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Výběr z publikovaných textů různých autorů.

Taneční sezona v jedné publikaci
Česká taneční periodika mají dlouhou 

tradici. Nejvytrvalejší Taneční listy „udělaly“ 
po obnovení v roce 1963 čtyřicet ročníků 
a i proto, že sledovaly „okrajový“ žánr, mohly 
si dovolit v době tuhé normalizace otisknout 
nejednu zprávu o dění na západě a o akti-
vitách našich emigrantů. Od konce deva-
desátých let soupeřily o skromnou minis-
terskou dotaci s nově vzniklým časopisem 
Taneční sezóna (dnes Taneční zóna), kte-
rý se zaměřil na bující scénu českého sou-
časného tance. V roce 2003 v tomto střetu 
Taneční listy podlehly, ale už dva roky nato 
začal vznikat na půdě katedry tance HAMU 
elektronický portál Taneční aktuality, který 
svým zaměřením do značné míry na Taneč-
ní listy navázal.

V prvních letech Taneční aktuality pro-
cházely dětskými nemocemi. Převážně mla-
dí autoři se takříkajíc museli vypsat, rozvi-
nout kontakty, „nakoukat kontext“. Původní 
generačně spřízněný okruh autorů se rozši-
řoval, s portálem začali spolupracovat i re-
spektovaní taneční kritici střední a starší 
generace. Online časopis má řadu výhod 
(aktuálnost, možnost další práce uživatele 
s texty, rozvíjení online diskusí kolem uve-
řejněných textů, možnost připojení audio-
vizuálních dokumentů; důležitá je i úspo-
ra financí, které by jinak spolykal papírový 
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tisk). Jenže rizik není málo a jsou podstat-
ná. Jak spolehlivě uchovat alespoň to nejdů-
ležitější? Příkladů špatné správy takových-
to médií, v důsledku čehož se ztrácí cesta 
k článkům, případně mizí celé články nebo 
i portály, je řada. Z těch divadelně zaměře-
ných mohu zmínit např. elektronický časo-
pis Yorick; s údržbou a zachováním správné 
elektronické cesty k článku mívala problé-
my ale i elektronická verze Divadelních no-
vin. Taneční aktuality se prozíravě rozhodly 
to nejdůležitější, co uveřejnily za uplynulou 
sezonu, shrnout do tištěného sborníku. Le-
tos v září vyšel už šestý.

Ročenka Taneční aktuality.cz – výběr 
z publikovaných textů za sezonu 2012/2013 
vyšla v půlce září. Na více než 250 stranách 
přináší bezmála stovku textů, které repre-
zentativně zachycují, co se událo v českém 
tanci za uplynulou sezonu. Záběr je oprav-
du široký. Podchycena je většina baletních 
premiér (škoda jen, že chybí reflexe dění v li-
bereckém souboru, který pod vedením Ale-
ny Peškové nabral novou dynamiku), většina 
významných novinek českého současného 
tance a řada žánrově rozmanitých festiva-
lů. Oproti minulosti je více pozornosti vě-
nováno oblasti nového cirkusu a mimické-
ho divadla. Okrajově přináší ročenka zprávu 
o dění na Slovensku a věnuje se několika 
významným osobnostem, které oslavily ju-
bileum nebo český taneční svět opustily. 
Zajímavý je i blok textů, který se věnuje ne-
dávné minulosti Pražského komorního bale-
tu. Ročenku uzavírá jako bonus inspirativní 

studie Heleny Kazárové Vývoj choreografic-
kého myšlení. Za informační základ ročenky 
považuji podrobné reflexe tanečních a ba-
letních premiér. Samu recenzi někdy před-
jímá rozhovor s autorem či inscenátorem, 
což umožňuje nahlížet na inscenaci ze dvou 
stran. Vedle vzorku zachycených premiér a ji-
ných událostí je chvályhodný i prostor, který 
je jednotlivým reflexím věnován. Někdy jde 
o stručnější glosy, jindy o podrobné analýzy 
tanečních děl, které v jiných médiích prak-
ticky nevycházejí. Okruh autorů má stabilní 
základ, který se ale rozšiřuje jak o studenty 
uměnověd, tak o recenzenty, kteří se taneční 
kritice věnují už spoustu let – vedle zmíně-
né Heleny Kazárové např. Lucie Dercsényi-
ová, Marcela Benoniová, Ladislava Petiško-
vá nebo doyen české taneční kritiky Vladimír 
Vašut. Pravda, úroveň otištěných příspěvků 
mírně kolísá, nicméně kvalitativní průměr se 
ročenku od ročenky zvyšuje. Ostatně na té 
aktuální mě ani tak nezaujala avizovaná nová 
grafická úprava (změna je po mém soudu 
jen kosmetická), ale mnohem lepší editorská 
a korekturní práce. Grafika zůstává tradičně 
konzervativní a zcela slouží obsahu. Četné 
černobílé fotografie mají především doku-
mentační význam. Škoda, že popisky k nim 
obsahují pouze název zachycené inscenace 
a nikoliv už zobrazené interprety.

Ročenka Tanečních aktualit dává veli-
ce plastický obrázek o dění v českém tan-
ci. Jako důležitý (a v obsáhlosti vlastně oje-
dinělý) dokument o tomto živém umění jej 
plně docení až budoucnost.


