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Taneční studio Light se věnuje profesionální tvorbě od roku 2010.  
Již v roce 2007 vznikla první profesionální interaktivní inscenace Pohádka po kapkách v režii 
Lenky Tretiagové, která zprostředkovala současný tanec nejmladším divákům v divadle Ponec. 
Lenka Tretiagová, dlouhodobá vedoucí dětského tanečně divadelního souboru se inspirovala 
svými bohatými zkušenostmi s tvorbou dětských inscenací, sbírala zkušenosti v zahraničí, u 
svých zkušených kolegů z oboru současného tance a věnovala svoji diplomovou práci 
průzkumu taneční složky v divadelní dramaturgii pro děti a mládež. 
Pohádka po kapkách, hned po svém uvedení oceněná odbornou veřejností, rodinami s dětmi 
a školami, odstartovala interaktivní tvorbu určenou dětem a mladým divákům v oblasti 
profesionálního tance v ČR. 
Následujících deset let současný tanec v Čechách zažil nevídaný nárůst zájmu nejmladší 
generace. 
Lenka Tretiagová, absolventka DAMU, založila profesionální odvětví souboru Taneční studio 
Light – a ve skromných rozpočtech, zpočátku s nedůvěrou profesionálních tanečníků a tvůrců, 
prosadila taneční divadlo pro děti jako nedílnou součást profesionální scény u nás. 
Tvorba Lenky Tretiagové a ohromný zájem veřejnosti o interaktivní taneční představení pro 
děti posléze inspirovaly další tvůrce. 
Díky dotacím státu a nadšení mnoha mladých tanečních tvůrců se současný tanec pro děti stal 
samozřejmou a vyhledávanou kulturní nabídkou v ČR a existuje na velmi vysoké profesionální 
úrovni. 
Hlavní devizou inscenací je aktivní spoluúčast dětských diváků a zároveň vysoká umělecká 
kvalita.  
Taneční studio Light již není zdaleka jediným subjektem, který věnuje většinu své tvorby 
dětským divákům. Patří však k profesionálním souborům nejzkušenějším a velmi uznávaným 
v zahraničí. 
Jedinečností tvorby Tanečního studia Light je příprava a obsazení vybraných dětských herců a 
tanečníků spolu s profesionálními interprety, což je pro dětské diváky vynikající motivací i 
prostředkem porozumění tanečně divadelní složce. 



 

 

Taneční studio Light odehrálo do konce roku 2017 celkem 358 
repríz profesionálních inscenací především v Praze, ale také v dalších regionech 

ČR i na zahraničních festivalech. 
Taneční studio Light vytvořilo celkem devět profesionálních inscenací prolnutých interaktivním 
programem a určených dětem od 3 let – až po mladé diváky. 
Každoročně v interaktivních inscenacích Tanečního studia Light tančí a hraje přes dvacet 
profesionálních interpretů. 
Všechny reprízy ve Studiu ALTA jsou vždy 100% vyprodané do kapacity 
interaktivních inscenací! 
Inscenace mají řadu pozitivních ohlasů a odborných recenzí! 
V roce 2017 Taneční studio Light odehrálo 34 repríz profesionálních inscenací. 
Klub mladého diváka si vybral inscenace Krabat a JOLA MANGPO jako inspirativní 
představení pro dospívající diváky. 

Přehled vytvořených inscenací Tanečního studia Light: 

 
Pohádka po kapkách – celkem 73 repríz pro nejmladší diváky (divadlo Ponec, Studio ALTA, 

České Budějovice, divadlo Vzlet) 

Putování ve větvích – celkem 91 repríz pro mladší i starší školní věk (divadlo Ponec, Studio 

ALTA, Kolín – Kašparův memoriál, Art Theatre Ertong v Šanghaji v Číně a v Galerii hrou ve Sladovně v 

Písku) 

Krabat – celkem 54 repríz pro dospívající diváky (Studio ALTA, Lucerna, E-Werk Německo) 

Hodně malá čarodějnice – celkem 53 repríz pro nejmladší diváky (Studio ALTA, Stanica Žilina 

– festval KioSK, Trutnov – divadlo Uffo) 

Hlasy země – celkem 9 repríz pro diváky napříč věkem s obsazením babiček a dědečků spolu s 

vnoučaty (Studio ALTA, Meschers Francie – festival Český týden napříč věkem, Národní přehlídka seniorů 
Miletín). Inscenace se již nehraje z důvodu vysokého věku seniorských interpretů. 



 

 

Karlík – celkem 49 repríz pro mladší školní věk (Studio ALTA, Dům U Kamenného zvonu – výstava 

Tima Burtona). Incenace se aktuálně nereprízuje z důvodů odjezdu představitele hlavní role do 

zahraničí. 

Divadlo Sebou – celkem 13 repríz pro diváky napříč věkem. Inscenace se aktuálně nehraje – 

byla vytvořena a je reprízována pro konkrétní zahraniční reprezentace. (USA, Francie, Skotsko, Japonsko 
atd.) 

JOLA MANGPO – celkem 14 repríz pro mladé diváky (Studio ALTA, The Lemon Tree Theatre, 

Aberdeen, Skotsko) 

Bratři lví srdce – celkem 2 reprízy pro malé a mladší diváky (Studio ALTA) 

 
Umělci spolupracující na tvorbě a reprízování profesionálních 
inscenací Tanečního studia Light 
Interpreti aktuálně hraných inscenací 
 

Čtvrtník Jan /Hodně malá čarodějnice, 

Krabat, Putování ve větvích, JOLA Mangpo, 

Bratři lví srdce 

Fiala Richard /Pohádka po kapkách 

Galuška Ondřej /Bratři lví srdce 

Holeček Jan / Krabat, Putování ve větvích 

Hoštová Dora /Bratři lví srdce 

Kašparová Eliška / Krabat, Putování ve 

větvích, Pohádka po kapkách 

Kordíková Jarmila / Pohádka po kapkách 

Kořán Jaroslav / Putování ve větvích 

Králík David / Krabat, Putování ve větvích, 

Mangpo, Bratři lví srdce 

Kutas Agnes / Krabat, Putování ve větvích 

Menšík Marek / Hodně malá čarodějnice, 

Pohádka po kapkách 

Mesaroš Martin / Krabat 

Novorytová Jana / Pohádka po kapkách 

Ondruš Jaroslav /JOLA Mangpo 

Peška Radim / JOLA Mangpo, Krabat 

Řezáčová Hedvika /Hodně malá 

čarodějnice 

Stará Eva / Putování ve větvích, Bratři lví 

srdce 

Švejda Vojtěch / Hodně malá čarodějnice, 

Krabat, Putování ve větvích 

Švejdová Lea / Hodně malá čarodějnice 

Tretiag Štěpán / JOLA Mangpo, Krabat 

Tretiagová Tereza / Pohádka po kapkách, 

Bratři lví srdce 

Vích Sebastián / Hodně malá čarodějnice, 

Krabat 

Vodenka Michael / Krabat, Putování ve 

větvích 

 

 



 

 

Umělci podílející se na vytvoření aktuálně uváděných profesionálních 

inscenacích  

 

Čtvrtník Jan /hudba JOLA MANGPO 

Bártová Renata/choreografická spo-

lupráce  

Doubrava Marek /hudba Hodně malá 

čarodějnice 

Galuška Ondřej /hudba Bratři lví srdce 

Holeček Jan /hudba Krabat, Putování ve 

větvích 

Hoštová Dora /choreografie Bratři lví 

srdce 

Housková Kateřina /kostýmy Hodně 

malá čarodějnice 

Kašiarová Lucia /choreografie Karlík 

Kudláč Jakub / hudba Pohádka po 

kapkách 

Kutas Agnes / hudba Krabat, Putování 

ve větvích 

Lipovský Ondřej /spoluautorství, 

choreografie, scéna Putování ve větvích, 

choreografie Pohádka po kapkách 

Marečková Tereza / spoluautorství 

scénáře Pohádka po kapkách 

Ryska David /choreografie Hodně malá 

čarodějnice 

Stojčevski Dragan /scéna a kostýmy, 

hudba Krabat 

Švejda Vojtěch /spoluautorství scénáře 

a režie Hodně malá čarodějnice 

Švejdová Lea /choreografie Hodně 

malá čarodějnice 

Tretiagová Lenka /scénář a režie 

Hodně malá čarodějnice, Krabat, Putování 

ve větvích, JOLA Mangpo, Pohádka po 

kapkách, Bratři lví srdce 

Tretiagová Tereza /scéna, loutky Bratři 

lví srdce 

Trpišovská Marta /choreografie 

Krabat, JOLA MANGPO 

Vích Sebastián /scéna JOLA MANGPO, Hodně malá čarodějnice 

Žižka Tomáš /hudba a scénografická spolupráce Krabat, Putování ve větvích, odborná spolupráce 

Bratři lví srdce 

 

Specifika profesionální tvorby Tanečního studia Light 
Tvorba Tanečního studia Light se vymyká obvyklému chápání divadla pro děti především tím, že dítě 

(diváka i interpreta) vnímá jako rovnocenného partnera. Partnera se svými potřebami a odlišnostmi – 

avšak samostatně myslícího a především 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 po-

chopily). Humor inscenací je 

rafinovaný, cesta příběhem 

dobrodružná a překážky na ní 

mohou diváci řešit osobně pod 

takřka 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 

poznání překonává, stávají 

skutečné, pochopitelné a 

závažné. Protože když je 

překoná dospělý, který je 

„jako“ dítě, samozřejmě je to 

v divadelní fikci zcela přija-

telné. Nicméně v inter-

aktivním divadle, kdy se divák 

octne v intimní blízkosti 

interpretů – nese dětský herec 

pro dětské diváky podstatnou 

informaci a děti uvěří, že na to 

„mají taky“. 

Dětský hrdina zpravidla 

během příběhu roste, dospívá, 

získává zkušenosti a stává se 

„dospělejším“. Takový „růst“ 

mu nabízí právě setkání 

s dospělým světem, hledání 

postojů k autoritám, k mou-

drosti 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 pří-

běhu. 



 

 

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 skutečný 

dětský hrdina s dospělým 

světem, stejně jako skutečný 

dětský divák řeší nastolené 

problémy 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 dospělí, 

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, 

námaha, 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 

situace – 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 hlav-

ní dramaturgyně programu. A 

samozřejmě z pečlivého vý-

běru obsazených interpretů. 

Dlouhou cestu tvorby Taneč-

ního studia Light provázely 

mnohé omyly a úspěchy a 

pečlivým zvažováním, stálými 

pochybnostmi – a především 

úctou k dětem a s pokorou 

k umění se daří skupině 

dospělých profesionálů udržet 

nastavenou úroveň ko-

munitního divadla pro děti a 

dospívající. 

 



 

 

Výběr a příprava interpretů pro profesionální tvorbu Tanečního 

studia Light 

 
Profesionální umělci vstupující do tvorby a reprízování 

interaktivních inscenací pro děti a mladé diváky musí 

v sobě najít dostatek zdravého sebevědomí a 

zodpovědnosti. Účast dětských interpretů na zkouškách 

je nutí k jinému přístupu, než je obvyklé. Kupodivu 

zkoušení dospělých s dětmi nepřináší potřebu větší 

hravosti a nezávaznosti zkoušení – spíš naopak. Děti 

trénují 2x týdně dvě hodiny s předními tanečníky 

současné scény a k tomu mají řadu dalších uměleckých 

seminářů. Dětští interpreti mají bohaté zkušenosti 

s tvorbou a interpretací vynikajících dětských inscenací 

oceněných na národní a mezinárodní úrovni. Účinkující 

děti jsou tudíž ve výborné kondici. Navíc jde o děti 

výjimečně nadané a velmi ukázněné, neboť si prošly 

dlouhým procesem výběru do rolí – tedy na zkoušky 

chodí včas, jsou připravené a rozhodnuté dobře a 

naplno pracovat, mají maximální podporu rodičů. 

Děti rostou - doslova před očima vyrůstají z rolí, které 

po čase musí předat dalším kamarádům, pečlivě se 

připravujícím v souboru. I proto profesionální tanečníci 

učí dětské skupiny, aby přicházející dětští interpreti své 

dospělé partnery dobře znaly a mohly se na jejich 

energii rychle napojit (a naopak). 

Interaktivní představení je otevřené spolupráci 

dětských a dospívajících diváků. Pro umělce to znamená ohromné nároky na pozornost a schopnost 

improvizace. Dětští návštěvníci se mohou z ničeho nic objevit na scéně, mohou reagovat zcela nečekaně 

a dospívající diváci mají své specifické projevy vzdoru, kterým je potřeba umět konstruktivně čelit. Jde 

o velmi náročnou a zodpovědnou práci – jejíž tíhu musí nést dospělý a nikoli dětský interpret.  

Ve finále vždy musí jít o velmi profesionální a vysoce umělecky kvalitní výkony umělců – respektující 

všechna jmenovaná specifika. Protože umění, které nabízíme dětem, není podřadnou složkou 

kultury, ale naopak nepostradatelným prostředkem k formování kulturnosti naší budoucí 

generace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Další divadelní složky 
 

Aby současný tanec oslovil 

nejmladší generaci, je podstatná 

promyšlená dramaturgie každé 

inscenace, respektující věkové 

zvláštnosti očekávaných 

návštěvníků a znalost jejich 

aktuálních zájmů a potřeb. 

Jinými slovy – ideální je s dětmi 

pracovat a doslova na nich 

zkoušet, co pro ně funguje – a co 

nikoli.  

Tomu se přizpůsobuje i zvolená 

stylizovaná scénografie a hudba 

– ideálně živá.  

Tím však do týmu vstupují další 

umělci, kteří mají také svá 

specifika. Hudebníci, obdaření 

nazvučenými nástroji umí 

vytvořit skvělou atmosféru a 

energii pro tvorbu uměleckého 

díla – ale také mohou naprosto 

nabourat soustředění věkově 

různorodé skupiny tanečníků a 

herců. Když se přidá výtvarník, 

znamená to další zastavování a 

pozměňování tvorby – tudíž další 

nárok na dětské interprety a 

jejich spolupráci s umělci. 

Přesto zkušenost ukázala, že 

dobře zvolená živá hudba, 

představující dětským divákům 

nejen tradiční hudební nástroje, 

ale i další možnosti zvukové 

techniky a hudební fantazie – 

přináší divákům cenný pohled na 

tuto nenahraditelnou složku 

divadla (např. nazvučený kořen 

stromu, nazvučené kameny a 

dřívka, konev s vodou, 

nazvučené taneční plochy, 

mixážní pulty využívající reálné 

zvuky apod.). 

Stejně tak scénografie dětských 

interaktivních inscenací může 

dětem přinášet zprávu o využití 

prostoru v rámci osobité 

představivosti – a to od tradičního využití světla a stínu, přes umělecké vytvoření hravých prvků, jakými 

je obří skluzavka, nerovný terén, visutá lanová scéna, točna používaná na mnoho způsobů, ohromný 

stan umožňující typické táborové světelné hry a skrývání i hromada kufrů, kterou lze doslova využít jako 

stavebnici příběhu. To vše je povýšeno možností pro diváky, kteří si scénu mohou pod vedením umělců 

vyzkoušet, osahat a prožít si na ni poutavý příběh. 



 

 

Nová tvorba v roce 2017  
 

V roce 2017 Taneční studio Light vytvořilo 
novou inscenaci Bratři lví srdce podle 

předlohy Astrid Lindgrenové. Pro děti je to 

příběh lákavý navzdory tomu, že téma smrti 
není typické pro dětské čtenáře/diváky. 

Astrid Lindgrenová se netradiční látky ujala 
velmi citlivě a přinesla tak příběh o tom, co je 

v současném světě dětem stále vzdálenější a 

takřka tabu – o zákonitostech smrti a o 
opravdovém bratrství, které může překonat a 

popřít i zásadní konec existence. Naděje na 
uzdravení, síla přátelství a víra v šťastný 

konec jsou hlavními tématy nové inscenace. 
Záměrem nové tvorby bylo přenesení tématu 

mimořádné literární předlohy Astrid 

Lindgrenové „Bratři lví srdce“ na scénu 
současného divadla pro děti a dospívající 

mládež. Inscenace využila k vyprávění tanec 
jako divadelní prostředek, kterým v divácích 

vzbuzuje emoce. Tvorba se opřela o velmi 

výraznou výtvarnou složku podpořenou živou 
autorskou hudbou, díky kterým se hrdiny 

vysněná Nangijála stává skutečně 
pohádkovou zemí vzrušující pro každého 

návštěvníka. 
Tvorba inscenace se odvíjela od prvního 

nápadu scénografky ukrýt vysněnou 

Nangijálu v ohromném bílém stanu. Tím se 
podařilo vytvořit dva oddělené prostory, do 

kterých lze díky světlu a stínu nahlížet, mezi 
kterými diváci mohou cestovat, ve kterých se 

dá skrývat – ale i odhalovat tajemství. Díky 

tomu, že tvorba inscenace navázala na 
celoroční práci dětského souboru, tvůrčí tým 

mohl využít ověřené dramaturgie a zejména 
velmi dobře připravených interpretů hlavních 

hrdinů – ledva dospělého vynikajícího 

studenta Duncan centre Davida Králíka a 
desetiletého chlapce Martina Lercha. Také 

volba tvůrčího týmu byla šťastná. Potkání 
velmi zkušené choreografky a tanečnice Dory 

Hoštové, zkušené režisérky a dramaturgyně 
Lenky Tretiagové s mladými umělci Janem 

Čtvrtníkem a Evou Starou bylo korunováno 

spoluprací s nadaným hudebníkem Ondřejem 
Galuškou a talentovanou výtvarnicí Terezou 

Tretiagovou. Výtvarnice a hudebník 
samostatně pracovali pro tvorbu divadelního 

představení poprvé, ale jejich neotřelé 

nápady, rozhodnost, rychlost a nadšení se 
ukázaly jako vynikající vklad.  

Pro náš tým je výzvou reprízami inscenace 
podpořit fantazii a představivost dětských diváků a nabídnout jim aktivní prožitek inspirovaný 

nádherným příběhem, který autorka sama psala pod tíhou tragických okolností svého života jako naději 
na existenci nekonečného světa. 



 

 

Partitura – sedmý ročník festivalu komunitního divadla pro děti  
Sedmá Partitura nebyla zbytečným opakováním již ověřeného programu. 

Partitura je živým tepajícím profesionálním uměním, které počítá s dětským návštěvníkem 

jako platným partnerem, citlivým, vnímajícím, zdravě myslícím! 
Tradiční hodnoty festivalu Partitura jsou tím, pro co se festival těší vzrůstající oblibě a návštěvnosti nejen 

v českém, ale i mezinárodním měřítku.  
Skromný rozpočet a bohatý program festivalu nabídly svým návštěvníkům nejen jistotu ověřené 

umělecké kvality festivalu, ale i nový program navazující na strhující úspěchy Tanečního studia Light v 

zahraničí – zejména na střeše světa v Malém Tibetu a během spolupráce s německým souborem. 

Děti se staly hlavními hrdiny desetidenního kulturního maratonu v srdci Prahy.  

Partitura nabídla vynikající profesionální umění vysoké kvality pro děti a mladé diváky. 

Partitura - deset dní nepřetržitého programu pro děti a mládež ve Studiu ALTA.  

V divadle se vystřídalo celkem 1058 diváků. Osm interaktivních profesionálních představení 
pro děti a mladé diváky. Celkem osmnáct repríz v hlavním programu. Z toho jedenáct 

představení navazujících na mezinárodní spolupráci Tanečného studia Light. Dvacet čtyři 
dílen a workshopů předcházejících jednotlivým představením a vedených devatenácti 

profesionálními umělci. Šest veřejných akcí v doprovodném programu v kavárně Studia 

ALTA. Dvanáct scénografických proměn divadla a tři výstavy v prostoru kavárny.  
Přes padesát zahraničních účastníků z Německa, Rakouska, Maďarska, Indie, Slovenska  

a hosté z Moravy! Dvacet profesionálních interpretů, pět divadelních techniků, tři 
tlumočníci, desítky dobrovolníků, dva produkční a jeden koordinátor! 

Taneční studio Light tradičně proměnilo industriální prostor Haly 30 a 31 Studia Alta v kulturní hřiště, 

ve kterém se měnily světy pro prožívání příběhů díky obří klouzačce, vele-kolo-toči, vzdušným lanovým 
cestám, vratkým plochám, světlu a stínu, měkkému i drsnému povrchu podlahy, průlezkám, skrýším – 

vše vždy otevřeno pro návštěvníky napříč věkem.  

Deset dní návštěvníci bez dechu žasli nad proměnami prostoru a nad obsahem vyplňujícím překvapivou 
scénografii určenou k aktivnímu objevování a využívání.  

Vynikající výtvarný vizuál renomovaného výtvarníka Matěje Růžičky umocnil profesionalitu dnes již 

největšího festivalu komunitního divadla pro děti a mládež v ČR. 

Festival otevřel své programy všem zájemcům – včetně skupin znevýhodněných dětí a mládeže. 



 

 

Absolventi Tanečního studia 

Light, nyní již absolventi 

vysokých uměleckých škol, 
nacházejí v rámci festivalu své 

uplatnění jako mladí umělci. 
Posluchači vysokých škol a 

konzervatoří se již stali stálými 

návštěvníky festivalu – a to 
nejen jako diváci, ale i jako 

budoucí profesionálové 
uměleckých oborů. 

Učitelé a lektoři uměleckých 
oborů vyhledávají festival jako 

profesní inspiraci a obohacení 

svých žáků. Rodiny s dětmi se 
vracejí na festival nejen pro 

bohatý interaktivní program, 
ale zejména pro příležitost 

sdílet kulturní zážitky potažmo 

posilující rodinné vztahy. 
Sedmý ročník festivalu 

nabídl oblíbená inter-
aktivní představení s vý-

jimečnou možností zažít si 
zákulisní proces jejich 

tvorby na dílnách i zcela 

nové zážitky.  
K vrcholům festivalu patřil 

večer věnovaný cestě Odzera 
domů, do Malého Tibetu – 

který ve spojení s obecně 

uctívanou inscenací JOLA a 
JOLA Mangpo nadchl nejvíce 

diváků, nejen dětských. 
Překvapením byla mezinárodní 

spolupráce Tanečního studia 

Light s německým divadlem 
Tanztheater Laborinth, v rámci 

které bylo uvedeno na 
festivalu představení Krabat - 

otevřené i německy mluvícím 
dětem. Diváci viděli incenaci 

Střípky z Romea a Julie, která 

ukázala německé pojetí 
tanečního divadla pro mládež.  

Festival byl zahájen vernisáží 
mezinárodního projektu Studia 

ALTA Living Realities, v rámci 

kterého se malí i velcí diváci 
vžili do pocitů dětí, které jsou 

se svými rodinami (a někdy i 
samy) na útěku ze svých 

domovů. Fotografická výstava, 
dílna a představení nabídly návštěvníkům nový pohled na aktuální společenskou problematiku a program 

nadšeně ocenili zahraniční partneři z Rakouska. 

Součástí doprovodného programu v kavárně divadla byla akce „Na kompost“, během které se děti 
seznámily s ekologickými principy péče o své životní prostředí. Formou dílen, přednášek a 



 

 

přírodovědných pokusů tak byl nadstaven program festivalu, jehož součástí byla inscenace zaměřená 

na ekologickou výchovu - Putování ve větvích. 

Festival má mnoho ohlasů – včetně odborných recenzí. 

Holešovická Alta ožila ve dnech 30. října – 8. listopadu 2017 festivalem Partitura. Už po sedmé jej 
pořádalo Studio Light. Tenhle festival nemůžete jen tak navštívit, ten musíte prožít - protože takový typ 

práce, jaký dělá Lenka Tretiagová se svými svěřenci a pomocníky, ve Studiu Light, přináší nejen zážitek 

divadelní, ale je jakýmsi výměnným obchodem (po vzoru třetího divadla Eugenia Barby) mezi 
účinkujícími a diváky. Obě strany se podílejí podle svých sil, a obě strany si – jak věřím – z tohoto setkání 

něco odnášejí. Ve všech představeních se jedná o interaktivitu, nejen o pouhý pasivní divácký zážitek. 
Kromě toho, že nápady, týkající se jak témat, tak formy, jsou originální a jinde nevídané, je to vlastně 

taková nenásilná Schola Ludus. A navíc k tomu můžeme přidat ještě prvek společenský, protože témata 

se dotýkají problémů, které se v praktické výchově dětí neřeší zrovna šťastně – ať už je to etika, 
estetické vnímání, tolerance k jinakosti apod. Na festivalu Partitura jsem nahlédla do dvou dnů 

programu.  
5.12.2017 00:12:27 Jana Soprová | rubrika - Festivaly  

Více recenzí najdete zdehttp://www.scena.cz/index.php?o=3&d=1&r=8 

 

Zahraniční reprezentace – Aberdeen International Youth Festival 

2017 ve Skotsku 
Tanečního studio Light v 

srpnu 2017 reprezentovalo 

profesionální inscenaci JOLA 

MANGPO na Mezinárodním 

festivalu mladých v Aber-

deenu 2017 ve Skotsku 

(Aberdeen International 

Youth Festival 2017). 

Festival mladých v Aberdeenu je 
jednou z největších světových 

oslav mladého umění a 
každoročně představuje to 

nejlepší a nejzajímavější z 

mezinárodní kultury a múzických 
umění mladých lidí z celého 

světa.  



 

 

Dramaturgie festivalu si vybírá nejvydařenější představení zaměřená na divadlo, tanec a hudbu mladých 

umělců. Cílem festivalu je vychovávat a rozvíjet kreativní talenty, poskytuje jim prostor na krásných 

pódiích historických městských divadel včetně honosného Divadla Jeho Veličenstva.  
Festival začínal jako klasický hudební festival v 60. letech 20. století ve Švýcarsku, v roce 1973 se 

přesunul do Aberdeenu a časem značně rozšířil svůj umělecký záběr. Mladí umělci z celého světa se v 

rámci festivalu setkávají při představeních, dílnách i při neformálních „párty“. V roce 2017 se festivalu 

zúčastnilo 900 mladých umělců a tleskalo jim 17.000 diváků. 

Unikátním rysem Tanečního studia Light je dlouholetá spolupráce dětských interpretů s profesionálními 

umělci, což zejména zahraniční partneři velmi ctí a mají zájem o nahlédnutí do jedinečné metodiky 

vedení takových projektů. I proto Aberdeen International Youth Festival 2017 projevil zájem ukázat na 
mezinárodní scéně specifickou tvorbu Tanečního studia Light. Vzhledem k vysoké umělecké kvalitě jak 

po režijní, tak po interpretační stránce, si produkce festivalu vybrala autorské představení „JOLA“ s 
návaznou inscenací „JOLA MANGPO“ jako ukázku práce velmi vyspělého a zkušeného tanečního souboru 

z Prahy, který má dostatek zkušeností a ověřených schopností představit české taneční divadlo v 
mezinárodní konkurenci. Projekt JOLA se zaměřil na průzkum a osobní zkušenosti tvůrců a dětí s 

jakoukoli lidskou jinakostí, divností, odlišností. Vzniklé dokumentární divadlo se inspiruje příběhem 

indického chlapce Odzera Stanzina, který v rodné vesnici Kargyak v Himálaji utrpěl v pěti letech těžké 
popáleniny. Inscenace se zabývá jeho následným bojem s touto životní výzvou. Divadelními prostředky 

tvůrci zmapovali dosavadní příběh Odzera v zrcadle ostatních dětí tvořících jeho současnou společnost. 
V inscenaci tvůrci využili nahrávky autentické hudby z Odzerovy rodné vesnice a jeho jedinečné 

osobnosti v roli hlavního interpreta divadelního tvaru.  

Následná část inscenace JOLA MANGPO se zaměřila na problémy iniciace chlapce v muže – navíc chlapce 
z Himalájí, který hrou osudu dospívá v muže v srdci Evropy. Jak takový kluk hledá svoji životní roli? Jak 

mohou jeho osobní zkušenosti a jeho původní kultura ovlivnit myšlení kamarádů v Evropě? A co prožijí 
kluci z Čech při náročné cestě do rodné vesnice v Himalájích, kam se v rámci inscenace vydají s 

Odzerem? Jak je to promění a co zjistí o sobě a své kultuře?  

V Aberdeenu Taneční studio Light uvedlo obě představení v unikátní proměně, kterou inscenace 
zaznamenaly krátce po návratu z Indie, kam Odzer s přáteli vyrazil na náročnou cestu do rodné vesnice 

vysoko v Himalájích, aby se setkal po mnoha letech se svými rodiči a sourozenci, a aby přivezl JOLU 
„domů“.  

Soubor se vyrovnal i se scénografickou překážkou, protože dopravit do Skotska letecky množství starých 
kufrů byla opravdu výzva. Do kufrů, nezbytných k hraní, si interpreti sbalili a vezli je jako osobní 



 

 

zavazadla, avšak scénografickou ozvučenou horu (složenou z dalších desítek starých vyztužených kufrů) 

museli tanečníci nahradit vlastními těly, po kterých Odzer závěrem představení dosáhl vytouženého 

vrcholu. 
V Aberdeenu se představili profesionální tanečníci v choreografii Marty Trpišovské -  Jaro 

Ondruš, Radim Peška, Jan Čtvrtník, Štěpán Tretiag, David Králík. 
Stewart Aitken, ředitel festivalu napsal:  

We loved having the company at AIYF again and I hope we will see you again in the future. I think the 

imagination fantastic creativity in dealing with very contemporary issues shone through all the 
performances of whichever length.  

Byli jsme velmi rádi, že TSL opět účinkovalo na AIYF a doufáme, že se v budoucnosti opět sektáme. 

Myslím, že tvořivost a fantazie při řešení velmi aktuálních otázek se projevila ve všech vašich 

představeních jakékoliv délky. 

 

Zahraniční spolupráce a workshopy – Vídeň + projekt, Struny, DVD 
 

Umělci Tanečního studia Light přijali vedení několika workshopů zaměřených na taneční divadlo i mimo 
program festivalu Partitura. 

Již tradičně Lenka Tretiagová vedla v roce 2017 velmi úspěšné tanečně divadelní workshopy na festivalu 

Struny dětem, absolventi Tanečního studia Light (posluchačka DAMU Lenka Nahodilová a student 
Duncan centre David Králík) vedli dílnu zaměřenou na tvorbu pohybové složky inscenace na festivalu 

Děti-výchova-divadlo, Jaro Ondruš vedl pohybovou dílnu věnující se tvorbě tanečních situací v inscenaci 
JOLA MANGPO na Aberdeen International Youth Festival 2017 a Lenka Tretiagová s týmem 

profesionálních tanečnic (Lucia Kašiarová, Eva Stará, Anna Šefrnová, Jana Novorytová) vedla pohybové 

dílny v rámci projektu Living Realities ve Vídni a v Praze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Akce profesionální činnosti Tanečního studia Light 

získaly finanční podporu 

Ministerstva kultury ČR 

Hlavního města Prahy 

MČ Praha 7 

Česko – německého fondu budoucnosti 
a nový inscenační projekt byl spolufinancován z programu 

Evropské unie Kreativní Evropa 
 

 

 

 Děkujeme 

 Studiu ALTA  

 produkčním TSL 

 Anetě Novotné 

 a Lukášovi Brychtovi 

 paní účetní Laděně Zámečníkové 

 profesionálním umělcům  

 technikům 

 dětským interpretům 

 a především 

 všem divákům 

 

 
Výroční zprávu o profesionální činnosti Tanečního studia Light v roce 2017  

zpracovala Lenka Tretiagová  

s využitím fotografií  

Jiřího Kottase, Jana Zavřela, Martina Mesaroše a Vojtěcha Brtnického 

 

 


