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Centrum choreografického rozvoje 
SE.S.TA, jehož jste zakladatelkou a ře-
ditelkou, má za cíl podporovat v České 
republice rozvoj současného profesio-
nálního tance. V rámci letošního festi-

valu KoresponDance pořádáte i konferenci na téma vzá-
jemné odpovědnosti mezi společností a kulturou. Proč?
Jsme si vědomi toho, že výsledkem tvůrčího procesu je 
a má být právě a pouze umělecké dílo, které má svůj vlast-
ní svébytný záměr. Jelikož však vzniká v určité společnos-
ti, je zároveň její součástí, vztahuje se k ní, reflektuje její 
problémy a klade jí otázky. Proto také společnost umění 
potřebuje. Umělci a obecně lidé z uměleckého prostředí si 
svůj dopad na společnost, a tedy i jistou společenskou od-
povědnost, uvědomují. Společnost si ale stále nepřipouští, 
že i ona má na druhou stranu odpovědnost za umění, re-
spektive, že umění hraje pro její rozvoj zásadní roli a měla 
by je tedy podporovat. V praxi to znamená, že stát vydává 
na živou kulturu minimální prostředky a v oblasti umění 
se politická reprezentace stále nerozhodla mezi liberální 
koncepcí kultury nebo kulturou podporovanou státem. 
Stále více mám pocit, že politici inklinují k jednoduchému, 
ale pro mě nebezpečnému řešení, které lze shrnout slovy 
„kdo chce jít tzv. ´za kulturou´, ať si ji také zaplatí.“ A stejná 
neochota uvědomit si, že za umění máme jakousi společen-
skou odpovědnost my všichni, se projevuje i v jiných částech 
společnosti, například v soukromém sektoru. Umělci tu 
jsou proto, aby společnosti kladli otázky, aby jí umožňovali 
rozvíjet se, uvědomovat si sebe samu a vztahovat se k cizím 
kulturám. Společenské vědomí totiž nevytvářejí jen eko-
nomické vztahy, ale i další aspekty, mezi nimiž mají umění 
a kultura svůj nesporný význam. Živé umění formuje vyvá-
ženou a otevřenou společnost, ve které jeden druhého ak-
ceptujeme, a právě v tom je jeho nesmírná síla a potenciál.
Kultura je sice dotována ze státního rozpočtu, ale proto-
že dotace nejsou v dostatečné výši, je třeba hledat i jiné 
zdroje. Otevírá se tak otázka finanční podpory ze soukro-
mého sektoru, od mecenášů. Jaký je na to váš názor?
Podpora i ze strany soukromého sektoru je nutná, bezespo-
ru, ale když se podíváme na existující studie o dopadu kul-
tury a umění na místní a regionální rozvoj, dozvíme se, že 
pokud například město investuje do organizace nějakého 
festivalu, přitáhne to publikum, které v tom městě samo-
zřejmě také utratí peníze, a ty jsou pak nepřímým výděl-
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Stanislav Libenský Award je každoroční mezinárodní sou-
těž absolventů sklářských uměleckých škol, která vrcholí 
přehlídkou nominovaných a oceněných prací. Letos mladí 
skláři obtěžkali aktuální obraz skleněné plastiky náročnými 
technikami, invenčním pojetím prostoru blížícím se archi-
tektuře a zároveň jej obohatili o citlivost ke hmotě suroviny 
v její struktuře nebo optických a světelných vlastnostech. 
Předvedli, že pomocí skla se lze uzavřít do nitra sebe, ale 
i přehlušit křiklavost okolního světa prostřednictvím tíhy 
a objemu tohoto tvárného materiálu. Od klasických forem 
a technologií, vyznačujících se vysokou úrovní zpracování, 
se tvorba ve skle díky současným umělcům překlenuje do 
osobních výpovědí a odlehčených poloh plných humoru. 
Využívají všelijakých kombinací s různými druhy materiálu 

a ve spojení např. s novými médii se skleněný objekt stále 
více posunuje směrem od sochy ke konceptu. Zatímco pro 
jednoho je hlavním úkolem pečlivé modelování odlévací 
formy, druhý využívá matné skleněné desky jen jako pro-
jekční plátno. Jeden ctí tradici pomocí náročných metod 
ztraceného vosku, druhý sbíráním střepů ve zrušené sklár-
ně. Studentům z celého světa je umožněna nejen veřejná 
prezentace prací, ale i mezinárodní konfrontace tvůrčích 
přístupů. I když převážná část z nich obvykle pochází ze 
zemí střední Evropy, v letošním roce se mezi nominovaný-
mi objevili i zástupci z USA, Velké Británie, Austrálie nebo 
Číny. 
Celkem 48 autorů soutěžilo o hlavní cenu, rezidenční pobyt 
na respektované Pilchuck Glass School ve Washingtonu 

Mladí skláři na Hradě

Jeden takový příklad bude možno zhlédnout 30. listopa-
du při představení Andrey Miltnerové v divadle Alfred 
ve dvoře. Ve své inscenaci se zabývá barokním prosto-
rem, který vykresluje různými způsoby tělesné vertika-
lity. Svými gesty prozkoumává omezený pohybový slov-
ník, což ji přivádí až k hypnotickému minimalismu. 
4. prosince budou mít diváci zase příležitost vidět v brněn-
ské Wannieck Gallery tvorbu významné francouzské cho-
reografky Béatrice Massinové, pro niž je baroko inspirací 
k vyjádření současné poetiky. Na rozdíl od Andrejiny kon-
centrace využívá Béatrice své důvěrné znalosti barokního 
pojetí prostoru a pohybu, může odhodit všechny konvence 
a dát nám pocítit současnost.

Autorka pracuje v Českém rozhlase.
O festivalu KoreponDance se dočtete i na straně 17.

Léčba filmu 
Klausem

P roč by z daní paní Vomáčkové, 
která za svoji pro společnost uži-
tečnou práci dostane sotva tolik, 

aby mohla zaplatit nájemné a neumřela 
hlady, měli být dotováni všichni ti na-
myšlení darmožrouti, tzv. umělci, kteří 
dávno zapomněli, že umělci před řa-
dou desetiletí pracovali a žili pro národ 
a k jeho pozvednutí. Tihle – stačí se po-
dívat na TV – žijí jen mezi svými ze své 
kasty. Společné rauty, recepce, alkoho-
lické vernisáže, sebevraždy.“ Jeden z ne-
sčetných komentářů k článkům komen-
tujícím druhé prezidentské veto zákona 
o audiovizi a dokonale odrážející erupci 
občanského tekutého hněvu a nepocho-
pení základních souvislostí.
Kinematografie je politikum. Toho si je 
prostý lid vědom již od dob Lenina a Lu-
načarského. Rozum běžného vzdělané-
ho Středoevropana ale zůstává stát nad 
tím, že se bude stávat trapným politikem 
v českém kontextu ještě v roce 2012, a to 
tím nejbanálnějším způsobem. Prezident 
Klaus definitivně znehodnotil úřad svým 
„antikeynesianstvím až za hrob“ a rozho-
dl se opět být „konzistentní ve svých po-
stojích“ a podruhé od roku 2006 svým de-
kretem vetoval kinematografický zákon. 
Klausovo populistické gesto má však 
znovu jediný účel – populistické čeření 
společenských animozit a stavění po-
mníku novodobé demagogie. Klausova 
argumentace není totiž postavena na ji-
ných než demagogických polopravdách 
a smyšlenkách. Prezident rád opakuje, 
že nevidí smysl v podpoře filmové tvorby 
jako jedné z běžných obchodních aktivit. 
Pak by ale musel vetovat pobídky veške-
rým sportovním klubům, inovativním 
průmyslovým projektům, zemědělcům 
nebo drobným živnostníkům. V opačném 
případě se jedná o bědné pokrytectví.
Aniž bych měl za potřebné polemizovat 
se stárnoucím patriarchou, dovolte mi 
shrnout základní důvody, proč by měl být 
navržený zákon schválen. Zákon
1.  vytváří nutný rámec pro sladění čes-

ké a evropské legislativy nezbytný pro 
podporu evropských koprodukcí, dis-
tribuce a financování,

2.  narovnává základní vztahy a možnosti 
kontroly a rozhodování Státního fon-
du o dotacích na vývoj filmů, produkci 
a distribuci a upravuje tak zastaralou 
a nedostatečnou legislativu z roku 
1992,

3.  upravuje zdroje financování z tzv. di-
ginovely, které plynou z peněz povo-
lené reklamy soukromých televizí, jež 
se prosadily výměnou za zrušení velké 
části reklamy na ČT.

Přestože Klausovi zjevně chybí obe-
známenost se zákonem, jeho tezemi 
a důvody jeho předložení, přichází opět 
s převratným názorem – českému filmu 
nechybí finance, ale invence. Jednodu-
chou rétorickou figurou se do pozice 
arbitra vkusu a hodnot dostává člověk, 
který se pravidelně nechá velebit na nej-
větším svátku filmového průmyslu, festi-
valu v Karlových Varech. Kam mizí každý 
rok začátkem července konzistentní ná-
zory? Jak balancuje prezident se svým 
svědomím, že se nechá opatrovat od fes-
tivalu s roční třicetimiliónovou dotací 
přímo ze státního rozpočtu?
Smetením jednoho zákona se navíc ani 
neruší Státní fond kinematografie, ani 
neodbourává zodpovědnost státu za kul-
turní úroveň naší společnosti.
Prezidentské veto má navíc sloužit jen 
v případě zásadních legislativních ex-
cesů. Klaus z něj udělal nástroj bezbře-
hých narcistních gest. Tato gesta jsou 
projevem umanutého končícího politika, 
který za každou cenu potřebuje vstoupit 
do dějin a učebnic. Je to také „prázdné 
a falešné“ gesto politika, který nepocho-
pil principy, dle kterých kinematogra-
fie spoluvytváří obrys národní identity 
a kulturního bohatství.fi
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Nebojte se tance! říká francouzská tanečni-
ce, pedagožka a choreografka Marie Kinsky, 
se kterou jsme si povídali o podpoře živého 
umění i o tom, že současný tanec není jen pro 
vybrané zasvěcence, ale pro všechny. Sami 
můžete okusit chuť tance nejen jako divá-
ci, ale také jako tanečníci během letošního 
tanečního festivalu KoresponDance, který 
v Praze a Brně začíná v úterý 27. listopadu.

                                                                              Kamila DRTILOVÁ

jako takového. Zabývali se vztahem umění k člověku, po-
zicí umění ve společnosti, rolí interpreta a diváka, hra-
nicí mezi uměním a každodenní činností, porozuměním 
světa založeného na různých formách chápání abstrakce. 
Všechny tyto otázky jsou stále aktuální a měli bychom si 
je klást neustále, protože se dotazují na vztah mezi umě-
ním a potřebami společnosti. Jak jsem se již zmínila, v di-
vadle Alfred ve dvoře uvedeme 29. listopadu neobvyklé 
představení ve formě eventu. Tato forma vznikla právě 
v období postmoderny a nedávno jsme ji vyzkoušeli v Jab-
lonci n. Nisou. Představení mělo velký úspěch, mimo jiné 
i díky osobnímu přístupu a zkušenostem Marthy Moore-
ové. Ta povede v Praze v rámci festivalu nejen dvouden-
ní dílnu, ale také interaktivní přednášku (27. listopadu 
v Divadle Archa), kterou bych velmi ráda doporučila 
všem, kteří chtějí lépe proniknout do situace v 70. letech 
v USA. 
Tématem letošního KoresponDance však není jen vztah 
k postmoderně, ale i souvislost současného tance s baro-
kem. V čem je období baroka dnes inspirativní?
17. a 18. století představuje z kulturního hlediska nesmír-
ně bohaté období českých zemí a my jsme tento umě-
lecký a intelektuální rozkvět nechtěli nechat ležet v pro-
padlišti dějin, ale porozumět díky němu současnosti. Je 
třeba vzít v potaz, že tanec je díky svým společenským 
a v některých zemích i diplomatickým a politickým sou-
vislostem svázán řadou pravidel, která zahrnují i různé 
dimenze současného tance. Tato pravidla působí jako 
tvůrčí překážky, jejichž překonávání je pro umělce strhu-
jící cestou, na níž se pravidla stávají tím, co osvobozuje. 

Přítelkyni noci 
– s omluvou…

N ějak jsem si to rozlil s NOCÍ. 
Asi jsem ji urazil. Možná tím, že 
jsem málo chválil, nebo prostě 

pokládal její přízeň za samozřejmost. 
NOC je přece žena. 
Roztržitý den, plný událostí, drobných 
šarvátek a střetů, nečekaných setkání 
a zbytečného lelkování jsem předklá-
dal klidné, vždy nastávající NOCI, a ta 
mi jako vlídná přítelkyně vymetla smetí 
z hlavy. Tichá a temná jako páska psací-
ho stroje mi vybrala téma, já si ho ničím 
nerušen uvědomil, zapamatoval a spo-
kojeně usnul s pocitem, že jsem praco-
val. Ranní šírání a příchod slunce jsem 
mockrát oslavil a na čarovnou NOC 
jako bych zapomněl. 
Ráno raníčko nad hrnkem s čajem jsem 
už v duchu drmolil noční poradu a na-
klapal jsem do stroje svoji zprávu. 
Nějak se to zadrhlo. Letošní nádherné 
babí léto mě několikrát pozvalo na osla-
vu podzimu. Les rozzářený barvami, 
klidný a vznešený, mi poprvé v životě 
představil nádherné jeleny, stáda srnek 
a laní, bezhlučný let výra, křik krkavce. 
Noc prozářená měsícem náhle odmít-
la mé noční seance. Nedala mi usnout. 
Marně jsem na své posteli obklopené 
knihami vytaženými ze zadních koutů 
knihovny hledal obvyklé noční inven-
tury. Noc se na mě hrnula svými zážit-
ky. Ne a ne usnout. Témata dne: vládní 
hádky, fotbal, divadlo pokládala za ba-
nální, každodenní, všední. 
Potřeboval jsem spát a nemohl usnout. 
Noc se mi připomínala: „Vidíš, jak jsem 
dlouhá, už chápeš, čím jsi mě urazil? 
Jsem přece NOC básníků a snílků, ne-
jen vlídná teta těšící a hojící dnem utr-
žené rány. Kolik krásných hodin jsi pro-
marnil. Nespi a koukej na mě. Už slyšíš 
mé noční předení, hukot vzdálených 
moří, šum přelévajících se oblak? Máš 
oči otevřené?“
Prochodil jsem ztichlým domem ho-
diny, sedal na židle i křesílka. Hledal 
usmíření s NOCÍ. 
Pořád ho hledám. I teď. Jsou čtyři hodi-
ny ráno… či v noci? Noční bdění. Ranní 
naděje. 
Kdy to bylo? V minulém století. Hrst 
suchého listí, větev chvojí, lehká dečka, 
zabalený pod širákem. Nohy teplé od 
dohasínajícího ohně, nebe plné hvězd. 
Náhlý propad do bezedné vůně, do vol-
nosti. V pět ráno probuzený namrzlým 
nosem, vlasy plné jinovatky. Mlha nad 
rybníkem, kde se bez obav procházely 
volavky. Před sebou celý dlouhý den. 
Bejvávalo.

Autor je herec a diva-
delní a televizní režisér.

Jan 
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a čeští zástupci si nevedli vůbec špatně. Hlavní cenu získala 
nakonec Natsuho Enomotová z Japonska za objekt nazva-
ný Portrét. Z jejího rozměrného masivního objektu sálá 
energie. Je tvořen dvěma slepenými polokoulemi, z jejichž 
rozrušeného povrchu nenápadně vyrůstají detaily lidského 
těla. Objem tvaru koule tvoří s jemnými výrůstky zvláštní 
napětí. Respekt poroty si získala také oceněná plastika Zu-
zany Kubelkové s názvem Proces deformace, která zastavi-
la čas ve chvíli, kdy rozžhavená sklovina plastiky ztrácí svůj 
původní tvar daný formou, a výsledkem je balanc na hranici 
před okamžikem jejího zhroucení. 
Na rozdíl od minulého ročníku, kdy soutěžní práce stu-
dentů doplňovala jakási „prodejně“ koncipovaná výstava 
současného českého sklářského designu, se letos Pražská 
galerie českého skla v čele s Markem Veselým vrhla na tra-
diční koncept doplňkové akce a vytvořila jakýsi medailon 
připomínající ústřední dvojici českých výtvarníků Liben-
ský-Brychtová. Napravila tím dojem z loňska, kdy přehled 

výrobců a designérů české scény připomínal spíše veletrh 
firem, kterým Správa Pražského hradu umožnila reklamu. 
Doprovodná výstava Oldřicha Palaty s názvem Cherchez 
la femme odkazuje k patronce soutěže Jaroslavě Brychtové 
a její neopomenutelné roli ve společné tvorbě se Stanisla-
vem Libenským. Několik originálních prací a kreseb toho-
to světově proslulého páru ukončuje celou výstavu v kapli 
sv. Anny. Nad dveřmi kaple je od dob její rekonstrukce 
vsazena fenomenální vitráž Brychtové a Libenského. Ač 
není svým rozměrem nijak monumentální, na první po-
hled nenápadné skleněné okno nelze přehlédnout. Působí 
v prostředí tohoto intimního prostoru svou silou a diváka 
přitahuje. Prosvítající magické světlo návštěvníka takřka 
hypnotizuje a navozuje kontemplativní atmosféru. Ne ná-
hodou vrcholí přehlídka současného sklářského umění vit-
rážemi těchto legendárních tvůrců v katedrále sv. Víta.

Kristýna ZAJÍCOVÁ
Autorka je doktorandkou VŠUP v Praze. 
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kem festivalu. Tomuto principu se říká multiplikační efekty 
a ze studií, jež byly zpracovány v mnoha zemích (v České 
republice šlo například o studii k mezinárodní přehlídce 
Pražské Quadriennale), vyšlo najevo, že investor vydělá 
čtyři až šestkrát víc než investoval. Což znamená, že ačkoli 
jsou kulturní instituce samy o sobě prodělečné a potřebují 
externí investice, význam ve společenském, sociálním, ale 
nakonec i ekonomickém rozměru jejich hodnotu mnoho-
násobně zvyšuje. Což by si měl uvědomit jak stát, tak jeho 
územní celky.
Ve Francii je jednou ze stěžejních myšlenek kulturní po-
litiky právě společenská odpovědnost a podpora umění. 
Jak by se česká kulturní politika mohla inspirovat od té 
francouzské?
Ve Francii existuje myšlenka využití kultury a umění pro 
společnost a občany už mnoho let, i to je důvod, proč jsou 
umělci státem podporováni v takové míře. Úvahu o pro-
spěšnosti umění a kultury pro společnost se snažím do Čes-
ké republiky přenést. Na minulou konferenci jsem proto 
pozvala i představitele Institutu politických studií v Paříži 
(IEP), jedné z elitních francouzských vysokých škol, mezi 
jejíž absolventy tradičně patří přední politici, mimo jiné 
téměř všichni francouzští prezidenti. Na této škole běží už 
dva roky mimořádný projekt. Spočívá v tom, že během dvou 
prvních ročníků si musí každý student této prestižní vyso-
ké školy zapsat tři semestry pokaždé jiného uměleckého 
oboru: tance, malby, hudby, tvůrčího psaní či architektury, 
v jehož závěru vždy „odevzdává“ adekvátní umělecké dílo 
(architektonický model, literární text či taneční představe-
ní). V rámci aktivit SE.S.TA zveme do České republiky jed-
ny z nejpovolanějších, totiž právě umělce, jako jsou Jean-
Christophe Paré nebo Béatrice Massinová, kteří kurzy na 
Institutu politických studií vedou. Nejde však o to, převzít 
zkušenosti z Francie jako takové. Mnohdy to samozřejmě 
ani není možné, protože v jiném prostředí ztrácejí význam. 
Zásadní však je položit si nové otázky, otevřít se jinému po-
hledu na věc a nechat se inspirovat.
Kromě konference o odpovědnosti společnosti vůči 
umění a naopak chystáte na festivalu KoresponDance 
takzvaný event, na kterém si může zatančit úplně každý. 
Jak to konkrétně vypadá? 
Tanec je umění, které je ze své podstaty přístupné všem. 
Neexistuje jiný umělecký obor, který by nám byl bližší, než 
je právě tanec. Takže když za mnou chodí lidé a říkají mi, že 
nikdy netancovali, že neumějí tančit, že tanečním předsta-
vením nerozumějí a že tanec není nic pro ně, odpovídám: 
nebojte se tance! Je to váš nejpřirozenější projev. Pochopila 
jsem, že potřebují uklidnit, podpořit a otevřít dveře k po-
znání sebe sama a také k možnosti setkat se s něčím novým. 
A právě takovou zkušenost chceme umožnit na blížícím se 
ročníku tanečního festivalu KoresponDance. Vedle reno-
movaných domácích a zahraničních umělců z USA a Francie 
zde budou mít příležitost i naprostí taneční laici bez rozdílu 
věku, pohlaví či tanečních zkušeností zúčastnit se dvouden-
ní taneční dílny pod vedením americké choreografky Mar-
thy Mooreové. Pracovat budou na netradiční performanci 
v podobě eventu, což je forma, která vznikla v období post-
moderního tance v 70. letech v USA. Společně s  dobrovolní-
ky se na této tvorbě bude podílet i skupinka vybraných pro-
fesionálních tanečníků a jejich společná performance pak 
bude pro diváky uvedena v divadle Alfred ve dvoře.
Zmínila jste období postmoderny sedmdesátých let. Té-
matem letošního ročníku KoresponDance je právě vliv 
postmoderního tance na současnou taneční tvorbu. Dá 
se nějak popsat, jak se projevuje v současném tanci? 
Postmoderní tanec představuje období, v němž si umělci 
pokládali stěžejní otázky týkající se současného umění 

tance!Nebojte se  tance!

Autor je filmový 
publicista a lektor. 

Pavel 

BEDNAŘÍK

Představení Tanec magnetické balerínky tanečnice a choreografky Andrey Miltnerové 

můžete navštívit 30. 11. od 20 v pražském divadle Alfred ve dvoře.

Marie Kinsky je francouzská 
tanečnice, choreografka, taneční 
pedagožka a produkční. Od roku 
1997 žije a pracuje v Česku, kde 
založila sdružení SE.S.TA (Setká-
vání současného tance), jehož je 
ředitelkou. V roce 2010 se SE.S.TA 
stává prvním Centrem choreogra-
fického rozvoje v ČR. Spolu s man-
želem Constantinem Kinskym se 
starají o rodový statek ve Žďáru 
nad Sázavou, kde společně budují 
zázemí pro rozvoj kultury. 

Vítězem letošní ceny se stal tento objekt s názvem Portrét od japonské 

sklářky Natsuho Enomotové. Výstava Stanislav Libenský Award 2012 

trvá v ambitu a kapli Jiřského kláštera na Pražském hradě do 30/11. 
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