
Program Galavečera „Mezinárodních  týdnů  tance“  v neděli 20. května 2018 
v 19 hodin v Divadle na Vinohradech  
   

Praha, 5. května  2018,       Tisková zpráva Tanečního centra Praha  

 

Závěrečné představení letošního (již 32. ročníku) festivalu „Mezinárodní týdny tance“ 

naplní svým programem hned tři soubory – Pražský komorní balet, Dekkadancers a 

Balet Praha Junior. Žádný z nich není třeba představovat – pohybují se na scénách 

tanečního divadla již dlouho a výrazně ...... a každý z nich má velmi specifickou tvář a 

dramaturgii.  

 

PKB patří mezi  nestory evropské nezávislé scény – kontinuita Baletu Praha od roku 1964 

s pozdějšími „Šmokovci“ je zřejmá, export kvalitní taneční kultury do regionů prosazovali 

v posledních čtyřiceti letech právě oni! Přesto musí stále znovu přesvědčovat politiky i 

některé odborníky, že umělecká a právní nezávislost není ani podezřelá, ani nebezpečná, ani 

zbytečná ..... naopak, je skvělá pro všechny: tvůrce, interprety, diváky i stát. Z letošní 

dubnové premiéry PKB uvidíme choreografii slovenského tvůrce z „Kyliánovy nizozemské 

dílny“ Lukáše Timuláka: „Prolínání“ – cítíme novou tvůrčí sílu „zvenčí“, novou tvář 

souboru, strhující odhodlání i naději do budoucnosti!   

DKD jsou nesporná interpretační špička – jejich nezávislost je sice zásadně podvázaná 

tvrdým režimem jejich domovského Baletu Národního divadla v Praze, ale o to vzácnější je 

práce hned tří výrazných tvůrců – Štěpána Pechara, Marka Svobodníka a Ondřeje Vinkláta a 

jejich kolegů, kteří tvoří již druhou generaci tohoto výjimečného uměleckého projektu. Takhle 

nějak se zrodili slavní Ďagilevovci, než je v roce 1909 objevil taneční svět! Pro festival jsme 

vybrali jednu z výrazných, ale zatím málo uváděných choreografií Jiřího Pokorného – 

rovněž z „Kyliánovy umělecké  líhně“: „Černý mraky nepláčou“. Jednoaktové dílo patří 

bezesporu mezi nejvýraznější umělecké práce od „domácího“ autora na domácí taneční scéně! 

BPJ je náročný  juniorský  projekt „konzervatoře – gymnázia“ Taneční centrum Praha. Sází 

většinou na výrazné zahraniční tvůrce a snaží se dohnat k dokonalosti uměleckou nezávislost 

a současně produkční mobilitu, spojenou s  inscenační kvalitou a dostupností, tak cenné  

především pro regionální kulturu. Dramaturgie i inscenátoři pěstují výraznou tvář průkopníka 

současného tanečního divadla, kterou centrum důsledně buduje už od roku 1961. Pro tento 

večer připravili „Pět nebeských sól“ známé švédské choreografky polského původu Lidie 

Wos a dnes již kultovní dílo maďarského tvůrce Attily Egerháziho „Lost  Senses“ ..... takže 

i zde jsou prezentovány práce středoevropských uměleckých světoběžníků! 

Před dvěma staletími jsme začali budovat unikátní regionální divadelní síť – tehdy kvůli 

záchraně českého jazyka a  kultury - tedy logicky jen činoherní síť. Německé publikum si 

vynutilo vznik několika operních domů ..... a tedy i nezbytného baletu!? Ale tohle už je 

vybojováno. V dnešní užvaněné, dezinformované a konzumní společnosti, zasažené „digitální 

demencí“ bychom se naopak měli vrátit ke kořenům našich vztahů – k nonverbální 

komunikaci, k tělesné kultuře, k řeči těla, mimice a gestice, kde je tak obtížné předstírat, lhát a 

plácat nesmysly! Dnešní program snad ukáže, že masivní „invaze“ chytrého, dramatického a 

vkusného tanečního divadla na naše jeviště je možná, resp. naprosto nutná!  

V Praze dne 5. května 2018 

        Ing. Antonín Schneider 

        dramaturg MTT 


