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I.

Úvod - Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA
v roce 2015

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA pokračovalo v roce 2015 ve svých tradičních aktivitách a
adaptovalo je, aby lépe odpovídaly novým potřebám místní taneční scény. Dále rozvíjelo svou spolupráci
s českými a zahraničními institucemi a to i navzdory personálním změnám, např. v Národní galerii.
Tak jako každý rok přichází CCHR SE.S.TA s inovací, v roce 2015 organizovalo první interaktivní kulatý stůl a
konferenci, kde publikum a hosté společně experimentovali a analyzovali vztah performera s objektem.
Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA hledá partnery v dalších zemích, aby obohatilo svou
nabídku a sdílelo rozmanité postupy a zkušenosti. To se projevilo již v programaci roku 2015, zejména účastí
na mezinárodních setkáních v Amsterdamu a především Mexiku, díky kterým očekáváme na podzim 2016
další společné akce, kdy SE.S.TA pozve choreografy a umělce z Mexika, Belgie, Nizozemí, Španělska,
Portugalska a Velké Británie. Současně SE.S.TA prohlubuje své aktivity v České republice, zvláště v Praze a ve
Žďáru nad Sázavou a okolí.

Naše realizace v roce 2015
Podpora výzkumu v oboru (akce otevřené i pro široké publikum):
Výzkum v tanečním oboru spočívá v konfrontaci různorodých zkušeností, jak na národní tak i
mezinárodní úrovni, ve sdílení a v hledání nových cest a
postupů v choreografii a tanci. Proto jsme organizovali další
semináře, kulaté stoly, konference a současně hledáme nové
příležitosti k experimentování "tady a teď" (pedagogická stáž
a seminář, interaktivní kulatý stůl, konferenční den pro a s
choreografy, rezidence pro choreografy s koučingem,
choreografické fórum během České taneční platformy).
Dalšími projekty jsou rezidenční pobyty pro tvůrce, kteří
bádají, hledají nová a originální řešení, aniž by museli
vytvářet ucelená představení. Takové dílny bez povinných a měřitelných výsledků umožňují umělcům
posun a vývoj v jejich tvorbě a přemyšlení o uměleckém procesu.
Práce s divákem:
Svými aktivitami se snaží CCHR SE.S.TA zapojit laické publikum do tvůrčího procesu tanečního
umění. Organizuje proto ateliéry, kde mohou zvídaví diváci participovat na kreaci performance nebo
představení pod vedením zkušených a známých umělců na veřejných
prostranstvích, v uměleckých galeriích nebo v rámci interaktivních
konferencí. Ateliéry a taneční konference "Anatomie těla v pohybu",
tréninky a interaktivní kulatý stůl přitáhly obzvlášť mnoho mladých
diváků a studentů (zejména z HAMU, DAMU a JAMU).
Zvláštní důraz klademe na projekt Tanec v galerii "Nechť galerie
tančí", kdy jsme v roce 2015 organizovali dva eventy pro širokou
veřejnost (ateliéry při příležitosti Dne NG 7.2.2015) a 2 představení
Jordiho Galího s veřejnými zkouškami ve Velké Dvoraně Veletržního paláce na konci června.
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Produkce a uvedení představení:
Produkujeme netradiční aktivity a představení, které mají vliv na vývoj českého tance a na osobní
růst všech zainteresovaných umělců. Hledáme témata a metody napomáhající rozvoji tance a
tanečníků/choreografů, reagujeme na potřeby a otázky místní taneční scény.
V rámci tohoto postupu jsme produkovali a reprízujeme novátorský koncept taneční konference
"Anatomie těla v pohybu" a organizovali jsme stáž současně-barokního tance s uznávanou
choreografkou Beatrice Massin. Poskytujeme taktéž rezidenční pobyty umělcům (ve Žďáru nad Sázavou) –
v roce 2015 jsme přivítali celkem 7 umělců, organizovali pět projektů a připravili 3 vlastní produkce v rámci
festivalu KoresponDance.
Projekty do škol - "Nechť škola tančí":
Podařilo se nám zorganizovat druhý seminář Kreativních
projektů ve školách s cílem přinést inspiraci do českých škol
a nové příležitosti pro působení choreografů. Tohoto
semináře se zúčastnilo 8 učitelek a choreografek. První
projekt byl uskutečněn v červnu 2015 v 3. ZŠ ve Žďáru nad
Sázavou a jeho výsledky byly uvedeny na Festivalu
KoresponDance – tyto úspěchy vyústily v poptávku pro
realizaci 6 tvůrčích projektů v roce 2016.

II.

Přehled uskutečněných aktivit dle tematických celků

Vzdělávací aktivity
22.- 25. 1.

Taneční dílna barokně-současného tance pod Beatrice Massin (FR) – HAMU, Praha
Dílna určená profesionálním a amatérským tanečníkům
se konala v prostorách pražské HAMU (17 účastníků z ČR,
FR, SK, Ruska a Itálie). Beatrice Massin, která se
dlouhodobě zabývá propojením barokního a současného
tance, organizovala na závěr dílny konkurz tanečníků pro
představení Bach 15, jež bylo uvedeno u příležitosti
mezinárodního festivalu KoresponDance ve Žďáru nad
Sázavou 3. - 5. července. Bylo vybráno šest profesionálních a pět amatérských tanečníků.

27.2.-1. 3.

Seminář pro taneční pedagogy a choreografy pod vedením Sophie Billy (FR), Carla
Locatelliho (IT/FR) a Jiřího Lössla (CZ) – HAMU, Praha
Pedagogický seminář zaměřený na výuku (nejen) malých dětí se konal
v prostorách pražské HAMU a konfrontoval metodologii z různých kulturních
horizontů prezentovanou Sophie Billy (FR) a Carlem Locatellim (IT). Třetí
ohlášený lektor Jiří Lössl se bohužel z vážných zdravotních důvodů nemohl
zúčastnit. Přítomno bylo 19 českých tanečních pedagogů pracující se čtyřmi
stovkami kolegů a velkou skupinou žáků po celé ČR.
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Třídenní intenzivní seminář byl zaměřen na anatomii a analýzu těla v tanci, prostoru a čase.
Seminář sloužil jako umělecký nástroj pro taneční výuku, nabízel sdílení zkušeností, praktické
pohybové dílny a konfrontaci různých pedagogických modelů.
2. 3.

Kulatý stůl na téma Taneční výuka – HAMU, Praha
Pedagogický seminář tradičně doplnil kulatý stůl na téma: Pedagogické systémy ve Francii,
Itálii a v České republice a zkušenosti z výuky.
Diskuse se zúčastnilo 21 pedagogů a odborníků z ČR, FR, IT a SK.

9. - 12. 4.

Ateliér čtení tance
Tento rok jsme navýšili počet pozvaných zahraničních hostů na této akci
na 4. Podělili se o své kompetence a zkušenosti s publikem festivalu
Česká taneční platforma.
Cílem čtyřdenního jarního ateliéru konaného v rámci České taneční
platformy bylo obohatit kritickou reflexi tvorby současné taneční scény
konfrontací zkušených kritických moderátorů z Čech i ze zahraničí s tvůrci
a jejich diváky. Cílem bylo také přiblížit divákům vnímání a čtení choreografických děl z
pohledu choreografů a tanečních kritiků.
Ateliér probíhal formou řízených diskusí. V roce 2015 se tyto diskuse konaly po
představeních za účasti široké veřejnosti. Kmenová skupina pěti vybraných choreografů,
studentů taneční a divadelní teorie a publicistů měla
možnost spolupracovat se zahraničními odborníky, kritiky a
publicisty, mezi nimiž byli: Irene Filiberti (FR), kritička,
historička tance, dramaturgyně a profesorka na Sorbonně,
Claudia Rosiny (CH), bývalá ředitelka tanečního festivalu a
současná ředitelka odboru pro tanec a divadlo na
švýcarském ministerstvu kultury, Petra Fornayová (SK),
choreografka a tanečnice, zakladatelka a ředitelka festivalu Nu Dance Fest, Lizzy Le Quesne
(GB), Peter Šulej (SK), kritik, spisovatel a šéfredaktor časopisu Vlna, zúčastnila se také řada
aktérů české taneční scény - Marie Kinsky, Nina Vangeli, Andrea Miltnerová, Jiří Bartovanec a
další.

12. 4.

Přednáška Tanec a obraz
I. Filiberti a C. Rosiny provedly účastníky Ateliéru a další zájemce z České taneční platformy
tématem o propojení tance a obrazu a představily různé způsoby jak obraz a jeho podoby
v tanci používat. Přednášku doprovodily četnými ukázkami videí a závěr patřil podrobné
diskuzi s třicítkou přítomných účastníků.
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20.-26. 8.

Taneční tréninky a přednášky v rámci Rezidenčních dílen choreografů s koučingem
Cílem těchto nabízených aktivit je umožnit české taneční scéně čerpat z reflexí a výsledků
rezidence i mimo okruh přihlášených choreografů. Tento rok se nabídka rozrostla o
interaktivní, kouči moderované konference, které nabídly pro
taneční tvorbu velice zajímavá témata.
V rámci každoročního programu rezidenčních dílen choreografů
s koučingem se ve dnech 20.-22. a 24.-26. 8. měli možnost pražští
tanečníci i širší veřejnost zúčastnit ranních otevřených tréninků
v prostorách Studia Alta. Tréninky probíhaly pod vedením pozvaných
koučů: Jean-Christopha Parého (Analýza pohybu a vztah pohybu
s uměleckou představivostí), Béatrice Massin (Barokní tanec) a Marie Kinsky (Feldenkraisova
metoda).
V neděli 23. 8. proběhl seminář „Ateliéry čtení
tance“ v režii koučů-choreografů. Beatrice Massin
analyzovala tvůrčí proces, Jean Gaudin se zabýval
spojením „Tanec, video a film“, Jean-Christophe
Paré otevřel téma „Lingvistika a choreografický
proces“. Filmový kritik Jacques Génot ukázal
publiku (účastníkům rezidence i dalším návštěvníkům) mnoho ukázek filmů, které otevřely
další horizonty choreografům a účastníkům rezidence a semináře.

4. 9.

Žďár nad Sázavou – stáže současně-barokního tance pod vedením Andrey Miltnerové pro
mládež a dospělé
Tyto stáže byly jedinečnou příležitostí seznámit amatéry i „netanečníky“ s barokním
tancem. Měly za úkol obohatit možnosti tanečního vzdělávání ve městě, kde je velice
aktivní Základní umělecká škola, která má však v nabídce pouze několik oborů. Tato stáž se
konala na závěr umělecké rezidence Andrey Miltnerové na Zámku Žďár.
Ve dvou blocích byli účastníci seznámeni s principy barokního tance prostřednictvím
pečlivě strukturovaného tréninku zaměřeného na ladění těla a uvědomění si pohybu těla
v prostoru. Stáž byla doprovázena povznášející barokní hudbou a účastníci se také naučili
základní barokní taneční kroky.

28. 10. - 1. 11. Seminář Kreativní projekty ve školách pro choreografy a pedagogy
Seminář ve Žďáru nad Sázavou byl pracovním setkáním choreografů a pedagogů, byl
příležitostí sdílet zkušenosti z realizací ve Francii i ČR. Celkem 8 účastníků zjišťovalo, jak
mohou tvůrčí projekty pomoci žákům při zvládání výuky ve škole. V rámci semináře
formulovali definice různých modelů přístupu a pracovali na zviditelnění pozitivních
zkušeností… Výsledkem je další spolupráce s choreografy na šesti projektech v několika
školách v regionu Žďár nad Sázavou. Intervence choreografů se uskuteční na jaře a podzimu
2016.
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3. 12.

Interaktivní kulatý stůl v Studio Alta - Konfrontace performera s předmětem: co při ní
vzniká?
Choreografka Martha Moore (USA), divadelník Pierre
Nadaud (FR/CZ), výtvarník a performer Felix Perrotin
(FR) a performer Martin Šalanda (CZ)
experimentovali s publikem, které se ochotně
účastnilo performancí na scéně a také následné
diskuze. Prostřednictvím sdílení zkušeností a různých
pokusů v provedení účastníků i samotných hostů se
kulatý stůl zaobíral vztahem mezi objektem a
umělcem v kontextu současného tance a divadla. Na
40 účastníků si hravou formou vyzkoušelo objevit
rozměry a aspekty vztahu performera s předmětem.

Projekt Tanec v galerii
7. 2.

„Nechť galerie tančí“ - dílna a performance pro návštěvníky
Ve spolupráci s Národní galerií v Praze, tj. s kurátory a lektory sbírky
Moderního umění Veletržního paláce, jsme připravili celodenní
program v rámci oslav výročí NG v Praze. Skupina 4 choreografů a
tanečníků (Zdenka Brungot Svíteková (SK/N/CZ), Bára Látalová,
Michaela Raisová, Lukáš Homola (SK) se inspirovala díly výtvarníků
Adrieny Šimotové, Geoffrey Hendrickse a Ivana Kafky a pro
návštěvníky připravila pohybově-výtvarné dílny (3 dílny s prezentací
výsledků během odpoledne) a 3 performance v prostorách Malé
dvorany. Veletržní palác navštívilo v sobotu 4.000 diváků (oproti
loňskému roku zaznamenala NG dvojnásobný nárůst diváků), z nichž 350 se aktivně účastnilo
pohybových dílen.

27. a 28. 6.

„T“ katalánského choreografa a tanečníka Jordi Galího ve Veletržním Paláci NG
V rámci projektu Performing Prague Pražského Quadriennale 2015
uvedl v sobotu 27.6. v 18hod a v neděli 28.6. v 15hod katalánský
choreograf a tanečník Jordi Galí svou
performanci nazvanou „T“. Toto
magické představení, které zkoumá
vztah rovnováhy a protiváhy pomocí
velmi různorodých objektů, jako jsou
trámy, kameny, pneumatika a
samozřejmě také tělo ekvilibristy shlédlo na 300 diváků. Účast
diváků předčila očekávání a představení nadchlo mezinárodní
účastníky Pražského Quadriennale.
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Rezidenční a produkční aktivity
26. 1.

Divadlo Ponec: dvě uvedení (reprízy) taneční
přednášky "Anatomie těla v pohybu". Českou
verzi představení - tančené přednášky
nastudoval v Praze v roce 2014 její autor a
choreograf Carlo Locatelli s Janou Novorytovou,
Zdenkou Brungot Svítekovou a Florentem
Golfierem.

17. - 19. 4.

Master Class pro sbory ze Žďáru nad Sázavou pod vedením hudebnice Anne Carpentier a
choreografa Jeana Gaudina. Probíhala příprava a
výběr sboristů pro představení Jean Sébastien2
uvedené v rámci festivalu KoresponDance.

15. 6. - 6. 7.

Rezidence 11 tanečníků pod vedením Beatrice
Massin - zkoušky pro představení Bach 15, světová
premiéra se konala 3. 7. (reprízy 4. a 5. 7.) v rámci
festivalu KoresponDance.

28. 8. - 5. 9.

Týdenní rezidence 10 tanečníků pod vedením
Beatrice Massin – zkoušky představení Bach 15,
příprava reprízy 5. 9. na Zámku Žďár v rámci
Klášterní noci a uvedení u příležitosti slavnostního
otevření Muzea nové generace na zámku ve Žďáru
nad Sázavou dne 22. 9.

26. 6. - 5. 7.

Desetidenní rezidence choreografa Jeana Gaudina a Sébastiena Fourniera se sboristy (viz níže
Audience development)

28. 6. - 5. 7.

Rezidence studentů a čerstvých absolventů DIFA JAMU s choreografy Philippem Priassem a
Pierrem Nadaudem (viz níže Vlastní produkce)

REZIDENCE

Centrum choreografického rozvoje umožňuje umělcům rozvíjet jejich vlastní výzkum a
poskytuje jim zázemí pro tvůrčí dílny. Nabízí možnost pracovat v areálu zámku ve Žďáru nad
Sázavou.

Uskutečnily se:
10. - 15. 1.
Žďár nad Sázavou - rezidence TYhle, z.s. představení „Pierer“
20. - 25. 5.
Žďár nad Sázavou - rezidence TYhle, z.s. představení „Pierer“ – veřejná prezentace
8. - 22. 7.
Žďár nad Sázavou - rezidence Eva Klimáčková (FR/SK), představení „Perception off“ –
veřejná prezentace
19. - 30. 7.
Žďár nad Sázavou - rezidence Andrea Miltnerová (GB/CZ)
18. - 28. 8.
Žďár nad Sázavou - rezidence Petra Fornayová (SK) – veřejná prezentace
22. 10. - 1. 11. Žďár nad Sázavou - rezidence Andrea Miltnerová (GB/CZ)– veřejná prezentace
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20. 8. - 26. 8.

Praha - mezinárodní rezidence pro choreografy s koučingem

Hlavní událostí roku jsou pro nás již tradičně týdenní mezinárodní rezidenční dílny
s koučingem choreografů, které v roce 2015 představovaly 6 dní plných kreativity,
energie, profesionality a přátelské atmosféry, spolupráci tvůrců se 3 zahraničními
kouči (Beatrice Massin, Jean-Christophe Paré a Jean Gaudin). Své projekty přihlásilo 8
choreografů z 5 různých zemí. Na závěrečné prezentaci v divadle Alfréd ve dvoře jsme uvedli
6 ukázek „work in progress“, které shlédlo 80 diváků.

Foto Dragan Dragin

Vlastní produkce
•

Bach 15: pro 11 tanečníků (potažmo 10)
S účastí 6 profesionálních tanečnic: Hana Polanská, Barbora Latálová,
Zdenka B. Svíteková, Andrea Miltnerová, Marta Sobotková a Lenka
Horalová a 5 amatérských ale zkušených tanečníků: Jitka Pokorná,
Jan Drahokoupil, Michal Bujkovan, Alexandra Shmidt a Barbora
Procházková.
Bach 15 je barokní představení pro dnešní diváka, které přímo
rezonuje s 4. nádvořím Zámku Žďár. Téměř měsíc žil celý zámek
v rytmu Bacha a tance. Toto představení bylo uvedeno už v šesti
reprízách.

•

TraffiC: pro 8 performerů
Představení TraffiC vzniklo v rámci dlouhodobé spolupráce mezi DIFA JAMU v Brně a CCHR SE.S.TA,
která si klade za cíl umožnit studentům a čerstvým absolventům JAMU získávat profesionální
zkušenosti a setkávat se se zahraničními choreografy mimo
univerzity.
TraffiC bylo vytvořeno na zakázku pro Festival KoresponDance,
ve spolupráci s DIFA JAMU a skupinou Beau Geste (FR).
Příprava proběhla v rámci umělecké rezidence ve Žďáru.
Námět a choreografie: Pierre Nadaud a Dominique Boivin
Realizace: Philippe Priasso a Pierre Nadaud
Performeři: Viktor Černický, Tomáš Janypka, Lukáš Karásek,
Silvie Kudelová, Jazmina Piktorová, Ekaterina Plechkova, Marie Svobodová, Martin Šalanda
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•

Jean Sébastien2 (viz Audience development)

Audience development – Práce na rozvoji divácké obce
Oblast práce na rozvoji divácké obce sestává z několika okruhů:
a) Ateliéry ve školách v rámci projektu Anatomie těla v pohybu
Leden

V pražských školách - ateliéry s 6 různými třídami
Umělci, kteří nastudovali a účinkují v představení Anatomie těla v pohybu ( Zdenka B.
Svíteková a Jana Novorytová), uvádějí dětem toto představení formou jednoduchých
tanečních cvičení, aby se žáci naučili uvědomovat možnosti svého těla.

b) Tvůrčí projekty pro amatéry
22. 6. - 5. 7.

Žďár nad Sázavou – rezidence a tvůrčí projekt Jean Sébastien2 s amatérskými sbory
Tento projekt otevírá dlouhodobou spolupráci mezi SE.S.TA a žďárskou ZUŠ. Cílem
je umožnit hudebníkům a tanečníkům ze Žďáru pracovat s profesionálními umělci,
rozšířit svůj repertoár, dát příležitost mladým a talentovaným žákům objevovat
pohyb při hraní a současné postupy.
SE.S.TA zve uznávané umělce, aby pracovali se skupinami amatérů – dospívajících
i dětí a společně vytvořili dílo, které pak bude premiérováno na festivale
KoresponDance. Choreograf Jean Gaudin a operní pěvec Sébastien Fournier
pracovali se sbory ze Žďáru nad Sázavou a výsledkem skoro dvoutýdenní práce je
nejen osobní rozvoj místních umělců ale i představení Jean Sebastien2.

c) Příměstský umělecký tábor
29. 6. - 4. 7.

Žďár nad Sázavou - Příměstský tábor – tanec, divadlo a hudba pod vedením Terezy
Hradilkové, Tomáše Fingerlanda a Jakuba Folvarčného
Příměstského tábora, který jsme organizovali ve
spolupráci se ZUŠ ve Žďáru nad Sázavou, se zúčastnilo 33
dětí. Pracovali v prostorách ZUŠ i v areálu zámku, kde se
jejich pobyt prolínal s přípravami festivalu
KoresponDance. Děti od 8 do 15 let měli možnost
rozvoje v disciplínách, které si prioritně vybrali, ale
pracovali také s lektory dalších oborů. Výsledkem bylo
představení, které v zámeckém sadu děti prezentovali
v první festivalový den.
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d) Představení na veřejném prostranství
6. 6.

Den Žďáru - choreografické performance v ulicích Žďáru
Centrum choreografické rozvoje SE.S.TA. prezentovalo různými
performancemi na náměstí a v ulicích Žďáru nad Sázavou připravený festival
KoresponDance (konání 3. - 5. 7. - není součástí této zprávy).

e) Tanec v galeriích
7. 2.

„Nechť galerie tančí“ - dílna a performance pro návštěvníky NG (viz projekt Tanec v galerii)

III. FESTIVAL KORESPONDANCE 2015
Žďár nad Sázavou - 3. - 5. 7. 2015

i.

Publikum a umělci festivalu

ii.

Partnerství, spolupráce a dobrovolníci

iii.

Představení na veřejném prostranství (zdarma)

iv.

Další bohatý mezinárodní program

v.

Závěrem: dva hlavní rysy Festivalu

Mezinárodní festival tance, hudby a pohybového divadla KoresponDance 2015 svým třetím ročníkem na
Vysočině potvrdil, že našel své místo a publikum nejen v areálu Zámku ve Žďáru nad Sázavou, ale v celém
městě i regionu.
Během tří nabitých festivalových dní jsme uvedli šest premiérových představení, nabídli divákům celkem devět
představení v osmnácti hracích časech. Pokračovali jsme v tradici projektů, na nichž spolupracují profesionální
umělci ze zahraniční i z ČR s umělci amatéry, obyvatelům i návštěvníkům města jsme připravili také představení
na veřejných prostranstvích – Traffic Pierra Nadauda a Philippa Priassa a L.U.MEN choreografa Dominiqua
Boivina. Živá představení v areálu Zámku doplnily výstavy, komentované prohlídky areálu, dílny pro dětské
návštěvníky a představení výsledků příměstského tábora s uměleckým zaměřením. Předehrou festivalu bylo
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představení „T“ španělského choreografa působícího ve Francii Jordi Galího v Malé dvoraně Veletržního
paláce, uspořádané ve spolupráci s Národní Galerií a Pražským Quadriennale.

i.

Publikum a umělci festivalu

Publikum festivalu
Festival navštívilo celkem 1900 diváků, resp. 2600 diváků, jestliže
počítáme také návštěvníky divadla Bratří Formanů, kteří neshlédli žádné
jiné festivalové taneční představení.
V rámci festivalu v ulicích města navštívilo 600 diváků zdarma
představení L.U.MEN Dominiqua Boivina a TraffiC Dominiqua Boivina,
Philippe Priassa a Pierra Nadauda.
Návštěvníci festivalu byli, jak bylo předpokládáno, převážně ze Žďáru a okolí, ale několik stovek diváků se
vydalo do Žďáru i z Prahy, Brna, Pardubic, z Polska, Francie a dokonce i z Kanady. Přispěla k tomu mj. inzerce
v celostátních médích, propagace na sociálních sitích (Facebook, Twitter a YouTube) a distribuce našich
propagačních materiálů – viz. kapitola Propagace.
Před svým oficiálním zahájením nabídl festival KoresponDance představení Jordi Galího v Národní Galerii v
Praze, které mělo za úkol seznámit a pozvat na festival kosmopolitní návštěvníky Pražského Quadriennale.
Byla uvedena dvě představení a každé shlédlo 150 diváků.
Rozvoj publika je jedním z důležitých aspektů příprav festivalu v regionu. Snažíme se zpřístupnit vnímání
současného umění laické veřejnosti, a to již od dětského věku, tak také napříč všemi sociálními skupinami.
Snažíme se o to, aby obyvatelé regionu přijali festival za svůj. Podporujeme dlouhodobá partnerství s místními
školami a institucemi, se kterými organizujeme společné projekty.
Cílenými akcemi před a během festivalu se zaměřujeme na jednotlivé skupiny diváků.
Příměstský tábor a prezentace jeho výsledků v rámci
doprovodného programu, tvůrčí projekt s dospívajícími
„Jean Sébastien2“, dílny pro dětské návštěvníky, zapojení
dětského sboru pro tvůrčí projekt…. - to vše se pozitivně
odrazilo na vysokém podílu návštěvnosti ve skupině „rodiny
s dětmi“.

Studenti a mládež byli osloveni jako dobrovolníci při přípravě a během festivalu a měli možnost se
s účinkujícími umělci potkávat a diskutovat.
Přítomnost umělců ve městě a zkoušky probíhající v exteriéru na různých místech Zámku a v jeho okolí osloví
nejen ty návštěvníky, kteří by si na celodenní program netroufli.
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Umělci na festivalu
Spolu s českými umělci vystupovali na festivalu tvůrci ze Španělska, Švýcarska, Itálie, Francie a Slovenska.
Ve Žďáru představilo svoji práci celkem 51 profesionálních umělců, z toho 20 jich přijelo ze zahraničí. Během
festivalu se mělo možnost prezentovat také 21 amatérských umělců, kteří se zúčastnili téměř všech projektů.
Mezi umělci upoutali zvláštní pozornost bratří Formanové, kteří letos ve Žďáře představili svoji kreaci
„Obludárium“, Hálka Třešňáková, ale také Dominique Boivin, autor představení Něžný bagr a L.U.MEN nebo
kontratenorista Sébastien Fournier.

ii. Partnerství, spolupráce a dobrovolníci
Velkým potěšením při přípravě festivalu pro nás bylo množství nadšených partnerů, a to jak ze stran
amatérských umělců a dobrovolníků, tak i místních institucí a firem.
Na přípravě festivalu se podílelo na 40 partnerských institucí a firem – viz programová brožura festivalu.
Více než 100 dobrovolníků pomáhalo s přípravou a organizací festivalových dní (uvaděči, technici, pomocníci
scénografů…) nebo se zapojili do samotného programu festivalu – jako členové sborů, tanečníci, atd.

Spolupráce s obyvateli Žďáru
Za vynikající spolupráci s obyvateli Žďáru považujeme:

•

•
ZUŠ v rámci příměstského tábora, kterého se zúčastnilo 33 dětí ze Žďáru a
okolí
•
Třída 3. základní školy s 22 žáky, kteří na festivalu představili výsledky projektu
„Tanec ve škole“
•
11 mladistvých chóristů, kteří měli příležitost spolupracovat s barokním
kontratenoristou Sébastienem Fournierem, choreografem Jeanem Gaudinem a dvěma českými
hudebníky
5 dospělých dobrovolníků, kteří se zúčastnili projektu Force 1+ švýcarské choreografky Nathalie
Tacchela a tancovali s italskou tanečnicí Aminou Amici.

Dobrovolnici získali profesní zkušenost, za kterou získali osvědčení za:
•
•

•

Spolupráci na scénografii a osvětlení/ozvučení festivalu s Marií Gourdain
Spolupráci s technickými řediteli pražských divadel Vladimírem Burianem a
Františkem Fabiánem a s tvůrkyní světelných animací a light designerkou evropského formátu Pavlou
Beranovou
Za pomoc při vítání návštěvníků: na recepci, pokladně, informačním stánku, při uvádění diváků na
jednotlivá představení i při komunikaci s umělci (pod vedením zkušené produkční Evy Dryjové)

12

Partnerství s organizacemi a podniky ze Žďáru
Festival KoresponDance dbá na spolupráci s místními organizacemi a podniky pro rozvoj regionu.
Při stravování: Kolping, Kinský Žďár, a.s., Hasiči, Batyskaf
Technika ozvučení: Vít Dobrovolný
Doprava: Petr Procházka, Reinopo autodrive (Denis Ferdus), Kinský Žďár, a.s.
Příměstský tábor: Hettich, a.s.
Sponzorství a animace: DEL, a.s.
Reklama a komunikace: město Žďár, ZDAR, a.s., Rengl s.r.o.
Poskytování prostorů: Farnost, Kinský Žďár, a.s., město Žďár, Sportis
Ubytování: Hotel Jehla, Sportis (Zimní stadion), hotel U Labutě, penzion U Táferny, penzion U Stezky
Tiskárna: Studio Aspekt, Examite
Spolupráce zahraniční choreografky s českými tanečníky
V souvislosti s otevřením nového muzejního a kulturního centra v
areálu Zámku uvedl festival KoresponDance nové představení
proslulé francouzské choreografky Béatrice Massin „Bach 15“.
Toto dílo nastudovala v červnu 2015 během rezidence na Zámku
s šesti profesionálními a pěti amatérskými tanečníky. Jeho
uvedení na 4. nádvoří se setkalo s vřelým přijetím.

Spolupráce zahraničních umělců s místními sbory
V návaznosti na už etablovanou spolupráci s místními sbory se letos ujali
dalšího projektu pro sboristy ze
Žďáru nad Sázavou francouzští
umělci – pěvec Sébastien
Fournier a choreograf Jean
Gaudin. Na Zelené Hoře zaplnili
Santiniho
kostel
krásným
zpěvem a delikátním tancem
pro radost návštěvníků.
Spolupráce s dobrovolnými účastníky tanečního představení

Švýcarská choreografka Nathalie Tacchella přizvala k účasti
na představení Force 1+ spolu s italskou tanečnicí Aminou
Amici pět místních dobrovolníků.
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iii. Představení na veřejném prostranství (zdarma)
1.

TraffiC
Choreografie: Philippe Priasso, Dominique Boivin, Pierre Nadaud
Česko-francouzská kreace vytvořená na místě přímo pro žďárský festival. 12
umělců připravilo představení spojující prvky tance a cirkusové akrobacie.

« Letošní tropická vedra byla pro festival skutečnou výzvou.
Podařený site-specific projekt TraffiC realizovaný na místě
lokálního skate parku moc příležitostí schovat se do stínu
nenabízel, ale i přesto se na každé představení sešlo
přibližně padesát přihlížejících, kteří mohli obdivovat, s jakou
vervou se mladí herci do tohoto projektu na pomezí nového
cirkusu a klasické klaunérie pustili »
Taneční aktuality

2.

L.U.MEN
Choreografie: Dominique Boivin - Compagnie Beau Geste
« S největším diváckým ohlasem se setkalo bezesporu spektakulární
představení francouzské skupiny Beau Geste L.U.MEN, které ohromilo
přibližně 500 lidí v amfiteátru rekreačního centra Pilák. »
Taneční Aktuality

« K vrcholům festivalu patřilo představení L.U.MEN skupiny Beau Geste
v amfiteátru poblíž Pilské nádrže, které po setmění propojilo skvělé
performery, hudbu i light design a vysokozdvižný vozík. »
Taneční Zóna

iiii. Další bohatý mezinárodní program
•

Divadlo Bratří Formanů – „Obludárium“
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Kultovní představení „Obludárium“ Divadla bratří Formanů z roku 2008
přitáhlo celkem cca 700 návštěvníků, a to i po oficiálním konci festivalu
KoresponDance. Díky bratrům Formanům žil Žďár letos festivalem o tři dny
déle, což přispělo ke spokojenosti mnoha rodin s dětmi.

•

Halka Třešňáková, Jan Bárta a Milou
Veling (NL) – „Sticker“

Repríza pohybového představení výrazných
osobností české scény, které vzniklo v koprodukci s
festivalem 4+4 dny v pohybu, rozesmála dobře
naladěné publikum.
•

Jordi Gali (ES/FR) – „Abscisse“
Jordi Galí je katalánský tanečník a choreograf. Představení Abscisse je
fascinující hrou o udržení rovnováhy, hledání vertikály, o pádech a
stoupáních, o boření a znovubudování. Tento pohybový koncert tří
interpretů, tří žebříků, lan a kusů dřeva oslovil návštěvníky 4. nádvoří.
Každý z diváků dostal příležitost ptát se a diskutovat s umělci a zblízka si
prohlédnout výslednou architektonickou konstrukci.

•

Petra Fornayová (SK) – „Objekty výzkumu“

Představení slovenské choreografky a tanečnice P. Fornayové s dvěma
úžasnými tanečnicemi - Janou Terekovou a Soňou Ferienčíkovou,
zkoumalo nejenom interpretky ale i návštěvníky muzea Santiniho.

v. Závěrem: dva hlavní rysy festivalu
1. Výměna zkušeností umělců
Přestože se festival konal oficiálně od 3. do 5. července, ve skutečnosti začal již v lednu v Praze konkurzem a
prvními zkouškami, pokračoval v dubnu ve Žďáru a pak společnými zkouškami českých a zahraničních umělců
od 1. června.
Bratři Formanové prodloužili oficiální festival o tři dny, takže fakticky skončil 8. července.
Festival KoresponDance je tedy místem, kde se setkávají a prolínají nápady evropských a místních tvůrců.
Zkušenosti a inovace se předávají mezi profesionálními a velice zkušenými umělci a umělci mladými či
amatérskými.
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Tyto výměny zkušeností festivalu KoresponDance 2015 přinesly nejen tři nová představení: Bach15, Jean
Sebastien2 a TraffiC, ale i další nápady a společná bádání, které slibují nové výsledky pro rok 2016.
2. Vytváření mezinárodní umělecké komunity s veřejným ohlasem
Diváci se během let osobně setkávají se známými umělci, jako jsou:

•
•
•
•
•
•

Dominique Boivin z Francie a Pierre Nadaud z Brna se svými interprety
Jeanem Gaudin a Sébastian Fournier, kteří opakovaně pracují s žáky Základní umělecké školy
Hálka Třešnáková, která se účastnila festivalu již potřetí
Andrea Miltnerová, kterou měli návštěvníci možnost poznat také jako pedagožku
choreografka a interpretka Petra Fornayová
hudebník a pedagog na příměstském táboře Tomáš Fingerland, který se letos zúčastnil festivalu už
podruhé.

IV. Další aktivity:
Spolupráce na realizaci evropského projektu Identity Moove z pozice associated partner českého zástupce
networku MOTUS – produkce divadla Alfred ve dvoře. Účastnili jsme se příprav Festivalu Bazaar včetně
diskuzí s jeho zahraničními účastníky.
Celoročně pořádá Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA semináře pro firmy, snaží se o prolínání
firemního a neziskového sektoru, podporu filantropie a uznání umění jako důležité součásti současného
světa.

V.

Hodnocení

1/ Orientace: SE.S.TA se stále vyvíjí, avšak její ideový základ se nemění
Paralelně k aktivitám, jejichž cílem je podpora růstu umělců a uměleckých pedagogů, rozvíjí SE.S.TA čím dál
intenzivněji koncepty práce s divákem a rozvojem publika. Z řady projektů se tak stávají vlajkové lodě
SE.S.Ty.
Druhou důležitou osou práce Centra choreografického rozvoje je spolupráce s Národní galerií, která je
zdrojem řady důležitých a konstruktivních projektů a výzkumných cílů.
2/ Ohlasy ze zahraničí a z regionů:
Model Rezidenčních dílen s koučingem choreografů je oceňovaný v zahraničí a je inspirací pro další podobné
akce.
Aktivity Centra choreografického rozvoje mají velký dopad na rozvoj ve městě Žďár nad Sázavou.
Způsob spolupráce s Národní galerií byl zmíněn a oceněn na mezinárodní konferencí muzeí v Hongkongu.
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3/ SE.S.TA je organizací zakotvenou v rámci networků v ČR i v rámci Evropy a opírá se o dvě základní lokace –
Prahu a Žďár nad Sázavou.

4/ Hodnocení v číslech:
Hlavní cílová skupina aktivit SESTA je velmi specializovaná: profesionální taneční umělci hledající vlastní
uměleckou cestu. Jsme proto rádi, že můžeme představit tyto pozitivní výsledky:
SE.S.TA pozvala k realizaci svého programu 16 umělců/pedagogů/kritiků (některé opakovaně).
Aktivit SE.S.TA aktivně využilo 129 profesionálních a 150 neprofesionálních účastníků z České republiky,
Slovenska, Polska, Itálie, Ruska, Španělska, Švýcarska …
Nepřímo měly naše akce dopad na cca 3000 spolupracovníků a studentů těch umělců, s nimiž jsme
spolupracovali.
Veřejné prezentace (představení, prezentace výsledky rezidencí, akce v galeriích…) shlédlo v roce 2015 přes
3300 diváků.
V rámci příměstského tábora, představení Anatomie těla v pohybu a ateliéry v NG jsme pracovali se skoro
400 dětmi. Děti se účastnili i našich aktivit, které jim nebyly výlučně určeny, např. Nechť galerie tančí.

VI. Podporovali nás
Partnerské instituce
Národní galerie v Praze
MOTUS produkce divadla Alfred ve dvoře
Alt@rt a Studio Alta
HAMU – taneční katedra
Divadlo Ponec
Tanec Praha- Česká taneční platforma
ZUŠ Žďár nad Sázavou
Česká centra
Zámek Žďár
Kinský Žďár, a.s.
ZDAR, a.s.
Institut světelného designu
Město Žďár nad Sázavou
3. a 4. ZŠ Žďár nad Sázavou
DIFA JAMU
Časopis Vlna (SK)
Česko-francouzská obchodní komora
Festival NU Fest v Bratislavě
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Skupina Beau Geste
Skupina Sprezzatura
Skupina Fêtes Galantes
Finanční partneři:
Ministerstvo kultury ČR
Hlavní město Praha
Státní fond kultury
Město Žďár nad Sázavou
Kraj Vysočina
Francouzský institut v Praze / Fr. velvyslanectví
Institut Cervantes
Slovenský institut
Pro Helvetia
ŽĎAS, a.s.
DEL, a.s.
Hettich, s.r.o.
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VII. Finanční zpráva SE.S.TA za rok 2015
Hlavní činnost Centra choreografického rozvoje SESTA
SESTA / Festival KoresponDance 2015
CELKEM

2.136.965,- Kč
2.640.455,- Kč
4.777.420,- Kč

Příjmy
Přehled o dotacích, grantech a sponzorských příspěvcích o.s. SESTA v roce 2014
Hl. m. Praha, produkční činnost Centra chor. rozvoje SE.S.TA
MKČR SOU, SE.S.TA - Festival KoresponDance 2015
MKČR SOU, SE.S.TA – Činnost
MKČR / Státní fond kultury - Festival KoresponDance 2015
Město Žďár nad Sázavou / KE
Město Žďár nad Sázavou / tábor
Kraj Vysočina

500.000,- Kč
340.000,- Kč
675.000,- Kč
85.000,- Kč
26.000,- Kč
20.000,- Kč
50.000,- Kč

Další příjmy SE.S.TA
Kurzové zisky a úroky připsané
Tržby z prodeje služeb a vstupné
Dary a příspěvky

3.095,- Kč
986.237,- Kč
2.092.088,- Kč

CELKEM

4.777.420,- Kč

Bilance
Náklady
Příjmy
Bilance

4.779.368,- Kč
4.777.420,- Kč
-1.948,- Kč
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Fotografie: Tomáš Princ, Dragan Dragin

SE.S.TA – Centrum choreografického rozvoje
Spolek zapsán u spolkového rejstříku,
vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl L, vložka 25451
Adresa: Václavkova 343/20, 160 00 Praha 6, ČR
Tel. / Fax.: +420 224 318 831
IČO: 014 75 819
Mail: info@se-s-ta.cz
www.se-s-ta.cz
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