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Mezinárodní konference  
o Jeanu-Georgesovi Noverrovi

Petra Dotla!ilová

Tento rok si cel" baletní sv#t p$ipomí-
ná dv# st# let od úmrtí Jeana-Georgese 
Noverra (1727–1810). Tento choreograf 
pat$í k nejv"znam#j%ím osobnostem d#jin 
baletu v&bec, jeho slavné Listy o tanci 
a baletech (poprvé vydány 1759 v Lyonu) 
byly p$elo'eny do mnoha $e!í a dodnes 
pat$í mezi nejd&le'it#j%í teoretická díla 
o tanci. Mnoh"mi je Noverre pova'ován 
za otce baletu, tak jak jej známe dnes.

Na jeho po!est byla v Pa$í'i zorga-
nizována t$ídenní mezinárodní konferen-
ce (21. – 23. 10. 2010), její' podtitul zn#l 
„Tane!ník, choreograf, teoretik tance 
a baletu; Evropsk" choreograf v dob# 
Osvícenství“. Mluvilo se zde tedy o v%ech 
aspektech Noverrovy kariéry ve v%ech 
zemích, kde p&sobil. Tato konference byla 
organizována „Asociací za V"zkumé cen-
trum scénick"ch um#ní 17. a 18. století“ 
(L’Association pour Centre de recherches 
sur les Arts du spectacle aux XVIIe et 
XVIIIe siècle) za spolupráce s Univerzitou 
Sorbonne (Paris IV), Univerzitou François 
Rabelais v Tours a Centre National de la 
Danse.

Konference byla rozd#lena na !ty-
$i tematické okruhy: Noverre ve Francii; 
Noverrova evropská kariéra; Tanec a hud-
ba; Noverre: p!ijetí a kontroverze. P$ed-
ná%ející byli jak Francouzi, tak tane!ní 

historikové z r&zn"ch kout& Evropy (Itálie, 
Rakouska, Anglie, (védska, Portugalska) 
a dokonce i z USA. Takté' poslucha!stvo 
bylo mezinárodní, hlavním p$edná%ecím 
jazykem byla v%ak stále francouz%tina.

První okruh se tedy v#noval Noverro-
v# karié$e ve Francii, p$edná%ky kopírova-
ly chronologicky v"voj Noverra jako tane!-
níka a choreografa. V%echny p$ísp#vky 
byly od francouzsk"ch badatelek v#t%inou 
z Pa$í'e. 

Autorkou prvního p$ísp#vku byla muzi-
kolo'ka Marie Demeilliez a jejím téma-
tem byly Noverrovy za!átky coby tane!ní-
ka na koleji Ludvíka Velikého. Jednalo se 
o období 1741–1742, kdy se jeho jméno 
pravideln# objevuje v programech balet&, 
které byly tan!eny na koleji. B#hem této 
prezentace byly p$evedeny ne p$íli% známé 
prameny (libreta z roku 1741–1742), které 
dokazují, 'e postupn# se Noverre dostal 
i k n#kolika sólov"m rolím v baletech.

Druhá prezentace pojednávala o v"-
z namném Noverrov# p&sobení v Lyo-
nu, které trvalo s p$estávkami deset let 
(1750–1760). Zde za!al systematicky 
tvo$it balety a tance do oper pro sou-
bor lyonské Opery a získal tam prv-
ní uznání od publika i kritik&. P$esto toto 
období nebylo dosud podrobn# probá-
dané. Autorka se zab"vala p$edev%ím 
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podmínkami, jaké Noverre v Lyonu m#l: 
ty byly p$edev%ím b#hem druhého obdo-
bí jeho p&sobení velmi p$íznivé. M#l k dis-
pozici nov" divadelní sál, blízce spolupra-
coval s nadan"m skladatelem François 
Granierem (jeho hudba byla velmi vhod-
ná pro tanec) a slo'il zde mnoho balet&, 
mezi nimi první, které nazna!ovaly budou-
cí formu ballet d’action. Autorka Françoi-
se Dartois je v"znamná tane!ní histori!-
ka, která se systematicky zab"vá baletem 
17. a 18. století. 

T$etí a !tvrtá prezentace pojednávaly 
ob# o stejném tématu – Noverrova kari-
éra v Pa$í'i v období 1776–1781, ka'dá 
v%ak z odli%ného úhlu pohledu. V roce 
1776 nastoupil Noverre jako baletní mistr 
do pa$í'ské Opery, co' byla jeho nejv#t%í 
ambice ji' dlouhé roky. Ov%em toto obdo-
bí nebylo nej%)astn#j%ím v jeho karié$e. 
Fakt, 'e místo dostal díky protekci u Marie 
Antoinetty (jejím' u!itelem tance byl 
na dvo$e ve Vídni) a obe%el tím celou hie-
rarchii Opery, mu vyslou'il pov#st uzurpá-
tora a musel !elit mnoha intrikám ze strany 
!len& souboru. Jeho cholerick" charakter 
nezlep%oval situaci a ke v%emu se poprvé 
setkal s vá'n"mi finan!ními problémy. To 
v%e vedlo k tomu, 'e v Pa$í'i uvedl jednu 
jedinou premiéru, kterou byl balet Annette 
et Lubin 1778. Jinak uvád#l svá star%í díla 

(celkem 24), z nich' nejv#t%í úsp#ch m#ly 
balety s pastorální a mytologickou tema-
tikou (p$edev%ím Appeles et Campaspe). 
Naopak velk" ballet d’action Horáciové 
a Kuriácové u pa$í'ského publika napro-
sto propadl. V%echna tato známá fakta 
ohledn# balet& uveden"ch v Ope$e, pre-
zentovala histori!ka tance Marie-Françoi-
se Bouchon. Naproti tomu uvedla archi-
vá$ka Solveig Serre oficiální dokumenty 
pa$í'ské Opery, kdy byla p$esn# rozepsá-
na organizace a pravidla fungování této 
instituce, která byla siln# hierarchizova-
ná. Mimo jiné jsou zde p$esn# definované 
povinnosti tane!ník& i sankce za to, kdy' 
je nesplní. Tímto vysv#tluje, jak" skandál 
musel Noverr&v p$íchod v instituci toho-
to typu zp&sobit. Solveig Serre té' pre-
zentuje jeden Noverr&v !lánek v novinách 
Mercure de France z roku 1776 – „Let-
tre de premier sujet de la danse“ – kde si 
st#'uje na podmínky v Ope$e a vyhro'uje 
sv"m odchodem. 1776 je rok, kdy na pozi-
ci baletního mistra nastoupil.

Zajímav" pramen p$edstavila Michèle 
Sajous d’Oria, divadelní v#dkyn# fran-
couzského p&vodu p&sobící na Univer-
zit# v Bari v Itálii. Tento spis se jmenu-
je „Les Observation sur la construction 
d’une scène d’Opéra“ a pochází z roku 
1781. Autorem je sám Jean-Georges 
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Noverre a pojednává o ideálním divadle, 
které by bylo vhodné pro nové druhy um#-
ní. Jeho text zapadá do dobové diskuze, 
která následovala po vyho$ení Opery 8. 6. 
1781, která se tehdy nacházela p$ímo 
v Královském paláci. Noverrovy úvahy se 
p$íli% neodli%ují od názor& ostatních osví-
cenc&. Ideální scénou je pro n#j divadlo 
Odéon, tehdej%í sídlo Comédie França-
ise; m#la by to b"t samostatná budo-
va s dobr"m systémem schodi%) a gale-
rií, s dostate!n# velkou scénou a s foyer, 
kde by se dalo zkou%et. Text je to velmi 
technick". D’Oria doplnila svou prezenta-
ci mno'stvím ikonografie – jednalo se jak 
o obrazy reáln"ch divadel (staré Opery 
a divadla Odéon a n#kolika dal%ích), tak 
o obrazy ideálních scén, tak jak je vid#-
li Osvícenci. Tyto ilustrace ov%em nebyly 
sou!ástí Noverrova spisu. Zajímav"m fak-
tem je, 'e tento Noverr&v spis byl citován 
v pa$í'sk"ch novinách Journal de Paris.

Následující den konference pokra-
!ovala druh"m tematick"m okruhem – 
Noverrovská evropská kariéra. 

První p$edná%ející byla britská archi-
vá$ka z New College Oxford Jennifer 
Thorp, která mluvila o Noverrov# p&sobení 
v Lond"n#. Jednalo se o !ty$i etapy, první 
v roce 1755 (sv"m zp&sobem nejd&le'it#j-
%í a nejznám#j%í, i kdy' divácky nejmén# 

úsp#%ná) a poslední v roce 1794. Nover-
re p&sobil v Lond"n# ve dvou divadlech: 
Drury Lane a King’s Theatre. Poprvé sem 
p$ijel na pozvání známého herce Davida 
Garricka, s ním' se stali p$áteli, a práv# 
v jeho divadle Drury Lane Noverre uvedl 
sv&j balet *ínské slavnosti. Neklidná poli-
tická situace více ne' cokoli jiného v%ak 
zabránila úsp#chu tohoto baletu. Lond"n-
ské publikum bylo v té dob# velmi nep$á-
telské v&!i v%em cizinc&m a balet fran-
couzského choreografa s francouzsk"mi 
tane!níky se setkal s velk"m odporem. 
Pr" se traduje, 'e tento balet se p$i ve$ej-
n"ch produkcích nedostal dál ne' za prv-
ní 'enské sólo. Dal%í Noverrovy lond"nské 
etapy byly podstatn# úsp#%n#j%í a jako 
choreograf zde uvedl mnoho sv"ch d#l, 
p$edev%ím v letech 1781 a 1787–89. 
Thorp p$edstavila kompletní seznam bale-
t&, které byly v King’s Theatre uvedeny. 
Jednalo se o balety pastorální, s antic-
kou tematikou i o jeho slavná díla ballet 
d’action (nap$. Medea & Jason, Adela of 
Ponthieu). V tomto období se podle pra-
men& uvád#l v Lond"n# n#jak" Nover-
r&v balet ka'd" t"den, ov%em v'dy, kdy' 
Noverre z Lond"na odjel, jeho díla upad-
la v zapomn#ní. Thorp zd&raznila, 'e lon-
d"nské pobyty byly pro Noverra d&le'ité 
p$edev%ím z hlediska osobního rozvoje, 
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d&le'ité bylo p$átelství s Davidem Garric-
kem. Díky n#mu a jeho knihovn# Noverre 
objevil mnoho nov"ch podn#t& pro vlastní 
úvahy o tanci a um#ní, p$edev%ím se zde 
seznámil s osobností anglického baletního 
mistra Johna Weavera.

 I následující p$ísp#vek se dot"ká toho-
to tématu, francouzská literární v#dkyn# 
Laurence Marie se toti' zab"vala Gar-
rickov"m vlivem na Noverra. Marie vychá-
zí z Noverrov"ch text&, kde pí%e p$ímo 
o Davidu Garrickovi a jeho novém zp&so-
bu hraní, kter" %el zcela proti dobové ten-
denci. T#mito texty jsou p$edev%ím Listy 
o tanci a baletech – jejich r&zná vydání 
(1760 Lyon, 1783 Lond"n/Pa$í') a Nover-
rovy dopisy Voltairovi z roku 1765 vyda-
né v roz%í$eném vydání List& z roku 1807 
v Pa$í'i (Lettres sur les arts imitateurs en 
général, et sur la danse en particulier). 
Pí%e zde o Garrickov# revolu!ním zp&-
sobu hraní, kde je nejd&le'it#j%ím prvkem 
exprese obli!eje – pouze jeho pomocí by 
m#l b"t herec schopen zahrát jakouko-
li emoci. Garrick radikáln# odmítal mas-
ky, které podle jeho názoru herce omezují, 
místo aby mu pomáhaly. Propagoval p$iro-
zené herectví a pravdivost. Práv# tuto filo-
zofii cht#l Noverre aplikovat i na balet, kde 
vy'adoval po tane!nících expresivnost 
v obli!eji a po celém baletu pravdivost 

d#je. Cht#l vyjad$ovat opravdové emoce 
tancem-pantomimou. Velmi cenné jsou 
ucelené p$episy v%ech Noverrov"ch zmí-
nek o tanci, které nám badatelka poskytla.

Dal%ím p$ísp#vkem jsme se p$esunu-
li z Anglie do n#mecky mluvících zemích 
– etapy n#mecké kariéry prezentova-
la Marie-Thérèse Mourey, profesorka 
n#mecké literatury na Sorbonn# a specia-
listka na scénické um#ní 18. století. Mou-
rey byla té' koordinátorkou celého fes-
tivalu. V její prezentaci se jednalo spí%e 
o shrnutí ji' znám"ch fakt&: první anga'má 
na pruském dvo$e v Berlín# (1743–1747); 
krátká etapa v Drá'+anech 1747, kde tan-
!il na královské svatb#; slavné a um#lec-
ky nejplodn#j%í anga'má na dvo$e kní'ete 
Karla Ev'ena z Würtenbergu ve Stuttgartu 
(1760–1766); a kone!n# víde,ské období 
1767–1776.

I s následujícími dv#ma p$ísp#vky jsme 
z&stali v n#mecky mluvícím prostoru.

Mariette Cuénin-Lieber z Univer-
zity v Mulhouse prezentovala Noverro-
vu korespondenci s kní'etem z Wür-
tenbergu z let 1768 a' 1770, která se 
nachází ve stuttgartském Hauptarchi-
vu. Tématem t#chto dopis& byl Noverr&v 
návrat na kní'ecí dv&r, kter" se ov%em 
p$es v%echnu snahu nezda$il. Stuttgart-
ské období bylo nejplodn#j%ím obdobím 
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Noverrova tv&r!ího 'ivota. M#l zde ve%-
ker" komfort, jak" si choreograf dovede 
p$edstavit: vlastní baletní soubor, velké 
divadlo a dostatek finan!ních prost$edk& 
na své nákladné produkce. Ov%em finan-
ce i díky jeho hojné tvorb# po n#kolika 
letech do%ly a kní'e byl donucen Nover-
rovo anga'má p$ed!asn# ukon!it. Poté 
se Noverre dostal do Vídn#, kde p&so-
bil ve dvou divadlech, krom# balet& sta-
v#l v%echny divertissementy do oper, m#l 
zde konkurenci n#kolika jin"ch choreogra-
f& a publikum se k n#mu zpo!átku stav#lo 
dosti nep$átelsky. Ale p$esto, 'e Noverre 
i jeho 'ena (která kní'eti té' psala) velmi 
tou'ili se do Stuttgartu vrátit, jejich náro-
ky byli p$íli% velké a kní'e nebyl schopen 
jim vyhov#t. Ve Vídni m#l toti' Noverre 
velmi dobr" plat a k tomu r&zná privile-
gia (nap$íklad jeho syn zde mohl nav%t#-
vovat d&stojnickou %kolu), naproti tomu 
würtenbersk" kní'e se pot"kal s finan!ní-
mi potí'emi a nemohl si dovolit to, co d$í-
ve. Tyto dopisy jsou té' p#kn"m p$íkladem 
Noverrov"ch vyjednava!sk"ch schopností 
a $e!nické dovednosti.

Podrobn#ji se Noverrovou víde,skou 
kariérou zab"vala Sybille Dahms, zná-
má rakouská tane!ní histori!ka p&sobící 
v Salzburku. Dahms se Noverrem zab"vá 
dlouhodob# a systematicky a v"sledkem 

jejího bádání je nov# vy%lá kniha „Der 
Konservative Revolutionäre – Jean Geor-
ges Noverre und die Ballettreform de 
18-Jahrhunderts“ (Mnichov 2010). Její p$í-
sp#vek je shrnutím znám"ch fakt& o této 
etap# Noverrova 'ivota, b#hem které se 
setkal s prvními problémy, ale p$edev%ím 
s velk"mi úsp#chy, mezi které pat$í uvede-
ní velk"ch ballets d’action Pomst"n# Aga-
memnón (1771) !i Horáciové a Kuriáco-
vé (1774). Dahms nám té' poskytla úpln" 
a p$ehledn" seznam v%ech premiér Nover-
rov"ch balet& za celou jeho kariéru.

S následujícími p$ísp#vky jsme se p$e-
sunuli do pon#kud exoti!t#j%ích kout& 
Evropy.

Prvním je Itálie, která je dosud z hle-
diska tane!ní historie málo probádaná. 
Situaci baletu v severní Itálii a Noverro-
vo p&sobení v tomto kontextu nám p$ed-
stavil José Sasportes. Tento nad%en" 
tane!ní badatel portugalského p&vodu 
(a mimo jiné b"val" portugalsk" ministr 
kultury) vydal v Itálii n#kolik publikací 
o tanci („Balli teatrali a Venezia“, 1994), 
zalo'il !asopis „La Danza Italiana“ a nyní 
je editorem vznikající publikace o d#ji-
nách tance v Itálii, která má vyjít v roce 
2011 v Turín#. Sasportes mluvil p$ede-
v%ím o p$ijetí Noverrov"ch d#l v Milán# 
(Teatro Ducale di Milano), která zde byla 
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uvedena bu+ jím, nebo jeho 'áky. *asto 
zde musela b"t upravena, jeliko' tane!ní 
tradice zde byla velice specifická a diváci 
t#'ko p$ijímali n#co jiného. Milán byl také 
hlavním územím polemiky mezi Nover-
rem a italsk"m choreografem Gasparem 
Angio linim. Do nedávna se o této pole-
mice v#d#lo jen velmi málo, a' poslední 
dobou vyplouvají na sv#tlo velice zajímavé 
texty, které odhalují rozm#r této diskuze, 
která byla ve$ejná, obsahovala n#kolik tex-
t& od obou autor& i od anonymních pisa-
tel& a m#la dokonce ohlas i v milánském 
tisku – zapojily se do ní takové osobnos-
ti, jako byli milán%tí vydavatelé novin, bra-
t$i Verriové. V%echny tyto texty Sasportes 
zmínil a té' citoval.

Dal%ím zajímav"m pramenem byl 
Noverr&v „motiva!ní dopis“ %védskému 
králi Gustavu III. z roku 1791, kter" pre-
zentovaly Karin Modigh a Iréne Ginger. 
Jedná se o dvousvazkov" rukopis v luxus-
ní vazb#, kter" Noverre zaslal králi, aby se 
ucházel o místo baletního mistra na jeho 
dvo$e; %lo vlastn# o jeho poslední pokus 
o anga'má. Bohu'el byl v%ak Noverr&v 
pokus neúsp#%n" a z odpov#di Gusta-
va III. jasn# vyznívá, 'e o baletního mis-
tra nemá zájem. Tento rukopis se dnes 
nachází v Královské knihovn# ve Stock-
holmu. Obsahuje dopis králi, devatenáct 

program& jeho nejznám#j%ích balet&, Úva-
hu o stavb# divadla („Les Observations 
sur la construction d’une salle“) – v prv-
ním svazku – a Úvahu o kost"mu („Réflexi-
ons sur le costume“) a 147 barevn"ch 
návrh& kost"m& od Bouqueta, Noverrova 
hlavního kost"mního návrhá$e – ve svazku 
druhém. Toto dílo nám podává d&le'itou 
zprávu nejen o materiální situaci Noverra 
ke konci jeho kariéry, ale té' o d&le'itosti 
(védského královského baletu.

Podobn" pramen prezentovala op#t 
Marie-Thérèse Mourey. Tentokrát se jed-
nalo o takzvan" Var%avsk" rukopis (nachá-
zející se v Univerzitní knihovn# ve Var%av#), 
kter" Noverre zaslal roku 1766 polskému 
kní'eti Stanis-awu Augustu Poniatowské-
mu. Bylo to na konci jeho stuttgartského 
anga'má a je vid#t, 'e Noverre byl tehdy 
ve velmi dobré finan!ní situaci. A té', 'e 
velmi tou'il po anga'má v Polsku. Ruko-
pis sestává z jedenácti velk"ch svazk& 
vázan"ch v !ervené k&'i a obsahuje: Lis-
ty o tanci a baletech, programy n#kolika 
jeho balet& („Programmes de Grands bal-
lets historiques, héroique, poetique, nati-
onaux, allegorique et moreaux“), hudební 
partitury n#kolika z nich (Médea a Jáson, 
Amor a Ps#ché) a návrhy kost"m& (op#t 
od Bouqueta) i s popisem jejich v"roby 
a s cenami materiál&. 
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Oba rukopisy jsou bohat"m zdrojem 
informací o zp&sobu Noverrovy práce 
a o jeho postupu p$i 'ádosti o anga'má.

Do této sekce Noverrova p&sobe-
ní v zahrani!í pat$il i m&j krátk" p$ísp#-
vek, kter" se zab"val uvedením Noverro-
v"ch balet& na území !esk"ch zemí a také 
prezentací t$í Noverrov"ch dopis& kní'eti 
Metternichovi, tehdej%ímu velvyslanci 
.í%e ve Francii. Tyto dopisy jsou jedn#mi 
z posledních, které Noverre napsal, pro-
to'e pocházejí z let 1809 a 1810, tedy t#s-
n# p$ed jeho smrtí. Nacházejí se ve Stát-
ním úst$edním archivu v Praze v Archivech 
rodu Metternich& a objevila je Jaroslava 
Hoffmanová (její !lánek o tomto objevu 
se nachází ve sborníku Paginae Historiae 
5/1997). Jak uvád#ní Noverrov"ch bale-
t& na na%em území (prost$ednictvím jeho 
'ák& Vojt#cha Morávka-Albertiho a Anto-
na Rösslera), tak zmín#né dopisy byly pro 
zahrani!ní v#dce novinkou a vzbudilo to 
jejich zájem. Dá se $íci, 'e tento p$ísp#vek 
byl pro n# skute!nou exotikou.

V rámci t$etí sekce této konference pro-
mluvilo n#kolik muzikolog& o situaci v hud-
b# a tanci p$ed i b#hem Noverrovy kariéry.

Raphaëlle Legrand pohovo$ila o hud-
b# Jeana-Phillipa Rameaua, jeho' tvor-
ba se Noverra bezpochyby dotkla. Sou-
st$edila se p$edev%ím na Rameauovu 

schopnost zvukov# znázornit gesto, a to 
demonstrovala na n#kolika hudebních 
ukázkách. Jedna z nich se dokonce jme-
novala „La Pantomime“.

Bernard Porot se soust$edil na admi-
nistrativní situaci Opéra-Comique, kde 
Noverre za!ínal jako tane!ník. Vycházel 
z dobov"ch zákon& a na$ízení, aby ilustro-
val, pro! se v Opéra-Comique p$edvád#-
lo to, co se p$edvád#lo. Z dobov"ch pro-
gram& také !etl seznamy tanc&, které se 
na zdej%í scén# tan!ily.

Cécile Champonnois, doktorandka 
na odd#lení francouzské literatury Univer-
zity v Montréalu, se zab"vala Noverrov"m 
baletem Horáciové a Kuriácové: studuje 
jeho p$edlohu, r&zná provedení a té' v"voj 
Noverrova baletu jako takového r&zn# 
v Evrop#. Citovala mnoho dobov"ch kritik 
a ilustrovala prezentaci pestrou ikonografií 
s tématikou tohoto p$íb#hu.

Velmi zajímav" p$ísp#vek uvedl v"-
znamn" americk" muzikolog Bruce Alan 
Brown, specialista na osobnost skladate-
le Willibalda Glucka. Brown strávil mnoho 
!asu bádáním v archivech rodiny Schwar-
zenberg& v *eském Krumlov# a pro tuto 
konferenci si p$ipravil prezentaci partitur 
Noverrov"ch balet& v tomto archivu. Kro-
m# anal"zy poskytl ú!astník&m konferen-
ce té' jejich kompletní seznam.
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ZPRÁVY

Na záv#r konference se mluvilo o p$ije-
tí Noverrov"ch balet& i my%lenek a o kon-
troverzích, které !asto zp&soboval.

D&le'it" byl p$ísp#vek Iréne Branden-
burg ze Salzburku, která mluvila o pole-
mice Noverra s Gasparem Angiolinim 
a podrobila ji d&kladné anal"ze. Op#t cito-
vala v%echny texty, které s touto polemi-
kou souvisejí (jejich' seznam poskytla té' 
poslucha!&m).

Na záv#r promluvil Juan Ignazio Valle-
jos, doktorand oboru historie v Pa$í'i, kte-
r" se systematicky zab"vá d#jinami bale-
tu a pantomimy. Tématem jeho p$ísp#vku 
byla úvaha o Noverrovi jako historické 
postav#, jak se utvá$elo jeho jméno v rám-
ci historie a jak byl p$ijímán coby chore-
ograf a teoretik tance. Upozornil na roz-
por mezi jeho tvorbou teoretickou, která 
je velmi revolu!ní a promy%lená, a zárove, 

na jeho práci choreografa, která byla, ale-
spo, co m&'eme z pramen& posoudit, 
revolu!ní o mnoho mén#. Té' vyzdvihnul 
Noverr&v talent literární, kter" m#l v"razn" 
podíl na %í$ení jeho text& ve sv#t#. Zjed-
nodu%en# definoval Noverrovu osobnost 
v historii jako „choreografa, básníka a filo-
zofa“, p$i!em' proti poslednímu ozna!e-
ní se v následné diskuzi mnoho ú!astník& 
ohradilo.

Jak je vid#t, i dnes Jean-Georges 
Noverre zp&sobuje kontroverzní názory 
a jeho úloha v d#jinách tance je diskuto-
vána snad je%t# víc ne' kdy d$íve. Jeho 
v"znam je ov%em nepochybn", co' ilu-
struje pouh" fakt, 'e byla pouze o jeho 
osobnosti zorganizována celá t$ídenní 
konferenci. A za rok bude následovat její 
pokra!ování.


