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Taneční aktuality jsou internetovým portá‑
lem o tanečním umění, který v příštím roce 
oslaví již deset let svého trvání. Redakce 
sestavená převážně z absolventů obo‑
ru taneční věda HAMU informuje své čte‑
náře o nejaktuálnějším dění v oblasti tan‑
ce, o pořádání konkurzů, kurzů, workshopů 
a seminářů. Kromě toho však přináší i re‑
cenze a kritiky premiér baletních děl i pro‑
jektů ve sféře tzv. současného tance a po‑
hybového divadla v metropolích Čech 
a Moravy, ale i v menších městech. Pro‑
střednictvím rozhovorů představuje také 
tvůrce a interprety, jejich názory a úvahy 
o tvorbě. O celostátním, ale i mezinárod‑
ním významu Tanečních aktualit nelze po‑
chybovat.

Letos se redakci již posedmé podaři‑
lo uveřejnit výběr z recenzí a rozhovorů též 
v tištěné podobě jako ročenku, a to je nepo‑
chybně velmi pozitivní zpráva. Ačkoli inter‑
netové médium má řadu výhod, které zde 
není třeba vyjmenovávat, přece jen jde z hle‑
diska dlouhodobé perspektivy o nestabilní 
prostředí a pokud chceme dalším genera‑
cím zanechat trvanlivější svědectví o našich 
kulturních a uměleckých aktivitách, je tiště‑
ná publikace nenahraditelná.

V ročence ze sezóny 2013/2014 najdete 
109 článků od třiceti autorů, popisujících 
dění ve třinácti lokalitách, což je rozhodně 
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široká retrospektiva nejen čistě taneč‑
ních představení – do okruhu zájmu portá‑
lu Tanečních aktualit totiž patří i další dru‑
hy pohybového divadla (včetně pantomimy) 
a tzv. nový cirkus. Při tak širokém záběru je 
samozřejmě již obtížnější udržet vyrovna‑
nou úroveň, a to jak stylistickou, tak odbor‑
nou. Redakci je ovšem třeba vyslovit uzná‑
ní, že texty z internetového prostředí (které 
na kvalitu mnohdy nedbá vůbec či jen málo) 
připravila k vydání v uspokojivém stavu, což 
při jejich počtu nebyla jistě snadná práce.

Současným i budoucím čtenářům by 
pomohlo v hodnotové orientaci, kdyby se 
dozvěděli též něco více o autorech sa‑
mých, tj. jaké mají vzdělání, v jakých insti‑
tucích a na jakých pracovních pozicích pů‑
sobí atd. To je v ročence splněno pouze 
v několika případech (např. u studentů ta‑
neční vědy HAMU), u mnoha dalších to 
chybí zcela, nebo je nahrazeno nic neříka‑
jící větou: „Autor(ka) je taneční kritik(čka) 
a publicista(stka).“ 

Recenzentská činnost je totiž z podstaty 
věci subjektivní záležitostí, a proto je mnoh‑
dy velmi určující, z jakého vzdělanostního 
prostředí autor pochází. Pokud například 
studoval divadelní vědu a pak teprve druhot‑
ně, na základě svého zájmu, ale bez odbor‑
ného vzdělání v této oblasti (tj. jako autodi‑
dakt), se začne veřejně o tanci vyjadřovat, 
bude jeho soud chtě nechtě podmíněn tou‑
to skutečností, což je třeba brát v úvahu. 
Tím nechci a priori tvrdit, že jeho recenze 
bude nutně nehodnotná.

V této ročence najdete kromě článků 
zveřejněných na internetu též pokračová‑
ní zamyšlení o vývoji profese choreografa 
a choreografie, tentokrát v moderní době. 

Autorkou je profesorka Dorota Gremlico‑
vá, která působí na HAMU. Vítanou částí 
ročenky je představení některých „jubilují‑
cích“ osobností i vzpomínka na ty zemřelé 
(Joe Jenčík či Naděžda Sobotková, která 
zesnula v tomto roce). K vzpomínkovým za‑
stavením patří pietní návštěva míst posled‑
ního odpočinku baletních osobností v Paříži 
a Praze. Žijící představitelé naší baletní tra‑
dice jsou neformálně a velmi mile předsta‑
veni v dalších článcích a rozhovorech – ten‑
tokrát jde o devadesátníka Miroslava Kůru, 
vynikajícího sólistu baletu a ceněného cho‑
reografa, a sedmdesátníka Petra Vondruš‑
ku, který působil jako sólista Baletu Praha, 
Národního divadla a následně od roku 1969 
jako první sólista v Düsseldorfu.

Jako novinku zařadila redakce Tanečních 
aktualit do úvodu své Ročenky 2013/2014 
jakési zhodnocení uplynulé sezóny v oblas‑
ti baletu a současného tance, které ale ne‑
napsali její redaktoři, nýbrž dva pracovníci 
Insti tutu umění – Divadelního ústavu Roman 
Vašek (balet) a Jana Návratová (současný 
tanec), oba vystudovaní teatrologové, kteří 
si scénický tanec druhotně zvolili jako objekt 
svého zájmu a nacházejí v něm i zdroj své‑
ho profesního uplatnění; dále Ladislava 
Petišková (pohybové divadlo) a Veronika 
Štefanová (nový cirkus).

Napsat hodnocení jakéhokoliv úseku vý‑
voje nějakého uměleckého oboru je velmi 
náročná záležitost a je k ní potřeba nejen 
skvělá kvalifikace, která se v humanitním 
oboru umocňuje dlouhodobým sebevzdě‑
láváním, ale také vůle a schopnost objekti‑
vizace jevů, což je obtížné a dokáže to jen 
málokdo. Upřímně řečeno, myslím, že ten‑
to „bonus“, který letošní ročenka přináší, je 
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spíše zbytečný a v několika případech i za‑
vádějící. Vždyť čtenář je po přečtení toli‑
ka svědectví o tanečních a dalších pohybo‑
vých aktivitách schopen udělat si svůj názor 
sám a propojit ho se svou vlastní diváckou 
zkušeností.

Jako jediná ze jmenovaných autorů do‑
sáhla relevantního výsledku Ladislava Pe‑
tišková, a to proto, že si zvolila menší 
geo grafický záběr a díky svému rozhledu 
a nadhledu dokázala najít obecné tendence 

a nepodlehla úzce subjektivnímu pohledu 
na věc.

Již je v proudu další sezóna bohatá na 
nová představení a já přeji redakci Taneč‑
ních aktualit mnoho sil a samozřejmě i fi‑
nančních prostředků k dalšímu komentování 
a následně i dokumentování našeho i me‑
zinárodního tanečního dění. Jejich práce je 
v situaci neexistence odborného tanečního 
časopisu naprosto klíčová.


