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Profesionální spolek Taneční studio Light, zaměřený na tvorbu a reprízy jedinečných tanečně 
divadelních představení pro děti a dospívající diváky, je stálicí pražské kulturní scény. 
Představení Tanečního studia Light atraktivní uměleckou formou motivují (nejen) děti k aktivní 
spoluúčasti na vytváření situací a prožívání příběhů inspirovaných závažnými tématy literárních 
předloh.  
Taneční studio Light již tradičně nabídlo především dětským divákům současné profesionální 
taneční divadlo jako vyhledávaný umělecký žánr i jako možnost osobní seberealizace.  
Cílovou skupinou inscenací Tanečního studia Light byly děti a mládež ve věku od 4 do 15 let, 
pedagogové doprovázející třídy ZŠ, ZUŠ, gymnázií a mladé rodiny s dětmi i senioři s vnoučaty.  
Inscenace, vedené profesionálními tanečníky a performery současné umělecké scény, i v roce 
2018 potvrdily svoji kvalitu a zájem široké divácké obce. 
Projekt navazuje na zvyšující se zájem diváků o komunitní divadlo pro děti, jehož specifikem 
je aktivita a osobní tvůrčí nasazení dětských účastníků. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V roce 2018 Taneční studio Light odehrálo celkem 51 repríz  
 a jednu premiéru profesionálních inscenací pro cca 3 500 dětských diváků.  
 
 

Produkční tým projektu vedla předsedkyně spolku Lenka Tretiagová (zároveň tvůrce a režisérka 

většiny inscenací a pedagožka), odborní produkční Aneta Novotná Wojtylová a Lukáš Brychta, 

hlavní technik Sebastián Vích. Finanční supervizi zajistila Eva Kozáková, externí účetní byla 

Ladislava Zámečníková.  

Taneční studio Light sdružilo v roce 2018 řadu profesionálních tanečníků, herců a hudebníků, 

kteří svůj umělecký talent obrátili k dětem a jejich potřebám. 

Úspěšné inscenace Tanečního studia Light, autorů Lenky Tretiagové, Ondřeje Lipovského, 

Marty Trpišovské, Tomáše Žižky, Dory Hoštové, Vojty Švejdy, Milana Caise a dalších spolutvůrců 

jsme reprízovali zejména v industriálním prostoru bývalé tovární haly Studia Alta a v dalších 

vybraných divadlech, festivalech a specifických prostorech v Praze. 

Interpretaci inscenací zajistili profesionální umělci Dora Hoštová, Jaro Ondruš, Radim Peška, 

Vojta Švejda, Lea Švejdová, Eliška Kašparová, Eva Stará, Michael Vodenka, David Ryska, Jan 

Čtvrtník, Sebastián Vích, Štěpán a Tereza Tretiagovi, Agnes Kutas, Jan Holeček, Jaroslav Kořán, 
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Marek Menšík, Richard Fiala, Jana Novorytová, Tomáš Žižka, David Králík, Ondřej Galuška, 

Pavel Vagai, David Novotný, Milan Cais a další. 

Taneční studio Light ode-
hrálo již celkem přes 420 
repríz profesionálních in-
scenací především v Praze, 
ale také v dalších regionech ČR 
i na zahraničních festivalech. 
Taneční studio Light vytvořilo 
celkem deset profesionálních 
inscenací prolnutých interak-
tivním programem a určených 
dětem od 3 let – až po mladé 
diváky. 
Každoročně v interaktivních in-
scenacích Tanečního studia 
Light tančí a hraje přes dvacet 
profesionálních interpretů. 
Všechny reprízy ve Studiu 
ALTA jsou vždy 100% vypro-
dané do kapacity interaktivních 
inscenací! 
O inscenace Tanečního studia 
Light projevili zájem další diva-
delní prostory v Praze. 
Inscenace mají řadu pozitiv-
ních ohlasů a odborných re-
cenzí! 
Klub mladého diváka si vybral 
inscenace Krabat a JOLA 
MANGPO jako inspirativní 
představení pro dospívající di-
váky. 
Interaktivní inscenace Taneč-
ního studia Light, jejichž vznik 
v letech 2007 - 2018 podpořilo 
Hlavní město Praha, MK ČR a 
MČ Prahy 5 se úspěšně reprí-
zují víc než deset let a při kaž-
dém uvedení jsou představení 
zcela vyprodaná. Poptávka di-
váků převyšuje možnosti na-
bídky repríz – i proto Taneční 
studio Light rozšiřuje své půso-
bení do dalších divadel 
v Praze. Výnos ze vstupenek  - 
vzhledem k tomu, že jde o 
představení pro školní zařízení 

pro děti a dospívající (ZŠ, MŠ, SŠ) a rodiny s dětmi - nepokryje náklady na pronájem divadla, 
uskladnění dekorací v divadle, honoráře profesionálních umělců, náklady na stavbu scény 
každé inscenace, průběžné opravy dekorací a kostýmů a služby (techniky, propagaci, dopravu 
drobných rekvizit a produkci). Každou inscenaci vedou vybraní profesionální umělci současné 
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divadelní scény, kteří mají kromě profesních kvalit zkušenosti s přímou interakcí s dětským a 
mladým divákem. Ve většině inscenací je aktivně přítomný autor hudby, zajišťující živou 
hudební produkci a dvě z aktuálních inscenací naživo animuje výtvarnice. 

Inscenace Lenky Tretiagové, představují divákům zpravidla závažná společenská témata 

formou současného tance, s možností aktivní účasti na vývoji představení přímo na scéně.  

Vedle více než třiceti úspěšných inscenací s dětmi a studenty autorka projektu vytvořila deset 
profesionálních interaktivních inscenací určených především dětem a dospívající mládeži.  
V první sérii profesionálních interaktivních představení Lenky Tretiagové a jejích spolutvůrců 
atmosféru předurčovala zejména scénografie vycházející z hravých dětských prvků (obří 
skluzavka a svahy v Puto-vání ve větvích, kolo-točna v Krabatovi, visutá scéna a houpačky v 
Hodně malé čarodějnici, víceúrovňová scéna a průlezky v Hlasech země). 
Druhá série inscenací se zaměřila vždy na jednotlivé divadelní složky (projekce a mix hudby v 

Karlíkovi, taneční ab-
strakce v JOLE 
MANGPO, stínohra a 
loutky v Bratrech). 
Nová inscenace „Krev 
není voda“ se opírá 
především o živou 
hudbu a autorské 
písničky, které se staly 
dominantou před-
stavení. Zdařilou 
hudbu vytvořili Ondřej 
Galuška a Milan Cais 
s nadšenou podporou 
ostatních interpretů a 
jejich talentovaných 
potomků. 
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Repertoár Tanečního studia Light v roce 2018  

Putování ve větvích, premiéra 2009, celkem 103 odehraných repríz, scénář a režie Lenka 

Tretiagová, scéna a choreografie Ondřej Lipovský, živá hudba Tomáš Žižka/Jaroslav Kořán, Jan 

Holeček, Agnes Kutas, interpretace Eliška Salay Kašparová, Petra Brabcová/Eva Stará, Jan 

Čtvrtník, David Ryska/Michal Vodenka, David Králík, Vojta Švejda a další. V inscenaci hrálo 9 

profesionálních umělců, čtyři hudebníci a deset vybraných dětských interpretů. 

Krabat, premiéra 2011, celkem 57 odehraných repríz, scénář a režie Lenka Tretiagová, 

choreografie Marta Trpišovská, scéna Tomáš Žižka, kostýmy Dragan Stojčevski, hudba Tomáš 

Žižka, Jan Holeček, Agnes Kutas, interpretace Vojta Švejda, Michal Vodenka, David 

Ryska/Radim Peška, Jan Čtvrtník, Eliška Salay Kašparová, Štěpán Tretiag, Sebastián Vích, David 

Králík a další. V inscenaci hrálo 8 profesionálních umělců, hudebník, výtvarnice a osm dětí. 

Hodně malá čarodějnice, premiéra 2012, celkem 69 odehraných repríz, scénář a režie 

Lenka Tretiagová a Vojta Švejda, choreografie Lea Švejdová, scéna Sebastián Vích, kostýmy 

Kateřina Housková, hudba Marek Doubrava, interpretace Vojta Švejda, Lea Švejdová, David 

Ryska/Marek Menšík, Jan Čtvrtník, Hedvika Řezáčová, Sebastián Vích a další. V inscenaci hrálo 

šest profesionálních umělců a devět dětských tanečníků. 

Pohádka po kapkách, obnovená premiéra 2015, celkem 79 odehraných repríz, scénář a 

režie Lenka Tretiagová, choreografie Ondřej Lipovský, hudba Jakub Kudláč, kostýmy Tereza 

Tretiagová, interpretace Marek Menšík, Richard Fiala, Tereza Tretiagová, Jana Novorytová, 

Klára Ešnerová, Eliška Kašparová. V inscenaci hrálo sedm profesionálních umělců a dvě děti. 

JOLA MANGPO, premiéra 2016, celkem 25 odehraných repríz, scénář a režie Lenka 

Tretiagová, choreografie Marta Vodenková, hudba Jan Čtvrtník, scénografie Sebastián Vích, 

interpretace Jaro Ondruš, Štěpán Tretiag, Jan Čtvrtník, Radim Peška, David Králík. V inscenaci 

tančí 5 profesionálních tanečníků a 4 dětští tanečníci. 
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Divadlo Sebou, premiéra 2015, v roce 2018 odehrané čtyři reprízy v rámci zahraniční 

spolupráce a jedna v Praze v rámci festivalu Partitura, scénář a režie Lenka Tretiagová, hudba 

Jan Čtvrtník, pohybová spolupráce Eva Stará, interpretace Sebastián Vích, Štěpán Tretiag, 

David Ryska, Jan Čtvrtník, Tereza Tretiagová, Anna Tretiagová, Ondřej Lipovský/ T. Pušová. 

Bratři, premiéra prosinec 2017, celkem 27 odehraných repríz, scénář Lenka Tretiagová, 

choreografie Dora Hoštová, hudba Ondřej Galuška, scéna Tereza Tretiagová, interpretace Jan 

Čtvrtník, David Králík, Dora Hoštová, Eva Stará. V inscenaci tančilo 7 profesionálních tanečníků 

a dvě děti. 

Krev není voda, premiéra 9. 12. 2018 v Divadle Celetná, autorská inscenace Lenky 

Tretiagové, hudba Ondřej Galuška a Milan Cais, výtvarný design Tereza Tretiagová, 

choreografie Dora Sulženko Hoštová, světla Sebastián Vích, zvuk Ondřej Pavelka, interpretace 

Milan Cais, David Novotný, David a Michal Králíkovi, Ondřej Galuška a Pavel Vagai a jejich děti. 

Nová tvorba autorské inscenace „Krev není voda“ 

Nový inscenační projekt je inspirovaný (a zároveň skutečně naplněný) hodnotami rodiny.  
Tvorba nového profesionálního představení „Krev není voda“ stála na křehkých rodičovských 
vztazích, které zpravidla převážily nad profesní disciplínou umělců. 
K tvorbě jsme vyzvali významné profesionální umělce současné divadelní scény spolu se svými 
potomky.  
K vyprávění příběhu o rodinném štěstí, které často vyžaduje největší osobní oběti, umělci 
využili svých uměleckých profesí – tance, herectví, živé autorské hudby a výtvarné spolupráce. 
Jejich děti, aniž by se o cokoli záměrně snažily, našlapovaly nadšeně ve  stopách svých mi-
lovaných otců. Již s menším obdivem (a větší kritičností) vedle otců na scéně existovali potomci 
balancující na prahu dospělosti. 
Cílem projektu bylo zprostředkovat veřejnosti příběh o rodinných poutech, která jsou silnější 
než odloučení nebo smrt. A co to znamená? Snad to, že krev každého lidského rodu protéká 
generacemi rodin a nese životní energii nezávisle na odloučení. Snad je to zpráva o naději, že 
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naši rodiče jsou s námi i tehdy, když se jich nemůžeme dotknout nebo když jejich pomoc a 
oporu odmítáme. Nebo je to zpráva o tom, že i když rodičům nezbývá na děti tolik času, kolik 
by si všichni přáli – společná krev jim zůstává jako hlavní pouto, jako důvod se k sobě vracet 
a poznávat se, mít společné kořeny, příběhy a vzpomínky? 
V neposlední řadě je inscenace jednoznačnou zprávou o tom, že potomci nesou talent svých 
rodičů, mají jejich podobu a pokračují v jejich touhách. Zkrátka být otcem, synem nebo dcerou 
je opravdový dárek, o který stojí za to něžně pečovat, podléhat patosu a nestydět se za něj. 
Záměrem projektu bylo vytvořit uměleckými prostředky autentické prožitky plynoucí z jedi-
nečné a neopakovatelné energie proudící mezi rodiči a potomky. 
Inspirací pro představení se staly skutečné střípky příběhů zúčastněných rodičů a dětí.  
Příběh se točí okolo mužného odhodlání zvládnout otcovské strasti. Ale kdo si umí představit, 
jaké to bude, až malá holka nebo kluk, kteří se tulí v tátově náruči, budou chtít vylétnout 
z hnízda? Každá rada je drahá – a to nejen pro tátu. A jak už to tak bývá, nejpromyšlenější 
pomoc najdeme v legendách a tradičních rituálech. Mohou fungovat i dnes? 
V inscenaci nejde o soukromou zpověď interpretů. Tvorba se opírá o modely rodinných prob-
lémů a rozehrává jejich možná řešení, nástrahy a malá vítězství. 
Inscenace měla premiéru 9. Prosince 2018 v Divadle v Celetné. 

Hlavní partner celoroční profesionální činnosti Tanečního studia Light byla již 

tradičně scéna Studia Alta, která poskytuje prostor pro zkoušení, stavbu a realizaci většiny 

představení. Taneční studio Light v roce 2018 hrálo také v rámci festivalu Dítě v Dlouhé 

v Divadle v Dlouhé, nová premiéra se zkoušela a hrála v Divadle v Celetné, jedno představení 

bylo uvedeno na slavnosti Losar ve Sněmovní ulici, reprízy Divadla Sebou se hrály na festivalech 

v San Franciscu i v Praze, hudební složky byly vytvořené a nahrané v pronájmu ZUŠ Na Popelce 

v Praze 5, prostory ke zkoušení Taneční studio Light využilo v Duncan centre a dalších 

prostorech v Praze. 
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Tvorba Tanečního studia 
Light se vymyká obvyk-
lému chápání divadla pro 
děti především tím, že dítě 
(diváka i interpreta) vnímá 
jako rovnocenného part-
nera. Partnera se svými po-
třebami a odlišnostmi – avšak 
samostatně myslícího a přede-
vším velmi otevřeného a 
ochotného „si hrát". 
Využívaná témata literárních 
předloh i autorských inscenací 
jsou vždy důležitá pro diváky 
napříč věkem a nezaměřují se 
na jednoduché zápletky (s 
obavou, aby to děti pocho-
pily). Humor inscenací je rafi-
novaný, cesta příběhem dob-
rodružná a překážky na ní mo-
hou diváci řešit osobně pod ta-
křka neviditelným vedením 
zkušených profesionálů. 
A hlavním hrdinou příběhů 
bývá zpravidla dítě samotné. 
Skutečné dítě se svými limity a 
výhodami, vrstevník diváků, 
postava, se kterou se dětský 
návštěvník rychle identifikuje. 
Tím se překážky, které hrdina 
na cestě k vlastní zralosti a po-
znání překonává, stávají sku-
tečné, pochopitelné a zá-
važné. Protože když je pře-
koná dospělý, který je „jako“ 
dítě, samozřejmě je to v diva-
delní fikci zcela přijatelné. 
Nicméně v interaktivním diva-
dle, kdy se divák octne v in-
timní blízkosti interpretů – 
nese dětský herec pro dětské 
diváky podstatnou informaci a 
děti uvěří, že na to „mají taky“. 
Dětský hrdina zpravidla bě-
hem příběhu roste, dospívá, 
získává zkušenosti a stává se 

„dospělejším“. Takový „růst“ mu nabízí právě setkání s dospělým světem, hledání postojů k au-
toritám, k moudrosti i plytkosti dospělého světa, do kterého z podstaty míří – a ve kterém se 
musí uplatnit, se kterým se musí porovnat. Setkání dětského hrdiny s dospělým světem je 
právě to, co dětské a dospívající diváky zajímá, co chtějí pozorovat a následně si v bezpečí 
fikce vyzkoušet možnosti řešení jednotlivých problémů vyplývajících z příběhu. 
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Těžiště jedinečnosti tvorby Tanečního studia Light je právě ten okamžik mezi ryze dětským a 
ryze dospělým divadlem (byť pro děti). V inscenacích Tanečního studia Light se setkává sku-
tečný dětský hrdina s dospělým světem, stejně jako skutečný dětský divák řeší nastolené pro-
blémy opravdu a vážně se skutečnými dospělými. 
Dětský zkušený a talentovaný herec své vrstevníky svojí interpretací přesvědčí, může zvládnout 
„utáhnout“ nároky celé inscenace – ale nemůže vést interaktivní program. Zde nastupují do-
spělí, vybavení pohybově a herecky v zájmu umělecké kvality, přesvědčivosti a také se svým 
nadhledem, životní zkušeností a vynikající znalostí psychiky věkového průměru přítomných 
diváků.  
A jak přesvědčivě připravit stylizované „životní překážky“ pro osobní zkušenost malých diváků? 
Právě tady se nabízí další jedinečnost – a tou je fyzické divadlo. Skutečná fyzická práce, ná-
maha, pot a zrychlený dech, překonání sebe sama, vymyšlení možností, jak to dokázat – to 
jsou výkony hrdinů, které dětský divák může obdivovat (pokud jsou opravdu výjimečně zdatní), 
chápat, věřit jim a vyzkoušet si je. 
Interaktivní program prolínající inscenace musí mít svůj smysl, cíl a význam pro divadelní situ-
ace – jinak se zvrhne v řádění dětí „na hřišti“ – nebo se naopak dětem do akcí nechce (nemají 
důvod). Taneční studio Light tuto svoji devizu čerpá především z vynikající znalosti psychických 
potřeb a zvláštností dětí a z mnohaletých zkušeností hlavní dramaturgyně programu. A samo-
zřejmě z pečlivého výběru obsazených interpretů. Dlouhou cestu tvorby Tanečního studia Light 
provázely mnohé omyly a úspěchy a pečlivým zvažováním, stálými pochybnostmi – a přede-
vším úctou k dětem a s pokorou k umění se daří skupině dospělých profesionálů udržet nasta-
venou úroveň komunitního divadla pro děti a dospívající. 
 

Projekt celoroční činnosti Tanečního studia Light  
se uskutečnil s finanční podporou 

 

Hlavního města Praha 
MK ČR 

      MČ Praha 5 
 
 
 
 
 

Děkujeme 
Studiu ALTA 

Divadlu v Celetné 
ZUŠ Na Popelce v Praze 5 

 
 


