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Na 23. ročníku festivalu TANEC PRAHA 2011, který 
proběhl od 6. do 29. června v Praze a dalších 
devíti městech ČR, se ve výjimečném počtu sešla 
velká jména světové taneční scény, z nichž řada 
z nich hostovala v České republice vůbec poprvé. 

O zahájení festivalu 6. června se postarali dánští 
Granhøj Dans, soubor, který české publikum 
z TANCE PRAHA dobře zná. Granhøj Dans zahájili 
večer vizuálně-tanečním koncertem Dance me to 
the end on / off Love, který byl inspirován 
skladbami hudebníka Leonarda Cohena, a po 
pauze pokračovali choreografií, která čerpala z 
hudebního odkazu skladatele Gustava Mahlera, 
2men2mahler. Před druhou polovinou večera navíc 
proběhlo slavnostní předání ocenění vítězům 
festivalu Česká taneční platforma 2011.

Novým festivalovým prostorem byla v tomto roce 
Nová scéna Národního divadla. Představila se zde 
italská skupina Compagnia Zappalà Danza 
a v závěru festivalu zde v  rámci jednoho večera 
vystoupily  soubory  420PEOPLE a Kidd Pivot 
Frankfurt RM, vedený  mezinárodně uznávanou 
choreografkou a tanečnicí Crystal Pite.

V tzv. Evropských tanečních laboratořích byla 
i letos tradičně představena krátká dí la 
progresivních tvůrců. V první laboratoři to byli 
umělci Ferenc Fehér (Maďarsko), Ambra 
Senatore (Itálie) nebo Roser López Espinosa 
(Španělsko). V druhé vystoupil vedle českého 
souboru DOT504 originální performer Clément 
Layes (Francie / Německo) se svým překvapivým 
konceptem Allege. V divadle Ponec byl dále s 

velkým úspěchem uveden komponovaný večer 
Louise Lecavalier, fenomenální tanečnice, která 
donedávna působila v proslulém souboru La La La 
Human Steps. Diváci také měli možnost v české 
premiéře zhlédnout ve dvou večerech nejnovější 
projekt řecko-slovenské dvojice Jozefa Fručka a 
Lindy  Kapetaney ze souboru RootlessRoot 
Company. V programu festivalu nechyběli ani 
čeští umělci, kteří se výraznou měrou podílejí na 
rozrůstajícím se programu v  regionálních městech 
ČR.

V samotném závěru festival Tanec Praha poprvé 
představil díla světových choreografických 
jedniček Sidi Larbi Cherkaouiho a Akrama 
K h a n a . Ob a u mě l c e s p o j u j e j e d e n z 
nejvýraznějších trendů současného tance – 
multikulturalita. 

Největší zájem vzbudila u diváků inscenace Sutra, 
kterou vytvořil v produkci londýnského divadla 
Sadler's Wells vlámský choreograf a tanečník  Sidi 
Larb i Cherkaou i se sedmnáct i mladými 
buddhistickými mnichy z původního šaolinského 
kláštera z čínské provincie Henan. Sám choreograf 
několik  měsíců s mnichy žil a pracoval a po celou 
tuto dobu zároveň rozvíjel svůj celoživotní zájem o 
filosofii a víru, která stojí za šaolinskými tradicemi, 
její vztah ke kung-fu a její pozici v současné době. 
Toto dílo doprovázené originální živou hudbou, 
sklidilo u publika v Hudebním divadle Karlín ve 
všech třech večerech obrovský ohlas doprovázený 
potleskem ve stoje. Praha byla navíc jedním 
z posledních míst v rámci světového turné tohoto 
úspěšného projektu.

O slavnostní zakončení festivalu, které proběhlo 
29. června rovněž v Hudebním divadle Karlín, se 
postaral slavný  britský  tvůrce Akram Khan se svým 
souborem – skupinou mimořádných tanečníků z 
Asie, Evropy a Blízkého východu. Představil svoji 
nejnovější choreografii Vertical Road inspirovanou 
mystickou tradicí súfismu a dílem perského 
básníka a filozofa Rumího.

Festivalová dramaturgie neopomněla ani dětského 
diváka. V tomto roce byla poprvé představení pro 
děti začleněna přímo do hlavního červnového 
festivalového programu. Soubory  z oblasti 
současného tance a performing arts, jako 
například Stage Code, VerTeDance či Kyklos 
Galaktikos, uvedla představení šitá na míru 
dětem, které si uměly vychutnat radost z pohybu. 
V rámci doprovodného programu se v divadle 
Ponec a ve školách konaly  také interaktivní dílny 
navazující na pilotní projekt Tanec školám. 
Doprovodný program pro děti předcházel hlavnímu 
programu festivalu a vyvrcholil symbolicky na Den 
dětí.

Festival nabídl v rámci doprovodného programu 
také workshopy pro profesionální tanečníky  ve 
Studiu ALT@, speciální taneční cyklojízdu 
doplněnou o taneční performanci NANOHACH NA 
KOLE !, která byla připravena ve spolupráci se 
sdružením Auto-Mat o. s., a také ojedinělou 
výstavu fotografií Laurenta Zieglera z představení 
Vertical Road.
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BILANCE

• festival se odehrál na 3 pražských a na 11 
regionálních scénách v  9 regionálních 
městech 

• celkem se uskutečnilo 47 hracích večerů, 
z toho 28 v Praze a 19 v regionálních 
městech ČR

• na festivalu bylo k vidění celkem 34 inscenací, 
z toho 7 bylo určených dětskému divákovi

• f e s t i va l u s e z ú ča s t n i l o 2 7 s o u b o rů 
a choreografů ze 14 zemí světa

• v rámci doprovodného programu se uskutečnilo 
7 vyučovacích lekcí tanečních workshopů, 
z toho 3 lekce v Praze ve Studiu ALT@ a po 
dvou lekcích v Plzni a Ostravě

• v Praze se dále uskutečnila outdoorová 
taneční cykloperformance NANOHACH NA 
KOLE ! a výstava fotografií Laurenta 
Zieglera v divadle Ponec

• děti se aktivně zapojily do programu formou 
dílen a workshopů, které byly součástí 
představení či doprovodného programu

• festival probíhal pod záštitou ministra kultury 
Jiřího Bessera a J. E. Valerie Raymond, 
velvyslankyně Kanady

• festivalu se účastnili významní hosté, jako 
například primátor hlavního města Prahy 
MUDr. Bohuslav Svoboda, velvyslanci 
partnerských ambasád, ředitelé kulturních 
institutů a divadel a další

• v rámci slavnostního zahájení byly  uděleny ceny 
vítězům České taneční platformy – Tanečník 
roku, Nejlepší taneční inscenace roku, Cena 
diváka

• festival navštívilo celkem více jak 8300 diváků, 
z toho 6700 diváků navštívilo festival v Praze a 
zbytek v regionálních městech ČR

• události sezony a vrcholy letošního ročníku 
festivalu inscenace Sutra a Vertical Road 
v Hudebním divadle Karlín byly plně vyprodány 
a účinkujícím se dostalo také ovacím ve stoje

ÚČASTNÍCI

Granhøj Dans (DK) | RootlessRoot Company 
( G R | S K ) | S t a g e C o d e ( C Z ) | 
R. L. Espinosa (ESP) | F. Fehér (HUN) | 
A. Senatore (IT) | Compagnia Zappalà 
Danza (IT) | DOT504 & L. Vágnerová 
& P. Mašek (CZ) | Public in Private (DE) | 
C. Layes (FR) | Kyklos Galaktikos (CZ) | 
L. Lecavalier (CA) & N. Charnock (UK) 
& É . Lock (CA) | F . Maz l iah (CH) 
& I. Mandafounis (GR) | J. Látalová 
(Hudečková) & M. Trpišovská (CZ) | 
VerTeDance (CZ)  | Kidd Pivot Frankfurt RM 
(DE | CA) & C. Pite (CA) | 420PEOPLE & 
V. Kuneš (CZ) | 420PEOPLE & N. Novotná 
(CZ) | Sidi Larbi Cherkaoui (BE) & mniši z 
kláštera Šaolin (CHN) | Akram Khan 
Company (UK) | NANOHACH & Jan Komárek 
(CZ) | NANOHACH & Nigel Charnock (UK) | 
NANOHACH (CZ) & Petra Fornayová (SK) | 
VerTeDance & Anna Polívková (CZ) | ME-SA 
(CZ) & Debris Company (SK) | Karine 
Ponties (FR/BEL) & Dame de Pic | Jarek 
Cemerek (CZ) | soubory z Plzně – NoTa 
& Four Teps & Petra Parvoničová & Taneční 
centrum Eagle
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HLAVNÍ PROGRAM V PRAZE

FESTIVAL OPENING
6. 6. | 20.00 | Ponec 
Granhøj Dans (DK): Dance me to the end on 
| off Love

6. 6. | 22.00 | Ponec
Granhøj Dans (DK): 2men2mahler

8. 6. + 9. 6. | 20.00 | Ponec
RootlessRoot Company (GR | SK): Eyes In 
The Colors Of The Rain

10. 6. | 11.00 + 17.00 | Ponec | PRO DĚTI | FOR 
CHILDREN
Stage Code (CZ): Mumráj

12. 6. + 13. 6. | 20.00 | Ponec
EVROPSKÁ TANEČNÍ LABORATOŘ 1 | 
EUROPEAN DANCE LABORATORY NO. 1
R. López Espinosa (ESP): MINIATURA
F. Fehér (HUN): Tao Te
A.  Senatore (IT): Passo – duo

15. 6. | 20.00 | Nová scéna ND | New Stage of 
National Theatre
Compagnia Zappalà Danza (IT): Instrument 
1 < scoprire l’invisibile >

16. 6. | 20.00 | Ponec
EVROPSKÁ TANEČNÍ LABORATOŘ 2 | 
EUROPEAN DANCE LABORATORY NO. 2
DOT504 | L. Vágnerová & P. Mašek (CZ): 
Mah Hunt
Public in Private | C. Layes (DE): Allege

17. 6. | 11.00 + 17.00 | Ponec | PRO DĚTI | FOR 
CHILDREN
Kyklos Galaktikos (CZ): Království bez 
hranic | Kingdom without Borders
19. 6. + 20.6. | 20.00 | Ponec
L. Lecavalier (CA) | N. Charnock (UK) | É. 
Lock (CA): Children | A Few Minutes of Lock

21. 6. | 18.00 + 20.00 | Ponec 
F. Mazliah (CH) & I. Mandafounis (GR): 
P.A.D.

23. 6. | 11.00 + 17.00 | Ponec | PRO DĚTI | FOR 
CHILDREN
J. Látalová (Hudečková) & M. Trpišovská 
(CZ): S kůží na trh | Baring Our Souls

24. 6. | 11.00 + 17.00 | Ponec | PRO DĚTI | FOR 
CHILDREN
VerTeDance (CZ): Třiačtyřicet slunce západů 
| Forty-three Sunsets

28. 6. | 20.00 | Nová scéna ND | New Stage of 
National Theatre
Kidd Pivot Frankfurt RM (DE | CA) | C. Pite 
(CA): The Other You
420PEOPLE | V. Kuneš (CZ): REEN
420PEOPLE | N. Novotná (CZ): Sacrebleu

gala show
25. 6. + 26. 6. + 27. 6. | 20.00 | Hudební divadlo 
Karlín | Karlin Musical Theatre
Sidi Larbi Cherkaoui (BE) & Antony Gormley 
(UK) & Szymon Brzóska (PL) & mniši z 
kláštera Šaolin | the monks from the 
Shaolin Temple (CHN): Sutra

gala closing
29. 6. | 20.00 | Hudební divadlo Karlín | Karlin 
Musical Theatre
Akram Khan Company (UK): Vertical Road 
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PROGRAM V REGIONECH

Brno 
Po | Mo | 6. 6. | 20.00 | Barka
Ferenc Fehér (HUN): Tao Te
Nataša Novotná | 420PEOPLE (CZ): 
Sacrebleu

Út | Tu | 14. 6. | 20.00 | Barka 
NANOHACH | Jan Komárek (CZ): Zločin 
a trest | Crime and Punishment

So | Sa | 18. 6. | 20.00 | HaDivadlo 
DOT504 | Lenka Vágnerová & Pavel Mašek 
(CZ): Mah Hunt

České Budějovice, DK Metropol, Město v pohybu 
2011 
St | We | 15. 6. | 19.00 
DOT504 | Lenka Vágnerová & Pavel Mašek 
(CZ): Mah Hunt

Český Krumlov, Městské divadlo
Po | Mo | 6. 6. | 19.30 
VerTeDance | Anna Polívková (CZ): Případy 
doktora Toureta | The Cases of Dr. Touret
 
Choceň, Zámecký park, Skorofestival 2011
Pá | Fr | 10. 6. | 20.00 
NANOHACH (CZ) | Nigel Charnock (UK): 
Miluj mě | Love me

Olomouc, Divadlo K3 (Konvikt)
Po | Mo | 13. 6. | 20.00 
NANOHACH (CZ) | Petra Fornayová (SK): 
Kdo je Annik? | Who is Annik?

St | We | 15. 6. | 20.00 
Ferenc Fehér (HUN): Tao Te
Ambra Senatore (IT): Passo – duo
Public in Private (DE) | Clément Layes (FR): 
Allege

Ostrava, Tanec Ostrava 2011 
Ne | Su | 12. 6. | 19.00 | Divadlo loutek
RootlessRoot Company (GR | SK): Eyes In 
The Colors Of The Rain

Pá | Fr | 17. 6. | 19.00 | COOLTOUR 
Ferenc Fehér (HUN): Tao Te
ME-SA (CZ) | Debris Company (SK): 
between a rock and a hard place

Čt | Th | 23. 6. | 19.00 | COOLTOUR 
NANOHACH | Jan Komárek (CZ): Zločin a 
trest | Crime and Punishment

Pardubice, Divadlo 29 
Po | Mo | 6. 6. | 20.00
Karine Ponties (FR/BEL): Fidèle à l'èclair + 
Babil + Havran | Raven

St | We | 8. 6. | 20.00 
Ferenc Fehér (HUN): Tao Te
Nataša Novotná | 420PEOPLE (CZ): 
Sacrebleu

Čt | Th | 9. 6. | 20.00 
Jana Látalová & Marta Trpišovská (CZ): 
Exkurze s Helgou | Excursion with Helga

Po | Mo | 13. 6. | 20.00 
DOT504 | Lenka Vágnerová & Pavel Mašek 
(CZ): Mah Hunt

Plzeň, Moving Station
St | We | 8. 6. | 19.00 
NANOHACH | Jan Komárek (CZ): Zločin a 
trest | Crime and Punishment

Pá | Fr | 10. 6. | 20.00 
Plzeň si tančí | Dancing Pilsen

Po | Mo | 13. 6. | 19.00 
Jarek Cemerek (CZ): Void Amongst Humans
Public in Private | Clément Layes (DE): 
Allege

Valašské Meziříčí, Zámek Žerotínů, Tanec Valašské 
Meziříčí 2011 
So | Sa | 4. 6. | 22.00 
Nataša Novotná | 420PEOPLE (CZ): 
Sacrebleu
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DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI 

Po | 23. 5. | 09.00 | Ponec 
Dopolední dílny ZŠ V Zahrádkách s Terezou 
Hradilkovou 

Po | 23. 5. | 18.00 | Ponec
Veřejná prezentace  dílen

Út | 24. 5. | 09.00 | Ponec
Dopolední dílny ZŠ V Zahrádkách s Terezou 
Hradilkovou 

Út | 24. 5.| 18.00 | Ponec
Veřejná prezentace dílen

St | 25. 5. | 09.00 + 10.00 + 11.00 | ZŠ 
Havlíčkovo nám.
Dopolední ukázkové hodiny TPV (Taneční 
a pohybová výchova) s Bárou Látalovou

St | 25. 5. | 16.00 | Ponec
Dětské studio divadla Ponec – veřejná 
hodina 

St | 25. 5. | 18.00 | Ponec
Veřejná diskuze k projektu výuka TPV na 
školách 

St | 1. 6. | 16.30 | Ponec | Den dětí 
Interaktivní program pro děti v divadle 
Ponec a jeho nejbližším okolí

St | 1. 6. | 18.00 | Ponec | Den dětí 
Vystoupení souborů z celostátní přehlídky 
dětských skupin scénického tance Kutná 
Hora 2011 

Dopolední dílna

Dětské studio – ukázková hodina

Den dětí v divadle Ponec – výtvarně-pohybová dílna

Oslava Dne dětí – prolézačka Walda
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DOPROVODNÝ PROGRAM

WORKSHOPY VE STUDIU ALT@
6. 6. | 11.00–13.00 RootlessRoot Company 
(SK GR) –  Linda Kapetanea & Jozef Fruček
7. 6. | 11.00–13.00 RootlessRoot Company 
(SK GR) – Linda Kapetanea & Jozef Fruček
28. 6.  | 11.00–13.00 Akram Khan Company (UK) 
– Young Jin Kim & Eulalia Ayguade Farro 

Místo konání: Studio ALT@ – Hala 30, U Výstaviště 
21, Holešovice, Praha 7

WORKSHOPY V REGIONECH 
Workshop v Plzni |  Dance Center Eagle
10. 6. 15.00–17.00 + 18.00–20.00 | Ferenc Fehér

Workshopy  v  Ostravě | Fiesta Dance – taneční 
centrum
12. 6. 10.00–12.00 | RootlessRoot Company
16. 6. | 17.00–19.00 | Ferenc Fehér

NANOHACH NA KOLE ! 
Outdoo rová c y k l ope r fo rmance s kup i ny 
NANOHACH ve spolupráci se sdružením Auto-Mat.
18.00–18.15 | nám. Jiřího z Poděbrad: START 
CYKLOJÍZDY: START
18.30–18.45 | Riegrovy sady: plácek v blízkosti 
velké zahrádky
19.00–19.15 | památník  Vítkov na Žižkově, 
Praha 3 
20.00 | divadlo Ponec – EVROPSKÁ  TANEČNÍ 
LABORATOŘ 2

Výstava tanečních fotografií Laurenta 
Zieglera

Vybrané fotografie z představení Vertical Road 
(Akram Khan Company) byly  k  vidění v průběhu 
celého června ve foyer divadla Ponec. Vernisáž 
proběhla v  rámci zahajovacího večera 6. června po 
představení Dance me to the end on/off love. 

cyklojízda NANOHACH NA KOLE ! 
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KONCEPCE REKLAMNÍ KAMPANĚ

Reklamní kampaň prezentující festival a jeho 
partnery byla uskutečněna v hodnotě více než 
3 miliony Kč, a to především díky významné 
pomoci sponzorů a mediálních partnerů. 

Kampaň byla oproti předchozím ročníkům 
naplánována tak, aby  lidé vnímali celou šíři 
programu, který se odehrával v Praze a dalších 9 
regionálních městech. Za tímto účelem byly 
vytvořeny celkem tři grafické návrhy – jeden 
určený  pro hlavní program v Praze, druhý  pro 
dětský  program v Praze a třetí pro regiony. 
Všechny návrhy  přitom spojoval jednotící grafický 
styl ve smyslu sazby, písma a uspořádání 
(corporate identity) Tance Praha o. s., který  byl 
zpracován studiem Propagandadesign. Cílem 
tohoto zpracování je na jedné straně poukázat na 
organizátora, tedy  zaštiťující občanské sdružení 
Tanec Praha o. s., a dále vyzdvihnout pestrost, 
variabilitu a lokální diverzitu programu. Například 
běžní návštěvníci divadla Ponec si mohli 
prohlédnout každý programový  leták dle vlastní 
potřeby, bez nutnosti studovat podrobnou 
brožuru. Naopak pro ty, kteří měli zájem o detailní 
informace, byl na pokladnách divadel a při 
představení k dispozici festivalový  katalog 
obsahuj íc í podrobné informace ke všem 
festivalovým inscenacím včetně doprovodného 
programu.

Pro letošní rok byla základem grafického designu 
fotografie z inscenace Sutra, a to z několika 
důvodů. Za prvé, tento projekt vlámského 
choreografa marockého původu Sidi Larbi 
Cherkaouiho byl jedním ze dvou vrcholů festivalu. 
Za druhé, fotografie tanečníka s malým chlapcem 
umístěnými svisle ve dřevěné krabici oplývala 
velkou emocionální energií a silně komunikovala 
motiv představení a potažmo myšlenek letošního 
ročníku festivalu – pohyb, kontakt rozličných 
kultur a jejich vzájemné obohacení, citovost aj. 
Design dále navazoval na vertikalitu přítomnou ve 
fotografii, která mohla odkazovat k vertikalitě 
psaného textu ve východních kulturách a také 
k dalšímu představení festivalu s názvem Vertical 
Road choreografa Akrama Khana, který  čerpá 
z odkazu tradic Blízkého východu. Z tohoto 
konceptu vycházely grafické materiály  ve tvaru 
úzkých formátů, jako letáky, katalogy i plakáty. 
V neposlední řadě se prostřednictvím fotografie 
(zobrazující muže i dítě) akcentovala věková 
bezbariérovost vnímání tance. V našem případě se 
t a to myš l enka s ta l a součás t í h l avn ího 
festivalového programu, který byl z nemalé části 
věnovaný i dětem.

Síla kampaně spočívala v citylightech v ulicích 
Prahy  a metru, TV spotech v České televizi, inzerci 
v deníku Právo, čtrnáctideníku Metropolis, A2 
a jiných médiích, v oznamech na Českém 
rozhlasu, velkoplošných nálepkách a plakátech 
v Pražské integrované dopravě (metro, tramvaje 
MHD), distribuci plakátů A1 po kulturních 
a společenských centrech Prahy, distribuci 
programových brožurek po celé Praze aj.

Regionální část kampaně byla výrazně podpořena 
i samotnými městy a regiony Brno, České 
Budějovice, Český Krumlov, Choceň, Pardubice, 
Plzeň, Olomouc, Ostrava, Valašské Meziříčí. 
Program probíhal v Praze a 9 regionálních 
městech a oproti předchozímu roku nově na 
scénách brněnského HaDivadla, DK Metropol 
(České Budějovice), COOLTOUR či v  Divadle loutek 
(Ostrava). V Plzni se podařilo nasadit kampaň také 
v tramvajových vozech MHD. 
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VENKOVNÍ KAMPAŇ – dokumentace

plakát, metro stojka

plakát A1, plakátovací sloupy v Praze

CLV, citylight, plakátovací místa v centru Prahy

A4, ve všech tramvajových vozech

Citylighty na zastávkách metra

QS fólie na bocích tramvají
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festivalový spot spolu se spotem ČT na obrazovkách 
v HDK

sponsorboard v divadle Ponec

sponsorboard v HDK

pvc banner na fasádě divadla Ponec

tisková konference na Nové scéně ND – ředitelka 
festivalu Yvona Kreuzmannová  a managerka festivalu 

Alena Brožová

vyprodaný sál HDK
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MEDIÁLNÍ PREZENTACE

Televize
• Kultura.cz – ČT 1, 5. 6. 2011
• Kultura s dvojkou – ČT2, 3. 6. 2011, 30. 6. 2011 

- reportáž Veroniky Liškové
• Události – ČT1, 6. 6. 2011, reportáž Lucie 

Klímové
• Události komentáře, ČT1, 24. 6. 2011 rozhovor s 

vedoucím mnichů
• Dobré ráno, ČT 1, 6. 6. 2011, rozhovor s 

Kateřinou Višinskou, členkou umělecké rady TP
• Sama doma, ČT 1, 3. 6. 2011, rozhovor s 

Yvonou Kreuzmannovou
• Metropol –internetová televize, Supermáma, 

rozhovor s Danou Nekardovou a Martou 
Trpišovskou o programu pro děti

• Alltv.cz – internetová televize, rozhovor s 
Jozefem Fručkem a Michaelou Kernovou

Rádia
• oznamy, kulturní tipy, rozhovory, soutěže o lístky
• ČRo Vltava, Čro Radio Wave, ČRo Radiožurnál, 
Čro Regina, Radio 1, Čro Praha, ČRo 7 Radio 
Praha aj.

Tištěná média
• deníky  – MF Dnes, Právo, Pražský  deník, 

Hospodářské noviny, Lidové noviny, Metro, 
regionální mutace deníků, Haló noviny, E15

• týdeníky – Respekt, Týden, Reflex, Vlasta, In 
Magazín Hospodářských novin, Literární noviny, 
Sedmička Plzeň, Květy

• čtrnáctideníky  – A2 kulturní čtrnáctideník, 
Metropolis, Praguepost

• měsíčníky – Listy hl. města Prahy, Marianne, 
Radniční noviny, Sanquis, Moje psychologie, 
Hudební rozhledy, Divadelní noviny, Žižkovské 
listy, Děti a my, Informatorium, Rodiče, 
Pragmoon, Žena a život, Kulturní pecka, Žurnál 
Plzeň

• jiná periodika – Taneční zona, Svět a divadlo

Web tanecpraha.cz
stránky  festivalu www.tanecpraha.cz vyhledalo 
v období od 1. 5.–30. 6. 2011 celkem 13 718 
návštěvníků s vrcholem 2000 návštěvníků v  den 
zahájení festivalu 6. 6. 2011, také se podařilo 
dosáhnout vysoké návštěvnosti z odkazujících 
stránek – 34,98%

Na základě statistického zpracování návštěvnosti 
lze dovodit, že web internetová prezentace 
www.tanecpraha.cz je funkční, lidé na ní tráví čas 
a systematicky  sledují aktivity  Tanec Praha o. s. 
Jedním z indikátorů je například průměrna doba, 
kterou návštěvník strávil na webu tanecpraha.cz

Web
aktivní odkazy a články na stránkách partnerských 
divadel, kulturních institutů, ambasád a portálech:
Ceskatelevize.cz, Rozhlas.cz, Ceskenoviny.cz, 
Advojka.cz, Metropolislive.cz, Tanecnizona.cz, 
Tanecniaktuality.cz, Sms.cz, Pragueout.cz, 
Kulturnipecka.cz, Pragmoon.cz, Kultura.idnes.cz, 
Mediafax.cz, Novinky.cz, Ct24.cz, Informuji.cz, 
Fan-tom.cz, Mix.cz, Muzikus.cz, P lay.cz, 
Mistnikultura.cz, Nicemagazine.cz, Divadlo.cz, 

Kdykde.cz, Metoo.cz, Aktualne.centrum.cz, 
Zakulturou.cz, Ulice.tyden.cz, Ceskakultura.cz, 
Huba j da . c z , A k ce . c z , S t uden tpo i n t . c z , 
Informacezbrna.cz, Britishchamber.cz, Topzine.cz, 
Tyden.cz, Metropol.cz, Lesbanet.cz, Divadelni-
noviny.cz, Kultura21.cz, Radio 1.cz, Onlinednes.cz, 
Freshflesh.cz, Ihned.cz, Life.ihned.cz, Czecot.com, 
Metropole.regiony24.cz, Al l tv.cz, E l le.cz, 
Denikreferendum.cz, Kdykde.cz, Praha-tip.cz, 
Acentos.cz, Divabaze.cz, Codkyvpraze.cz, 
Praha3online.cz, Kudyznudy.cz, Halonoviny.cz, 
Ceskydomov.cz, Mestoprodeti.cz, Oblibeny.cz, 
Kamsdetm i . c z , Peknyden .cz , Loko la . c z , 
Fanonline.cz, Libimseti.cz
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SEZNAM ČLÁNKŮ NA WEBU

http://kultura.idnes.cz/festivalu-tanec-praha-bude-
vevodit-akrobaticka-show-saolinskych-
mnichu-1ns-/divadlo.aspx?
c=A110420_133240_divadlo_ob

http://www.mediafax.cz/kultura/3207576-Festival-
Tanec-Praha-ovladnou-saolinsti-mnisi

http://www.novinky.cz/kultura/231249-do-cr-miri-
tancici-saolinsti-mnisi-i-tibetska-zpevacka-
soname.html

http://www.ct24.cz/kultura/121685-17-
saolinskych-mnichu-na-tanci-praha/

http://www.informuji.cz/clanky/585-tanec-praha-
odtajnil-hlavni-hvezdu/

http://www.fan-tom.cz/?clanek=3519

http://www.mix.cz/clanky/2011/16628-festival-
tanec-praha-2011-/

http://www.muzikus.cz/festivaly/tanec-
praha-2011~65427/

http://www.play.cz/novinky/hlavni-hvezdou-
festivalu-tanec-praha-2011-bude-sidi-larbi-
cherkaoui-se-17-saolinskymi-mnichy

http://www.mistnikultura.cz/tanec-praha-2011

http://www.nicemagazine.cz/rubriky/kultura/
divadlo/hlavni-hvezdou-festivalu-tanec-
praha-2011-bude-sidi-larbi-cherkaoui-se-17-
saolinskymi-mnichy-v-predstaveni-sutra

http://www.divadlo.cz/festival-tanec-praha-2011-
zacina-6-cervna

http://www.ceskenoviny.cz/pr/zpravy/hlavni-
hvezdou-festivalu-tanec-praha-2011-bude-sidi-
larbi-cherkaoui-se-saolinskymi-mnichy-v-
predstaveni-sutra-/640334&id_seznam=

http://www.kdykde.cz/novinky.php?id=3485

http://www.metoo.cz/16332/hlavni-hvezdou-
festivalu-tanec-praha-2011-bude-sidi-larbi-
cherkaoui-se-17-saolinskymi-mnichy-v-
predstaveni-sutra

http://www.ceskatelevize.cz/porady/
10033228844-medialni-partnerstvi/
211263305990015-tanec-praha-2011/video/

http://aktualne.centrum.cz/kultura/umeni/
clanek.phtml?id=701329

http://www.ceskenoviny.cz/pr/zpravy/tanec-
praha-2011-inspiruje-dovednosti-a-silou-
saolinskych-mnichu-ci-mystickou-tradici-sufismu-/
642001&id_seznam=

http://www.informuji.cz/akce/praha/8669-tanec-
praha-2011/

http://www.zakulturou.cz/divadlo/tanec-
praha-2011-|-xxiii.-mezinarodni-festival-
soucasneho-tance-a-pohyboveho-divadla.html

http://www.tanecniaktuality.cz/tanec-praha-2011-
inspiruje-dovednosti-a-silou-saolinskych-mnichu-
ci-mystickou-tradici-sufismu/

http://www.mediafax.cz/kultura/3225699-Hlavni-
hvezdou-Tance-Praha-budou-mnisi-z-saolinskeho-
klastera

http://ulice.tyden.cz/zpravy/na-festivalu-zatanci-
saolinsti-mnisi_1721.html

http://www.rozhlas.cz/radiowave/waveculture/
_zprava/898526

http://www.rozhlas.cz/mozaika/divadlo/_zprava/
festival-tanec-praha-2011--900801

http://www.ceskakultura.cz/index.php?
m=instituce&b=i&c=762

http://www.tanecnizona.cz/index.php?
option=com_content&task=view&id=397&Itemid
=1

http://www.mistnikultura.cz/tanec-praha-2011-
priveze-hvezdy-svetoveho-formatu

http://www.hubajda.cz/content/cz/News.aspx?
productId=19975241&aktuality=10043314#

http://www.akce.cz/akce/1258357/tanec-
praha-2011-praha

http://www.metropolislive.cz/detail/6047/

http://www.studentpoint.cz/121-festivaly/3615-
tanec-praha-opet-predstavi-svetovou-spicku/

http://www.informacezbrna.cz/clanky/divadlo/tri-
sola-choreografky-karine-ponties-v-ceske-
republice-babil-havran-fid-232-le-224-l-
eclair-7095.html

http://www.pragmoon.cz/2011/05/tanec-
praha-2011/
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KRITICKÉ OHLASY

Dance me to the end on/off love

“... Granhojovi, užívajícímu si bytí na jevišti, se 
povedlo použít Cohenovy písně v jeho vlastním 
světě a stvořit jim originální scénické aranžmá... 
Představení Dance me to the end on/off love je 
opravdovým zážitkem... Granhoj Dans rozhodně 
nezklamali a otevřeli festival porcí velkých emocí a 
skvě lých výkonů .” Kr i s t i na Durczaková , 
Tanecniaktuality.cz, 7. 6. 2011

“Dance me to the end on/off Love... byla pro 
otevření festivalu správnou volbou. Nechybělo jí 
slavnostní pietní ticho a silná vnitřní energie... 
Cohenovská meditativní poselství, vyprávění o 
nekonečném opakování l idského ž ivota i 
melancholický andaluský folklor jsou však vedené 
Granhojovským smyslem pro vtip, nadsázku, pro 
pointu a citem pro vizuální a pohybovou 
metaforu... V Dance me to the end on/off Love 
proudí nápady jeden za druhým, stále nás 
překvapují a baví svou žánrovou pestrostí.” Markéta 
Faustová, Tanecnizona.cz, 7. 6. 2011

Eyes In The Colours of the Rain

“Alternativní inscenace se vymyká mainstreamu 
naší hudebně–dramatické scény zcela určitě...Silná 
závěrečná scéna zobrazuje absurditu života... 
Vztek, násilí, závislost na druhém, opovržení, 
odcizení, apatie, popření sebe sama – to jsou 
motivy, které z této hry dělají velmi sugestivní 

výpověď o dnešní době...” Marta Puková, 
topzine.cz, 19. 6. 2011

“Úžasná a spalující energie se skutečně šíří kolem 
skvělých interpretů...” Marcela Benoniová, Právo, 
10. 6. 2011

“Roo t l e s sRoo t Company doká že d i v áky 
zdeprimovat, ale i rozesmát... Představení Eyes In 
The Colors Of The Rain rozhodně nezklamalo. Je 
kombinací ucelené kompozice, zdařilých nápadů, 
d o k o n a l ý c h p o h y b ů , v h o d n ě z v o l e n é 
reprodukované i živé hudby, slovních průpovídek, 
s c én i c ký ch e fe k tů .” Dan i e l a Z i l va rová , 
Tanecniaktuality.cz, 9. 6. 2011

“... Toto představení  přináší nový a další zápasivý 
materiál, přetvořený na taneční duety a tria. Zápas, 
tento nejvlastnější mužský taneční styl, patří k 
Fručekově taneční identitě...  Jozef Fruček je 
hluboce rituálně uvažující choreograf, s uchem 
nastraženým na alikvótní tóny naší doby.” Nina 
Vangeli, Tanecnizona.cz, 13. 6. 2011

EVROPSKÁ TANEČNÍ LABORATOŘ 1

“Evropská taneční laboratoř 1 letos poskytla 
prostor třem kvalitním choreografiím, z nichž si 
díky jejich pestrosti v tématech i jejich ztvárnění 
mohl každý z diváků vybrat to své.” Karolina 
Kalinová, Tanecniaktuality.cz, 13. 6. 2011

“Tanec Praha uvedl zajímavé laboratoře... Všechny 
tři kompozice měly nápad, vývoj i kvalitní 
interpretaci.” Marcela Benoniová, Novinky.cz, 17. 6. 
2011

MINIATURA
“... Viděli jsme představení hravé, humorné 
a odlehčené. MINIATURA pracuje se spoustou 
za j ímavých nápadů .” Karo l ina Ka l inová , 
Tanecniaktuality.cz, 13. 6. 2011

“Nápadité byly přímo snímané detaily, zvětšeniny 
nohou a rukou, přesně prostorově komponované s 
tancem...”  Marcela Benoniová, Novinky.cz, 17. 6. 
2011

Tao Te
“Jeviště zaplnila mužská, živelná, bojovná, místy až 
živočišná energie. Choreografie Tao Te je silná, 
výrazná a energická, nechybí jí však ani okamžiky 
zklidnění a uvolnění... Oba tanečníci jsou výborně 
technicky vybavení a zároveň jsou plně přítomni v 
prostoru, velmi citlivě reagují jeden na druhého a 
na přítomný okamžik a divák má díky tomu pocit, 
že vše vzniká tady a teď přímo před ním... 
Výsledkem je působivá choreografie, která v 
divákovi zanechá stopy i dlouho po jejím 
zhlédnutí.” Karolina Kalinová, Tanecniaktuality.cz, 
13. 6. 2011
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Passo - duo
“Představení s nadsázkou ukazuje, jak často něco 
hrajeme na či pro druhé, jak často se snažíme být 
někým jiným... Nic prostě není tak, jak se na první 
pohled zdá, a od diváka to po celou dobu vyžaduje 
pozornost a provokuje ho to k hledání toho, co je 
p r a v d a a c o h r a .” K a r o l i n a Ka l i n o v á , 
Tanecniaktuality.cz, 13. 6. 2011

“Ve stejných šatech a účesech a la šedesátá léta 
rozehrály krásné dívky živě i koketně malou hru 
svádění a převleků .” Marcela Benoniová, 
Novinky.cz, 17. 6. 2011

Instrument 1

“... Inscenace je přitažlivá především svou 
výrazovou i tematickou mnohovrstevnatostí a šíři... 
V krátkých tanečních sólech i skupinových 
choreografiích, fascinujících svou až geometrickou 
přesností, umocňovali (tanečníci) divácký zážitek z 
precizně provedené taneční techniky plné vnitřního 
napětí a dramatického výrazu.” Veronika Štefanová, 
Divadelni-noviny.cz, 16. 6. 2011

“Sicilští tanečníci rozpálili Novou scénu... Tempo 
(představení) bylo vražedné, úžasní tanečníci 
podával i obdivuhodné výkony. . . H loubka 
představení, jeho vyváženost a pestrost, fyzická 
zdatnost a krása tanečníků a v neposlední řadě 
magický zvuk marranzana způsobily, že české 
publikum na Sicilany rozhodně nezapomene...” 
Petra Dotlačilová, Tanecniaktuality.cz, 16. 6. 2011

“Na Nové scéně vybuchla sicilská energie.” Jana 
Bohutínská, Tanecnizona.cz, 17. 6. 2011

EVROPSKÁ TANEČNÍ LABORATOŘ 2

Mah Hunt

“Lenka Vágnerová a Pavel Mašek s kompozicí Mah 
Hunt (...) s úžasnou energií a stále stoupající 
interpretační dovedností byli zatím nejlepším 
zážitkem festivalu.” Marcela Benoniová, Právo, 21. 
6. 201

Allege
“Allege Clémenta Layese tanečním představením v 
tradičním smyslu slova určitě není. Toto dílko se 
totiž vzpírá jakékoli charakterizaci obecně... A 
nutno jedním dechem dodat, že konstrukce 
(představení) je to s nadhledem pojatá, přitom 
velmi promyšlená a rafinovaná, s do detailu 
vymezenými úlohami každého pohybu, každého 
objektu a stojí za to na ni vyčkat.” Tomáš Valníček, 
Tanecniaktuality.cz, 19. 6. 2011

A Few Minutes of Lock

“... Podivuhodně svěží a stále strhující je Lockova 
choreografie. Podivuhodně výkonná, odvážná a 
superrychlá je Louise Lecavalier... Tanečnice se do 
této choreografické hry vrhá s obrovskou kapacitou 
své intel igence – postřehem, kombinační 
schopnost í , bleskovou pohotovost í , a le i 
s obrovskou důvěrou ve své partnery, tak nějak se 
vlastně  vrhá do rizika asi s neochvějnou důvěrou 

v lidstvo samo.” Nina Vangeli, Tanecnizona.cz, 23. 
6. 2011

“Louise Lecavalier velmi citlivě propojila tři velmi 
výrazné duety a díky nim představila svůj velký 
talent... Few Minutes of Lock bylo velmi poutavým 
představením... Prudké a rychlé pohyby s 
neuvěřitelným nábojem a propracovanými detaily.  
Ačkoliv choreografie nepracuje s rekvizitami ani 
světly, jedná se tedy „jen“ o tanec v prostoru, je to 
velmi zajímavá podívaná.” Lucie Bř inková, 
Tanecniaktuality.cz, 20. 6. 2011

“Louise Lecavalier si doslova užívala taneční čísla 
kanadského choreografa Eduarda Locka... Bylo 
patrné, že v tomto slovníku byla jistá a se 
suverénním nadhledem brouzdá v zaž itém 
repertoáru.” Marcela Benoniová, Právo, 21. 6. 2011

P. A. D. 

“Jedná se opravdu o choreografickou studii, 
přinášející zajímavé a neotřelé momenty... Ioannisi 
Mandafounisovi a Fabricovi Mazliahovi nelze upřít 
originalitu a intenzitu...” Kristina Durczaková, 
Tanecniaktuality.cz, P.A.D., 22. 6. 2011
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“Bez hudebního či jiného zvukového doprovodu 
zkoumali (performeři) možnosti i rozsah svých těl...  
Zásluhou proměnlivé dynamiky pohybu však byla 
má divácká pozornost neustále překvapována 
novými podněty... Performance tak více než jako 
metaforická sonda do lidské psychiky působila jako 
výsostně mechanická fyzická akce, která za sebou 
(možná záměrně?) nechce nechávat příliš mnoho 
e s t e t i c ký ch s t op .” Ve ron i ka Š t e fanová , 
Divadelninoviny.cz, 24. 6. 2011

420PEOPLE & Crystal Pite

“Večer složený ze tří kusů nabil diváky pozitivní 
energií jak z čistě estetického zážitku, tak 
z příjemně koncepční práce linoucí se večerem ve 
v š e c h k u s e c h . ” L u c i e K o c o u r k o v á , 
Tanecniaktuality.cz, 29. 6. 2011

Sacrebleu
“Působivé detaily provázané s hudbou nikoli 
podbízivou, ale příjemnou na poslech (Filip Jelínek) 
vnášejí na jeviště atmosféru tu znepokojivou, tu 
uvolněnou, podle toho, do jaké z životních etap nás 
autorka nechává právě nahlédnout.” Lucie 
Kocourková, Tanecniaktuality.cz, 29. 6. 2011

The Other You
“V (pohybech tanečníků) se po celou dobu zračí 
napětí, které v taneční akci vybuchuje nespoutanou 
energií.” Lucie Kocourková, Tanecniaktuality.cz, 
29. 6. 2011

REEN
“Choreografie pro šest tanečníků a hudebníka je 
dynamickou přehlídkou pohybového materiálu 
střídající sborové pasáže a duety, kdy občas ani 
divák neví, kam dřív zaměřit pozornost.” Lucie 
Kocourková, Tanecniaktuality.cz, 29. 6. 2011

Sutra

“. . . Show, která zcela splni la očekávání 
mimořádného zážitku...(Cherkaoui) ukázal dodnes 
živou čínskou tradici a zároveň vytvořil z bojového 
umění skutečný umělecký, navíc divácky přístupný 
záž itek... Vážná hudba Szymona Brzósky, 
především houslové party, se kterými se místy 
prolínalo i absolutní ticho, dotvářely emocionální 
působivost celého díla.” Johana Mücková, CT24.cz,  
Recenze: Sutra, 28. 6. 2011

“Tanec šaolinských mnichů nadchl vyprodané 
hlediště... Šaolinští mniši angažovaní v Sutře 
představují jeden z vrcholů světové pohybové 
kultury...” MF Dnes, Nina Vangeli, 27. 6. 2011

“... Skutečná podívaná, konfrontace pohybového 
mistrovství, dokonalosti detailu, ekvilibristiky, 
akrobacie a tvůrčího konání s duchovní silou 
buddhistického světa se podařila zrealizovat 
v Hudebním divadle Karlín...” Marcela Benoniová, 
Právo,  27. 6. 2011

“Obrovský úspěch provází pražské hostování 
šestnácti mladých čínských buddhistických mnichů 
v rámci festivalu Tanec Praha. V sobotu jim plné 

Karlínské divadlo tleskalo ve stoje... Vystoupení, 
které propojuje asijskou a evropskou kulturu a 
je plné humoru, dojímavých scén, ale i bojovných 
tanečních kreací.” ČTK, ihned.cz, 26. 6. 2011

“Fyzické dovednosti šaolinských mnichů popírají 
pud sebezáchovy. Choreograf Sidi Larbi Cherkaoui 
(...) nasměroval cviky mnichů výtvarně a 
emocionálně působivým směrem... Souznění 
(houslového kvintetu) s „tancem“ mnichů bylo 
dechberoucí. Nikdy nebylo zjevnější, že vážná 
hudba má sílu a razanci...” Magdalena Čechlovská, 
Hospodářské noviny, 26. 6. 2011

“Velkolepá taneční show Sutra se po zásluze stala 
vyvrcholením letošního Tance Praha... Belgický 
choreograf marockého původu Sidi Larbi Cherkaoui 
(...) vytvořil pohybové divadlo dávající na odiv 
energii tryskající na povrch z harmonizované mysli 
a ústící v dokonalé ovládání fyzického pohybu... 
Dialog různých řečí vedoucí k vzájemnému 
porozumění byl dojemnou pointou zastřešující tuto 
jedinečnou, symboly nabitou podívanou.” Lucie 
Burešová, Sutra aneb poetická hra symbolů, 
Tanecniaktuality.cz, 2. 7. 2011
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“Využití dřevěných beden jako nedílné součástí 
produkce je vždy nápadité a Cherkaoui s nimi 
vytváří krásné divadelní obrazy. Dává vyniknout 
jedinečnému umu mladých mužů a malého 
chlapce, všichni bravurně balancují na šikmých 
plochách, předvádě j í akrobat ické kousky 
a uchvacují svou fyzickou a duševní koncentrací... 
Propojení současné hudby Szymona Brzósky 
v živém provedení s bojovým uměním je skutečně 
magické.” Lucie Dercsényiová, Lidové noviny, 
26. 6. 2011

Vertical Road

“V souvislosti s představením Vertical Road je 
mnoho důvodů mluvit o závratné taneční 
virtuozitě... Představení Akrama Khana bylo 
absolutním vrcholem festivalu...” Nina Vangeli, 
Tanecnizona.cz, 1. 7. 2011

“Závěrečný večer festivalu Tanec Praha byl 
skutečným zážitkem... Choreografická kompozice 
(...) dostává grády neuvěřitelné energie.” Marcela 
Benoniová, Novinky.cz, 1. 7. 2011

"Celý kus je jednou velkou metaforou, ztvárněnou 
s dechberoucí atmosférou a skvěle podanou 
senzačními tanečníky…. Praha se tedy díky festivalu 
Tanec Praha dočkala i této světové hvězdy 
současného tance. I když sám choreograf v tomto 
díle nevystupuje, přinesl ojedinělý zážitek a dílo 
špičkové úrovně, které nutí diváka hlouběji 

přemýšlet." Kristina Durczaková, Taneční aktuality, 
17. 8. 2011

Vertical Road, ze zkoušky

přípitek se souborem a závěrečná party v divadle Ponec 
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VÝBER Z MÉDIÍ

Informatorium, květen 2011

Děti a my, květen 2011

Rodiče, červen 2011
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Pragmoon, květen 2011 Metropolis, 12. 5. 2011
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Hospodářské noviny, 12. 5. 2011

MF Dnes, 25. 5. 2011

Vltava, občasník ČRo
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Lidové noviny, 4. 6. 2011

Právo, 4. 6. 2011

Pražský deník, 15. 6. 2011
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Týden, 6. 6. 2011
The Prague Post, 8. 6. 2011
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Právo, 8. 6. 2011

Tanecniaktuality.cz, 9. 6. 2011

Právo, 10. 6. 2011
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Novinky, 16. 6. 2011, Právo 17. 6. 2011
Tanecniaktuality.cz, 16. 6. 2011
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             Metro, 14. 6. 2011

ČT24.cz, 15. 6. 2011 Tanecniaktuality.cz, 16. 6. 2011
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Divadelninoviny.cz, 16. 6. 2011

Tanecnizona.cz, 16. 6. 2011
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iHned.cz, 16. 6. 2011

Tanecniaktuality.cz, 19. 6. 2011

Právo, 21. 6. 2011
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Tanecniaktuality.cz, 20. 6. 2011

Tanecnizona.cz, 23. 6. 2011

30 | ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA TANEC PRAHA 2011 | Tanec Praha o. s. | Husitská 24A, Praha 3 | www.tanecpraha.cz

http://www.tanecpraha.cz
http://www.tanecpraha.cz


Sanquis, červen 2011

Hospodářské noviny, 24. 6. 2011
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Reflex, 16. 6. 2011
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A2, 20. 7. 2011

Květy, 23. 6. 2011

Týden.cz, 25. 6. 2011
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Hospodářské noviny, 27. 6. 2011 Lidové noviny, 27. 6. 2011
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Právo, 27. 6. 2011

MF Dnes, 27. 6. 2011

Tanecniaktuality.cz, 2. 7. 2011
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Hospodářské noviny, Víkend, 5. 8. 2011
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Relax příloha Lidových novin, 20. 8. 2011
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Tanecniaktuality.cz, 29. 6. 2011

Pražský deník, 27. 6. 2011
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CT24.cz, 29. 6. 2011

Novinky.cz,. 1.7. 2011

Taneční aktuality, 17. 8. 2011
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Děkujeme všem našim partnerům za podporu

Fotodokumentace festivalu: VOJTĚCH BRTNICKÝ & GREGORY BATARDON | Grafický design tiskových materiálů: PROPAGANDADESIGN
Závěrečnou zprávu zpracovaly: ALENA BROŽOVÁ (festival@tanecpraha.cz) & MICHAELA KERNOVÁ (michaela@tanecpraha.cz)

Adresa kanceláře Tanec Praha o. s., JIRSÍKOVA 4, PRAHA 8, 186 00 ,http://www.tanecpraha.cz
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