
Jejich choreografie berou lidem dech

Zlín – Zlínští filharmonici se 
pomalu připravují na svůj prv-
ní ples. Ten se uskuteční již 19. 
ledna od 19 hodin v Kongreso-
vém centru Zlín. V programu 
vystoupí mimo jiné také taneč-
ní duo Pražského komorního 
baletu (PKB) a právě o tom je 
i následující rozhovor s mana-
žerkou souboru a ředitelkou 
neziskové společnosti Balet 
Praha Ladislavou Jandovou.

Poslední rok došlo v sou-
boru s téměř s padesáti-
letou tradicí k výrazným 
změnám. Které to jsou? 

Ve velmi krátké době jsme 
byli nuceni z větší části změnit 
repertoár PKB. Odešla umě-
lecká vedoucí Lucie Holánková 
a s ní i někteří tanečníci. Na 
doporučení prof. Ivanky 
Kubicové (dlouholeté vedoucí 
Katedry tance na HAMU) jsme 
nabídli spolupráci nadějné 
a mladé choreografce Haně 
Turečkové. 

Jste spokojeni s tímto 
rozhodnutím?

Moc. Výsledkem byla 
kvalitní choreografie Mono 
no Avare. Právě s touto 
choreografií jsme soutěžili 
v Ludwigshafenu, kde jsme 
byli vybráni mezi 18 nejlepších 
choreografií světa z více než 
300 přihlášených. 

Co však předcházelo těm-
to úspěchům?

Rozhodně zásadní změny 
v repertoáru souboru a v umě-
leckém vedení. PKB za téměř 
půl století měl pouze čtyři 
umělecké šéfy: Pavla Šmoka, 
krátce pak Libora Vaculíka, 
Pavla Ďumbalu a Lucii Holán-
kovou, která se však s Praž-

Vystoupení Sinfonietta v choreografii Pavla Šmoka.  Foto: Roman Sejkot

Na prvním plese Filhar-
monie Bohuslava Marti-
nů se v lednu předvedou 
i zástupci Pražského 
komorního baletu. 
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ským komorním baletem 
rozloučila na začátku loňské 
sezony. PKB za poslední dva 
roky umělecky stagnoval a pře-
stal se vyvíjet. Zásadní změna 
byla pro soubor jednoznačně 
nutná. 

Kolik tanečníků nyní pů-
sobí v Pražském komor-
ním baletu?

V současné době máme 
k dispozici osm stálých a šest 
hostujících sólistů, což je pro 
činnost souboru dostatečný 
počet. Soubor prošel v součas-
né době generační obměnou 
tanečníků. O angažmá se 
ucházelo více než 40 tanečníků 
z ČR i ze zahraničí. 

Jakým směrem se bude 
vyvíjet v dalších letech? 

Další vývoj souboru spoju-
jeme s novými talentovanými 
choreografy, kteří pomohou 
pro PKB najít novou cestu 
a tvůrčí směr. Doufáme, že se 
mezi adepty najde třeba nový 
Šmok nebo Kylián. Jsme stále 
otevřeni  novým výzvám a no-
vým inscenačním titulům.

Už máte jasno i o drama-
turgii na příští rok? 

Ano. V únoru uvedeme 
premiéru pohádky Kdo je na 
světě nejmocnější na hudbu 
Bohuslava Martinů v cho-
reografii Hany Turečkové. 
Následovat bude další premi-
éra se specifickou choreografií 
Korejky Ji-Eun Lee, se kterou 
jsme v uplynulých dnech 
realizovali taneční  workshop 
v Praze. 

Hodně uměleckých sou-
borů bojuje v současnosti 
s finančními potížemi 
a snaží se šetřit. Jak jste 
na tom v tomto směru vy?

Pražský komorní balet je 
sice zcela nezávislý soubor po 
umělecké stránce, nicméně 
není tomu tak po stránce 
finanční. Soubor nedostává 
původní roční státní příspěvek 
z Ministerstva kultury ani pří-
spěvek hlavního města Prahy, 
tak jak tomu bylo do roku 
2003, kdy soubor vstoupil do 
náruče Státní opery Praha.

Z čeho tedy PKB žije?
 Žije především z výnosů 

z představení. Čerpá také 
finance na činnost z různých  
grantů a dotačních titulů, 
příspěvků od nadací a také ze 

soukromých zdrojů. Chováme 
se de facto stejně jako v každé 
soukromé firmě. Finanční 
situaci se ale snažíme neustále 
řešit osobním jednáním se 
státními institucemi, žádostmi 
o granty, dotace, apod. 

V lednu budete vystupo-
vat u příležitosti 1. Plesu 
Filharmonie Bohuslava 
Martinů ve Zlíně. Můžete 
prozradit, na co se mohou 
návštěvníci těšit? 

Diváci se mohou těšit 
na dva pohybově i hudebně 
odlišné duety. Čistý pohybový 
slovník neoklasiky se projeví 
v prvním duetu na hudbu 
Clauda Debussyho Svit luny. 
Proti tomu mixované skladby 
čerpající z hudební formy A. 
Vivaldiho v podání Jarosla-
va Svěceného ve spolupráci 
s Michalem Dvořákem přímo 
vybízejí k současnému tanci 
a větší expresivitě tanečníků. 

Divákům se předsta-
ví také choreografka 
Lenka Kolářová, která 
je současně sólistkou 
souboru...

Na tu se hosté mohou těšit 
v druhém tanečním vstupu ve-

čera. Její první choreografické 
krůčky jsou spojeny se soubo-
rem, neboť PKB se dle Šmo-
kovy tradice snaží soustavně 
podporovat choreografické 
ambice svých tanečníků. 

Jak vůbec došlo k vaší 
spolupráci s Filharmonií 
Bohuslava Martinů? 

Byli jsme Filharmonií 
Bohuslava Martinů osloveni ke 
spolupráci a rádi jsme nabídku 
přijali. Původně jsme zvažovali 
uvést taneční vstupy v rámci 
programu plesu naživo, bohu-
žel ale nebylo možné zajistit 
notový materiál. 

V čem byl problém?
Problémem byly hudební 

nahrávky, které používáme 
k tanečním duetům. Ze-
jména hudební zpracování 
Vivaldiana v podání Jaroslava 
Svěceného, ze kterého jsme 
použili skladby Secret ladscape 
a Indiada.  Rádi bychom však 
v budoucnosti s Filharmonií 
spolupracovali na nových 
projektech a budeme se těšit 
na další příležitosti. 

Jak se těšíte do města 
obuvi? 

Do Zlína se velmi těšíme. 
Rádi se vracíme na prkna 
Městského divadla, kde nás 
zlínské publikum vždy vřele 
přijalo. Naposledy jsme vystu-
povali v dubnu se současným 
repertoárem: choreografiemi 
Mono No Aware a Nevyřčené 
ticho. Atmosféra večera byla 
báječná a večer jsme si s divá-
ky moc užili. Osobně jsem byla 
ve Zlíně již několikrát a vždy se 
ráda vracím.

Máte v příštím roce  
v plánu zavítat znova  
do Zlínského kraje? 

Tradičně se věnujeme zá-
jezdové činnosti v rámci všech 
českých regionů. Ve zlínském 
kraji se zcela jistě divákům 
představíme v Kroměříži, Va-
lašském Meziříčí či Uherském 
Hradišti. 
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