. Většina účinkujících tanečníků jsou absolventy SEADu a
nutno konstatovat, že se jedná o skutečně pěkné tancování, kde se intelekt opravdu snoubí s
esteekou. Samozřejmě tomu pomohl prostor Veletržního paláce, kam skupina zvolila pro kostýmy
jednotu černého vizuálu. V prázdném bílém prostoru pohyb maximálně vynikl a angažovanou
intervenci změnil na reálné umělecké dílo skvěle pasující do současné doby.
Who is Frau Troﬀea? je určeno k intervenci ve veřejném prostoru. Další dvě pražská uvedení se z
důvodů nepřízně počasí konala v Obýváku Studia ALTA, což mu zřejmě dalo trochu jiný kontext a o
něco civilnější ráz, který se odrazil i na kostýmech protagonistů. I přesto však signiﬁkantní dynamika a
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kontrast, na které koncept prioritně staví, zůstaly zachovány. Jako by se před přihlížejícími promítal
ﬁlm, který zobrazuje setkání dvou světů jedné lidské duše. Možná to byla duše ženy, která tancem
chtěla vyburcovat svět.

Zuzana Smugalová: FesRval RespondART (2): Různé podoby taneční angažovanosR podruhé
Opera Plus, 27.11. 2019 / reportáž z fesRvalu RespondART (2/3)
h‹ps://operaplus.cz/fesRval-respondart-2-ruzne-podoby-tanecni-angazovanosR-podruhe/

V tvůrčích přístupech i temaeckou příbuznosj bychom v následujících dvou uvedených etulech mohli
najít konkrétní paralelu s domácí angažovanou tvorbou, což je bezpochyby srovnání, ve kterém se
okamžitě ukazuje, jak silné má středoevropská taneční tvorba společné kořeny, a stejně tak, jak se v
současnose vzájemně ovlivňuje.
Vykřičet trauma Asi jm nejvýraznějším etulem, který feseval RespondArt představil v rámci svého
programu, bylo představení maďarského uskupení The Symptoms s názvem Hlavička první aneb
kontrakce expandujícícho času (Head First or The Contraceon of Expanding Time). Jak název
napovídá, na jeviše se probíralo téma těhotenství a porodu jako jednoho z nejzásadnějších okamžiků
v životě ženy, se kterým se musí vyrovnat. Zážitek, který ji ovlivní na celý život a celý život jí
nenávratně změní.
Čtyři tanečnice, z nichž jedna ve vysokém stupni těhotenství působí zpočátku křehce až nevinně,
jejich svatozář je však postupně tlumena a ke slovu se dostává skutečná realita. Od náročnose počej,
přes těhotenské strase i slase, nekonečnost čekání, kdy už konečně praskne voda, až k samotnému
porodu. S trochou sebeironie a nadsázky se protagonistky nebojí svěřovat se s těmi nejniternějšími
pocity a potřebami. Mluví a mluví, křičí, pláčou, dýchají a sténají, střídají nejrůznější pózy i situace s
těhotenstvím související, obrazy se střídají v rytmické pravidelnose od čekání na toaletu, přes snahu
dokázat to, co nejde, až k probírání inemnose otevřeného klína a natočení dítěte v děloze.
Od jednoduchose a pohodlnose jógových pozic se splývavým pohybem stávají v tanci svými vlastními
pocity, které dynamicky gradují. V kýčovitose emočního rozpoložení ztrácejí nadhled samy nad sebou,
nechají se manipulaevně vést tak, jak se od nich jako od schránek plných hormonů očekává. Z
otravných štěnic se znovu stávají ženami – bohyněmi, jejíchž lůno je požehnané a jejich mysl jm
nejsilnějším bojovníkem, ochranitelem. Čím více představení postupuje, jm se jejich těla dostávají do
jakéhosi agonického rauše, ve kterém překonávají vyčerpání, nástrahy svého stavu i konečné dospění
k porodu. A to netušily, že prasknujm vody to teprve všechno začíná a narození dítěte je zabaluje do
bubliny mateřství, ve které už budou, dokud je dítko neopusj.
Představení je výjimečným tanečním divadlem, využívajícím všechny dostupné scénické prostředky
pro dokonalou divadelní akci. Tanec není jazykem sdělujícím fakta, ale jazykem emocí a vnitřních
pocitů. Samotný příběh či spíše téma je zasazeno do jakého rámce ﬁkevního předporodního kurzu,
zlehčujícího vzdychající traumaečnost předporodního zážitku sebeironickým humorem. Inscenace o
ženách a pro ženy, dalo by se říci, nicméně perfektní řemeslné zpracování zaujme i diváka-muže.
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Nakonec nebylo tak trochu vytvořeno právě pro něj, aby pochopil? Třeba jako u nedávno
derniérovaného představení Petry Tejnorové a kol. Uhozené kvěenou.
Promluva tanečním pohybem Zajímavý inscenační tvar představilo uvedení Dark Angels, které
zkombinovalo dvě taneční sóla autora Michy Puruckera (DE) v podání jednoho tanečníka, Michaela
Herbiana. Inspirací byla dvě interview, která jsou pohybově zpracována současným evropským
tanečním slovníkem, zcela rezignujícím na konkreezaci obsahového popisu pomocí gest nebo
mimického výrazu. Tělo pluje v prostorou a jeho pohyb je rezonancí atmosféry, kterou slova v tvůrci
vyvolávají. Jejich obsah nemá být sdílen jako fakt, ale jako esence byj vnitřního i vnějšího světa jejich
inspirace.
Analogii tohoto přístupu, a to včetně využívaného pohybového slovníku, můžeme velmi dobře v
našem prostředí nalézt u Michala Záhory, nicméně jeho dílo zcela rezignuje na přítomnost slova na
jeviše a nechává prostor jen pohybu. Micha Purucker je v tomto směru méně odvážný a více klade
důraz na samotnou angažovanost díla.
První sólo Deviant Answer (2017) je postupným odhalením niternějšího dění v člověku, který je
zpovídán. Detailnost dokonalose tanečního zpracování je, podobně jako vzpomínka vepsaná na zadní
stranu diáře, výsledkem okamžiku, který nemá smysl zkoumat. Má smysl nechat se unést a pak
pochopit.
Druhé představení Es heisst, sie wohnten in kleinen Hotel (2018) odkazující na francouzského
spisovatele Jeana Gedela v dynamičtějším uchopení zpracovává jeho stopu odpovědí ve společnose.
Proměna přístupu dává pohybu tanečníkovu zcela novou interpretační polohu. Je více údernější a
komunikaevnější, na pohybové citlivose mu to ale neubírá, jen není v hlavní roli. Stejně jako
francouzšena znějící místo angličeny najednou daleko osobněji, a přece šířeji.
Silným aspektem celého večera je pak hudba Roberta Merdzo. Elektronická monotónnost beatu je
silně atmosférická, v určitých momentech jí napomáhá i videoprojekce (Hans Batz, Micha Purucker).

Zuzana Smugalová: FesRval RespondART (3): Minulost jako příčina krize idenRty
Opera Plus, 29.11. 2019 / reportáž z fesRvalu RespondART (3/3)
h‹ps://operaplus.cz/fesRval-respondart-3-minulost-jako-pricina-krize-idenRty/

Do třeece všeho dobrého i zlého. Dvě poslední představení fesevalu RespondART přinesla do
temaecké diskuze o angažovanose tance opět jiné aspekty a jm jen potvrdila promyšlenost
dramaturgického záměru celé akce. Na tomto místě se sluší poděkovat iniciátorům a organizátorům,
tedy DanceWatch a Studiu ALTA (konkrétně Karolíně Hejnové a Lucii Kašiarové), jejichž zájem a zápal
dlouhodobě akevně nadzvedává českou scénu současného tance a pohybového divadla z pohodlí
neúčastného nezájmu o vnitřní i vnější dění v oboru.
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Škoda, že je to právě Studio ALTA, které brzy zřejmě ztraj své zázemí, a jm se i jeho působení zásadně
omezí či dokonce zastaví. Jakpak se s jm asi český tanec vyrovná, když po více jak desee letech této
živelné existence zmizí toto místo, které se zcela přirozeným během věcí stalo důležitým centrem pro
živou komunitu současného tance?
Místo, které nebylo jen divadlem, ale také sdíleným prostorem pro vzdělávání, setkávání, diskuze,
seberealizaci a osobní rozvoj a také reálným pracovním místem s adresou různých spolkových a
produkčních uskupení věnujících se tanečnímu a pohybovému umění?
A to nemluvím o dvou jevištních prostorech, které budou v exponovaných termínech a během
důležitých mezinárodních fesevalů jistě hodně chybět. Konala se zde nejen taneční a pohybová
představení, ale své místo zde našly i alternaevní a crossoverové divadelní projekty, hudební koncerty
nebo výstavy. Otevřenost prostoru vůči společenské komunikaci vytvářela nové sociální propojení a
vazby, které přinášely užitek i nové inspirace nejen současnému tanci.
Ovšem stále je ještě naděje. Jedním z jejích nástrojů je i internetová peece, jejímž podpisem lze
vyjádřit Studiu ALTA podporu a svou angažovanosj tak přispět k lepšímu výhledu naší nejen taneční a
umělecké, ale i společenské budoucnose. Odkaz zde: h’ps://www.peece.com/studioalta?
uv=18875653#share
Krize idenety má téměř vždy svou příčinu v minulose. To ukázala svým vlastním způsobem i obě dvě
představení, kterými byl feseval RespondART zakončen. Důsledky, které si naše současná společnost
nese díky jednání svých předků, se při prvním pohledu nezdají být zcela fatální, ovšem je jisté, že
zdání trochu klame. Věci, které se opomíjejí, neřeší a zapomínají, nikdy nezmizí, ale pouze hibernují
mimo zorné pole. Performaevní esej o tanci, což v praxi znamená, že se jednalo o divadelní prezentaci
diskurzu z oblase taneční vědy nazvanou Situaeon with DoppelGärnger / Situace s dvojníkem,
rozvinula téma problemaeky kulturního přivlastňování a komercionalizace černošských tanců západní
civilizací. Demonstrace na několika konkrétních případech odhalila komplikovanost určení vzniku
některých typů tanců, které bychom mohli označit jako společenské, etnické či komunitní, pokud
bychom měli jistotu jejich původu.
Problemaeka sahá až do minstrelových podívaných v 19. stolej, nicméně odborné dění, tj. přebírání
auteneckého tanečního stylu daného etnika či komunity do komerčního světa popové kultury
zaznamenáváme i dnes. Dalo by se říci, že je to následek rozvíjející se globalizace. Přesto, že to svádí k
insenkevní snaze o bagatelizaci, není to místě. Vždyť si stačí uvědomit výsledky globalizačního
působení na planetu a stav jejích obyvatel. Opravdu chceme i kulturní globalizaci, v níž by se
rozplynula vnitřní ideneta každého z nás, pokud bychom nebyli schopni deﬁnovat své (nehmotné)
kulturní dědictví a akceptovat tak své kořeny a svůj původ? Řešením není represe, ale hlubší zájem a
poznání podstaty. Zde konkrétně podstaty daného tance, jeho obsahového významu, který se odráží
nejen v konkrétnose jeho dochované formy.
Autoři a performeři Julian Warnwe a Oliver Zahn, kteří fungují pod hlavičkou německého uskupení
Hauptakeon nejsou přímo uměleckými tanečníky. Jejich zájem o tanec je spíše vědecký, Julian
Warnwe se profesně věnuje kulturní antropologii a etnologii. Jeho výzkum se zabývá
kontextem rasismu a popkultury. Oliver Zahn je především divadelní tvůrce a performer, který s
různými partnery vytváří choreograﬁcky diskursivní eseje zaobírající se polieckou historií a paměj,
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významem kolekevních vzpomínek a nacionalismy, a to vždy ve vztahu k tělu a prostoru. Jeho práce
důrazně staví na etnograﬁckém terénním i archivním výzkumu, který završuje auto testováním.
Výsledek této jejich práce tedy zcela vybočuje mimo rámec představ o umělecké performanci, byť se
jedná o formu dokumentárního divadla. Snad by se tento tvar dal přirovnat k začátkům působení
české tvůrčí skupiny obdobného zaměření Handa Gote Research and Develepment. Jak je vidět, ani
divadelní performance nemusí být nutně vždy přímo uměleckým dílem, aby byla angažovanou
tvorbou, která dokáže oslovit a zapůsobit. Nicméně musí dostát své funkci a zachovat si kvalitu
přístupu a hodnotu sdělení na základě faktů a jejich analýzy. A to se zde povedlo.
Hodí se snad i připomenout, že obdobně zaměřené zahraniční představení, které se věnovalo
prezentaci faktograﬁckého sběru dat o uvádění choreograﬁe Kurta Joose Zelený stůl, hoselo pár let
nazpět i divadlo Ponec. Bohužel jeho tehdejší úroveň a vyznění spíše nahrávalo všeobecné náladě
směřující k odsuzování tanečně vědní badatelské činnose, než by podpořila její popularizaci, jako se to
dařilo u Situaeon with DoppelGärnger.
Závěrečný večer fesevalu patřil skupině Pink Mama Theatre, která se prezentuje jako nezávislá
evropská divadelní a taneční skupina sídlící ve Švýcarském Bernu. Působí pod vedením svých
zakladatelů Slawka Bendrata a Dominika Krawetskiho (oba původem z Polska). Jejich tvorba využívá
všechny dostupné scénické prostředky pro vytvoření umělecké formy, která je zpodobněním jejich
autorských představ o tanečním divadle, nesoucím naléhavost společenské krieky.
Inscenace Jungle zkoumala témata individuální ztráty idenety na pozadí neosobního světa masové
kultury. Výsledkem byla surrealisecká skica postkoloniálního světa, ve kterém se snaží zakotvit čtyři
zcela nesourodé postavy s jasně danými charaktery: traumaezovaný voják Billy, ztracená misionářka
Tereza, extrovertní feministka Vicky a traveseta Carmen. Symbolismus nesourodose expresivně pálil
do očí, a to ještě umocňovala vážnost a dramaečnost inscenace. Bohužel charakteriseka jednotlivých
postav se zastavila na kostýmu a určeném vzorci jevištního jednání, takže i přesto, že všichni interpree
byli velmi dobře tanečně vybaveni, jejich pohybový projev působil tak nějak nepatřičně. Kvalita
slovníku současného tance byla velmi dobrá, ale jeho konkrétní choreograﬁcká podoba jako by zcela
rezignovala na charaktery jednotlivých postav i obsah tanečního sdělení. To bohužel jinak velmi
výrazovému představení lehce ublížilo. Nicméně jeho snaha zviditelnit utrpení, které v destrukčním
světě prožívá člověk díky ztrátě smyslu své existence, došla svého poslání.

Lucie Hayashi: Lucia Kašiarová o Studiu ALTA: „Když něco končí, něco nového začíná.“
Taneční aktuality, 8.12. 2019 / rozhovor s Lucií Kašiarovou
h‹ps://www.tanecniaktuality.cz/rozhovory/lucia-kasiarova-o-studiu-alta-kdyz-neco-konci-neconoveho-zacina

Poslední měsíc se debaty v tanečním oboru nesou ve znamení hysterie. Studio Alta, nejprogresivnější
produkční pla~orma, zkušebny, divadlo, obývák s kavárnou i hub v jednom, oznámila ukončení
činnose v současných prostorách. Místo, které mnoho tanečníků nazývalo svým domovem, bude od
příšjho roku jen krátkou, ale nepřehlédnutelnou kapitolou v historii českého nezávislého tance.
Okamžitě se začaly podepisovat peece a otevřené dopisy státním orgánům. Oﬁciální vyjádření
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ředitelky ale veřejnose stále chybělo. Zde jej máte jako na podnose, upřímné, zodpovědné a pozievní.
Kdy jste zjisRli, že budete muset skončit?
My víme už od začátku, že tady nebudeme věčně. Pro mě to žádná novinka není a jiné prostory
hledám intenzívně už pět let. Ale bohužel lidé si snadno na něco zvyknou a těžko pak věří, že to bude
jinak. Takže celá ta hysterie je trochu přehnaná.
Jaké tedy byly podmínky nebo přísliby?
V podmínkách pronájmu jsme od začátku měli dvouměsíční výpovědní lhůtu. Takže neustálý stres, na
kterém jsme ale ve ﬁnále postavili koncepci a ﬁlozoﬁi celé organizace: Neustále v pohybu. Reagujeme
na to, co přijde, na změny zvenčí i zevnitř.
Když mluvíme o tom, že se Alta přesune jinam, nese to s sebou spoustu odpovědnose za lidi, kteří zde
tvoří a obývají ten prostor. Hodně mě mrzí, když teď někoho potkám a on mi začne vyčítat, jestli si
vůbec uvědomuju, co jsem udělala. Je mi to strašně nepříjemné, protože já kvůli té ohromné
odpovědnose, kterou cíjm za všechny, kdo Altou projdou, nespím už několik let.
Proč jste se tedy nyní rozhodli?
Loni v prosinci jsme opět jako každý rok nevěděli, zda tady v lednu budeme, nebo ne. Celý rok 2018
jsem se snažila najít developera, který by odkoupil celý areál, abychom zde mohli zůstat a něco
nového vybudovat, řešila jsem to velmi intenzívně s vedením Prahy 7. Chtěli jsme zde udělat školku,
zázemí pro děe, kulturní centrum apod. Bohužel se mi to do poslední chvíle nepovedlo. Takže jsem
byla v brutálním stresu. Ale protože všichni zde měli nasmlouvané premiéry, věděla jsem, že je
nemůžu postavit před bezvýchodnou situaci, tak jsem ten stres držela mlčky v sobě.
Pak se to vyřešilo. Nový majitel s námi počítal, ale dostali jsme novou smlouvu, ve které nám
enormním způsobem navýšil zálohy za správu areálu. V lednu 2019 jsem zjisela, že potřebuju o pět
set esíc víc, které prostě nemám. Byli jsme nuceni zvýšit ceny za pronájmy a rušit vlastní akevity. Celý
rok 2019 jsme vlastně nedělali nic jiného, než jen honili peníze. A ty jsme rovnou posílali dál. To jsme
sice dělali i předjm, ale po jedenáce letech, kdy se to ještě zintenzívnilo, mi to přišlo opravdu
absurdní. Odvádět měsíčně přes dvě stě esíc za nájem a další peníze za energie. Postrádá to smysl
naší existence. Naše organizace má podporovat kreaevitu umělců a místo toho jen vybíráme od
umělců peníze, které odevzdáváme někomu mimo sektor. Těším se na ten pocit, až budu moct
konečně vyplácet tým a umělce za jejich práci, až budu moci sestavovat program na základě našeho
výběru, a ne podle toho, jestli umělec má na pronájem.
Zaznamenala jsem na jaře konkurz na ředitele Alty, ale nevím, jak to vlastně dopadlo.
Dopadlo to dobře, zájemců se přihlásilo několik. Máme novou ředitelku, která nastoupí od ledna. Sice
to nebylo hned, ale je to člověk, za kterým si stojím. Jmenuje se Katarina Živanović, Srbka
momentálně žijící na Slovensku. Bude výkonnou ředitelkou Studia Alta, já zůstanu ředitelkou
ALT@Rtu a uměleckou ředitelkou Alty.
Rozhodnur deﬁniRvně opusRt tento prostor padlo ale až na konci října. Pro taneční komunitu to
byl šok.
Ano, a hned druhý den jsme to komunikovali s umělci, našimi ambasadory, zástupci velkých fesevalů,
kteří s námi počítají. I to rozhodnuj skončit v březnu je velmi pragmaecké. Spočítala jsem si, že
feseval Malá inventura by už asi jiné prostory najít nezvládl, zajmco feseval Bazaar, který často dělá
work in progress, může proběhnout i jinde. A Česká taneční pla~orma bude mít aspoň půl roku na to
se na změnu připravit.
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A?
Není žádné A. Pak je B. Možná se to ke mně naštěsj ani všechno nedostává, ale cíjm velký tlak a
hysterii kolem Alty, které naše oznámení o odchodu vyvolaly. Na jednu stranu je to přirozené a chápu
to. Vnímám velmi pozievně, že se celý obor zmobilizoval a chce nás podporovat. Všechna divadla se
semkla a nabídla prostory projektům, které byly původně plánované u nás. Ta solidarita je obrovská.
Celá tahle akce potvrzuje, že jsme obor, ve kterém se nepohybují sobecká umělecká ega, ale který
rozvíjí empaei k jinakose, různorodose. K potřebnose se o něco (někoho) opřít, někoho obejmout
anebo naopak: rozběhnout se a skočit, zabrat a mít jasný postoj.
Umělci dokonce sepsali peRci. Byli jste nějak součásr nebo stáli mimo?
Byla to jejich iniciaeva, ale než peeci vypuseli, dali mi ji přečíst. Je neuvěřitelné, že se sešlo na patnáct
set podpisů. Města a úřady by to mohly vnímat pozievně, že je náš obor velký, má silný hlas a umí se
sjednoet a mít společné slovo. Můžou být na nás všechny hrdí, postavily se za nás i subjekty ze
zahraničí, což znamená, že Česko má svůj hlas.
Spíš se toho ale zalekly, ne?
Ano, bojí se poukázání na systémový problém, který mají řešit a neví jak. Pád Alty vnímám taky jako
ukázkový příklad toho, že nezávislá kultura nemůže v takových prostorách fungovat, lidé potřebují mít
jistotu zaměstnání, jak v týmu, v zázemí, tak v souborech. I alternaevní umění potřebuje profesionální
zázemí. Umělci se můžou rozhodnout, jestli chtějí pracovat projektově, nebo mít zaměstnance.
Každopádně oba sektory potřebují být adekvátně ohodnoceni. Teď je to na úrovni vykořisťování. Za
těch třicet let už jsme se etablovali, profesionalizovali. Organizace a soubory, které se za ta léta
vypracovaly v naprosto profesionální subjekty, nemohou fungovat v systému, který neroste s
potřebami oboru. Už to nejde dělat „na pankáče“. Jsme mezinárodně uznávaní. Jediný, kdo to nevidí,
je poliecká struktura. A tato problemaeka se díky Altě zakcentovala tak, že už není možné to dál
přehlížet. Úřady to podráždilo, celou akci s dopisy a peecí vnímaly negaevně. To mě dostalo do velice
nepříjemné situace. Na jedné straně ta obrovská akevita a podpora lidí z oboru a na druhé úřady,
které mají jiný čas reakevnose, ale zároveň chtějí vědět, co se děje.
Nicméně peRce se dostala i k úřadům a Alta vůči grantovým komisím stále mlčela.
Možná to vypadalo, že mlčíme. Jenže my jsme krizovou situaci řešili. Dali jsme vědět lidem, kterých
se to týká, aby se na to připravili. Ale informaci o tom, kam se přesuneme, kdy a jaké to bude mít
následky, jsem říkat nemohla. Protože jsme to prostě nevěděli. Hypoteecky jsme doufali v přesun do
Invalidovny, ale to je proces, který trvá, je to státní insetuce. Zároveň jsem musela řešit možnose
použij víceleté dotace města, tak abychom o ni nepřišli atd. Těch interních záležitosj je celá řada a
vlastně ani není důvod jm veřejnost zatěžovat. Ty věci se nevyřeší z hodiny na hodinu. Nemohli jsme
si dovolit puset do světa nepotvrzenou informaci. Každý týden je ta situace trochu jiná. To byl právě
ten střet dvou světů. Nezávislého sektoru, který je velmi rychlý, pružný a hlasitý a chtěl nějak akevně
pomoci. Proe tomu stála státní sféra a město, které fungují v jiném rytmu.
A máte tedy nějaké eso v rukávu?
Něco mám, ale nemůžu to zajm odhalit. V březnu se přesuneme do Invalidovny, máme měsíc na
vystěhování. Město nám zajm žádné jiné možnose nenabídlo, snaží se hledat, ale zajm nic
neobjevilo. Takže nyní přistupujeme k podpisu smlouvy v Invalidovně. Ty prostory sice nejsou ideální,
ale věřím tomu, že nám to může přinést nové možnose, co se týče programu, práce s umělci, novou
komunitou, publikem, dalšími soubory apod. Takže konečně před námi leží nějaká nová výzva!
Konečně???
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Ano, protože poslední tři roky jsme jako ve vakuu a permanentním napěj, co bude, kdy to padne.
Umíte si představit, že plánujete velké mezinárodní projekty dva až tři roky dopředu, podepisujete
partnerské smlouvy, ale vlastně nevíte, jestli tady zítra budete?
Vybavení, které jste sem instalovali, přestěhujete snadno? Nevím, jestli snadno, ale rozhodně
všechno tady je naše. Včetně záchodu, včetně trubek od topení. Takže buď si to někdo odkoupí, nebo
to rozprodáme nebo zkusíme přestěhovat. Už teď se můžete těšit na březnový Alta blešák.
Zvládnete to za pouhý měsíc?
Musíme. Samozřejmě oceníme jakoukoliv pomoc, budeme potřebovat fyzickou sílu i psychickou
podporu.
Ještě něco bys chtěla vzkázat touto cestou veřejnosR?
Ano. Včera jsem se dozvěděla od Adris Světlíkové z Nové sítě, že situace kolem Alty je pro mnohé
akevní činitele v regionech velmi demoevující. Že jsme byli jejich vzorem, když vydupávali kulturu ze
země v tamních podmínkách. Ale já myslím, že je to naopak. Chci jim říct: „Pojďte do toho, má to
smysl, je to hrozně důležité!“ A taky bych ráda apelovala na lidi, že se zde uvolňuje prostor, na který
jsme byli zvyklí. Třeba se zde vytváří možnost pro nějakou novou kreaevitu. Já vždycky věřím tomu, že
když něco končí, tak něco nového začíná.
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