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6. – 15. 11. 2014 ve Studiu ALTA 
festival komunitního divadla PARTITURA 4. 

Týdenním festivalem 
PARTITURA chce Taneční 
studio Light prosadit 
myšlenku, že do živé kultury 
(divadlo, tanec, hudba, 
výtvarné umění) patříme 
všichni – od dítěte po 
seniora – aniž to dílu ubere 
umělecký nárok na kvalitu, 
sdělnost a profesionalitu. 
Taneční studio Light je 
mezinárodně uznávaným 
uměleckým tělesem, které 
se zaměřuje na aktivizaci 
diváků prostředky 
profesionálního umění. 
Taneční studio Light opět 
proměnilo industriální 
prostor Haly 30 a 31 Studia 
Alta v kulturní hřiště (s obří 
klouzačkou, vele-kolo-
točem, vzdušnými lanovými 
cestami, vratkými 
plochami), které se stalo 
atraktivní scénografií 

profesionálních 
interaktivních inscenací, 
určených divákům napříč 
věkem. Přímá spoluúčast 

profesionálních tanečníků, herců a hudebníků na tvorbě scénických událostí nabídla 
divákům „umění účasti“ – příležitost být u toho a stát se osobitou součástí vysoce 
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kvalitní profesionální umělecké 
produkce.  

Týdenní festival jedinečného 
komunitního divadla se konal v 
bývalé tovární hale v 
Holešovicích, Hala 30 a Hala 31 
Studia ALTA.  

Festival umožnil (nejen) dětským 
divákům partnerskou uměleckou 
spolupráci s předními 
profesionálními umělci při tvorbě 
inscenací inspirovaných 
hodnotnou literaturou. 

Festival představil celkem 10 
interaktivních představení 
vedených profesionálními umělci, 
určených mimo jiné pro děti a 
mládež, 10 uměleckých dílen 
(navazujících tematicky na daná 
představení) a příležitost ukázat 
svoji práci měly dětské taneční a 
divadelní soubory. 
Festival navštívilo celkem 
500 diváků, ukázky své práce 
prezentovaly desítky dětí, 
profesionální inscenace 
interpretovalo 20 
profesionálních umělců, 5 
vybraných seniorů a mnoho 
připravených dětských herců 
a tanečníků. Festivalu se 
zúčastnily různé třídy ZŠ 
Drtinova, Praha 5, ZŠ 
Strossmayerova náměstí, 
Praha 7, ZŠ Sofie Říčany, The 
Prague British School, MŠ 
Lauderova škola, ZŠ Pod 
Marjánkou, ZŠ Hlásná 
Třebáň, ZUŠ Vítězslava 

Nováka Jindřichův Hradec, ZUŠ Na Popelce v Praze 5 a další zájmové skupiny 
dětí a mládeže. 

Umělci a dětští herci si vyzkoušeli interpretaci inscenace a vedení dílen i pro anglicky 
mluvící děti. 
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Téma letošního festivalu navázalo na současnou politickou a společenskou 
situaci, ve které spolu s dětmi a mládeží žijeme. Tomu podlehl výběr letošního 
programu. 
Každý uvažuje o možnostech 
zmanipulování, o významu moci, o 
osobnosti vůdce, o důvěře a 
myšlení jednoho každého z nás. 
Děti jsou součástí našich životů, 
pozorují nás, naslouchají, vnímají a 
snaží se porozumět tomu všemu. 
Hrají si na dospělé - a ve hře, 
kterou lze vracet a měnit, a která 
se odehrává v bezpečné fikci, si 
děti ověřují své postoje a názory. 
Příběhy, odehrané v rámci 
festivalu, vyprávěly o vzdoru 
jedinců, kteří se vzepřeli 
samozvaným autoritám a postavili 
se jejich nespravedlivému 
odsouzení. Inscenace zobrazily 
dospívání jako skutečný a vážný 
problém a vyprávěly příběhy všech 
mladých lidí, kteří se do osidel 
nějaké moci zapletli. Diváci na 
vlastní kůži zažili zklamání ze svých 
činů a sami si zkusili možnosti 
rozhodnutí postavit se nezdařilému 
vedení. Nezastupitelným tématem 

vrcholícího festivalu bylo nalézání 
postoje ke své rodině, 
k mezigeneračnímu soužití a jeho 
nezastupitelným hodnotám, které 
jako jediné spolehlivě mohou 
pomoci a ochránit každého 
mladého člověka na cestě 
k dospělosti. Skutečná přítomnost a 
spolutvorba babiček, dědečků a 
rodičů dětí přinesla do tvorby 
studia nové nezastupitelné kvality. 
Druhým tématem festivalu 
byla fyzická zdatnost dětí a 
mládeže, nalezení motivací a vzorů pro nutnost starat se o své vlastní fyzické 
síly, o jejich využívání a pochopení nezastupitelnosti osobní fyzické kondice 
v současném světě. 
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Skutečnost, že zejména u městských 
dětí se fyzická kondice zhoršuje je 
často diskutovaný problém pedagogů 
základních škol. Je jasné, že to jednou 
návštěvou divadelního představení a 
dílny nemůžeme změnit. Můžeme však 
dětským divákům nabídnout vzory a 
ukázat kam se posouvají lidské 
možnosti, když mohu využít vlastní 
fyzické (dobře pěstované a správně 
využívané) energie. 
 

Záměrem jednotlivých představení festivalu 
bylo zpřístupnit především dětským 
divákům profesionální taneční divadlo jako 
možnost osobní seberealizace a seznámit 
děti, pedagogy i rodiče s atraktivním 
způsobem výchovy vnímavého diváka. 
Projekt navázal na velký zájem diváků o 
profesionální komunitní divadlo pro děti, 
jehož specifikem je aktivita a osobní tvůrčí 
nasazení dětských účastníků pod vedením 
profesionálních umělců. 
Komunitní divadlo nabídlo konkrétním 
skupinám dětí a jejich rodičům a učitelům 
pozornost profesionálních umělců, čas a 
prostor pro společnou realizaci. Cílem 
takové činnosti je posílit kulturní vyspělost 
nejmladší divácké generace a nabídnout jí 
kvalitní profesionální umění.  
Festival opět nemohl uspokojit zájem všech 
diváků, jejichž počet se každoročně zvyšuje 
a hlavním trendem programů je partnerský 
přístup umělců k dětem, vysoká kvalita 
programu a finanční dostupnost.  
Zvyšující se zájem škol a široké veřejnosti o 
interaktivní inscenace Tanečního studia 
Light odráží skutečnost, že divácká 
veřejnost je nasycena dětskými poplatnými 
představeníčky nevalné umělecké kvality. 
Rodiny s dětmi a pedagogové škol 
vyhledávají vysoce profesionální uměleckou 
tvorbu otevřenou dětským divákům.  
V případě interaktivních inscenací 
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Tanečního studia Light nejde o reprízy 
v pravém slova smyslu. Každé opakování 
inscenace je jedinečné tím, že řešení 
problémů každého příběhu zůstává na 
divácích -  oni svými aktivně projevenými 
názory a postoji určují průběh a výsledek 
každého komunitního divadla. 
 
Atraktivní scény inscenací již tradičně 
tvořil nerovný terén, kopec, šikmá plocha, 
měkká část na sezení, průchody, lanové 

vzdušné cesty, točna, projekce. Jiný 
prostor diváky překvapoval a uvolnil místo 
pro fantazii, umocnil prožitek. Děti si jej 
mohly prozkoumat a osahat.  
 
Festival prezentoval získané zkušenosti 
umělců z oboru profesionálního tance a 
divadla, které počítá i s dětským divákem 
jako partnerem profesionálního 
uměleckého zážitku. Festivalový program 
se snažil prosadit skutečnost, že dětský 
divák není méněcenný a není třeba tvorbu 
pro děti a mládež vnímat jako okrajovou 
neprofesionální a nepodstatnou složku 
umění. 
 

Taneční studio Light je ojedinělé tím, že 
realizuje kontinuální dlouhodobou 
uměleckou činnost od dětských her 
k vysoce profesionální tvorbě.  
Umělecké osobnosti, vychované Tanečním 
studiem Light, studují umělecké směry – 
a následně obracejí svoji uměleckou 
pozornost zpět k dětem a vychovávají 
z nich novou kulturně poučenou generaci.  
Taneční studio Light je jedinečné svým 
kulturním přínosem v tom nejširším 
uměleckém záběru. 
Inscenace Tanečního studia Light, které 
svými žhavými společenskými tématy a 
profesionální interpretací umí strhnout 
diváky k aktivní angažovanosti, navazují 
na potřeby lidí sdílet vzájemnou 
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komunikaci, úctu, toleranci a otevřenost. 

Projektem Partitura jsme se pokusili atraktivní uměleckou formou motivovat (nejen) děti 
k aktivní tvorbě inspirované závažnými tématy literárních předloh inscenací a dílen. 
Osobní zkušenosti dětí ze samostatné tvorby (vedené profesionálními umělci) jim 
pomohly utvářet si vlastní postoje ke společenským problémům naší doby a pochopit 
možnosti umění jako prostředku sebevyjádření. 

Náměty interaktivních inscenací v repertoáru Tanečního studia Light i jeho hostů jsou 
založeny na hodnotné literatuře pro děti a mládež. Témata jednotlivých představení a 
dílen jsou zaměřena pro určité věkové skupiny diváků od 3 let. Připravovaná inscenace 
studia chce aktivizovat i seniorské interprety a diváky v představení, založeném na 
mezigenerační komunikaci. 
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Specifickým rysem festivalu je to, že 
všechna představení bývají 
obohacena o doprovodné dílny 
vedené interprety a tvůrci každé 
inscenace. Osobní setkání a 
partnerská spolupráce, nahlédnutí 
„do kuchyně“ divadelní a taneční 
tvorby je pro děti a dospívající 
nesmírně cenné a lákavé. Pod 
vedením zkušených lektorů 

profesionálního tance a divadla se 
skupiny dětí před každou inscenací 
zaměřily na prozkoumání některé 
složky divadla (scénografie, hudba, 
tanec atd.) – a svoji samostatnou 
práci potom zúročily v rámci 
představení. 
 

Taneční studio již dobře ví, že 
prostřednictvím interaktivních 
inscenací lze velmi poutavou, 
prožitkovou a přitom přiměřenou 
formou vychovávat k aktivnímu 
přístupu k zásadním otázkám našeho 
společného světa a umělci vědí, jak 
se diváci mohou nenásilně stát 
součástí nevšedních představení 
vysoké umělecké hodnoty. 
Realizací dílen a inscenací jsme 
umožnili pedagogům seznámit se s 
interaktivní metodou výchovy 
uměním v rámci profesionálního 
divadla.  

Realizací divadelních představení v industriálních 
památkách jsme oživili specifické prostory, jejichž bývalá 
funkčnost a architektonická hodnota je výzvou pro další 
využívání.  
Studio ALTA, navzdor svým prostorovým možnostem, 
opět ochotně vyhovělo všem náročným požadavkům 
festivalu a týden hostilo stovky dětí s péčí a ochotou, 
jakých ve skromném limitovaném prostoru bylo schopné. 
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Hlavní koordinace a produkce festivalu Tretiagová Lenka a Vích Sebastián 

Profesionální umělci, kteří věnovali svůj čas a schopnosti 4. Ročníku festivalu PARTITURA: 

Brabcová Petra 
Čtvrtník Jan 

Holeček Jan 
Kašparová Eliška 

Kutas Agnes 

Ryska David 
Řezáčová Hedvika 

Švejda Vojta 

Švejdová Lea 
Tretiag Štěpán 

Valerian William 
Vích Sebastián 

Vodenka Michal 

hudební skupina Hm… 
a další umělci 

Senioři, bez kterých by se nemohlo uskutečnit mezigenerační téma: 

Bocianová Hana 
Keroušová Eva 

Králík Michal 

Krejčí Marie 
Solarová Eva 

Dětští herci a tanečníci v nezastupitelných rolích: 
Budinská Viktorie   Hodková Agáta 

Janč Jeroným    Králík David 
Nahodilová Lenka   Pokorná Nela a Linda 

Solarová Tereza    Tretiagová Anna 

Votrubová Linda   Zavřel Ondřej 
a další talentované děti Tanečního studia Light 

Produkční a technický tým festivalu: 
Kašiarová Lucie  Basjuk Klára 

Benda Lukáš  Hejzlar Štěpán 
a dobrovolníci z řad rodičů dětí a absolventů Tanečního studia 

Light 

Fotograf Jakub Hrab, video Lenka Tretiagová, grafický vizuál 
Matěj Růžička, tisk PRINCO 

International, spol. s r.o., video 
klip ze 4. Ročníku Partitury 

http://youtu.be/ex5K2DQnva8 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

http://youtu.be/ex5K2DQnva8
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Čtvrtý ročník festivalu PARTITURA se uskutečnil s finanční podporou 

MK ČR a MHMP 
Děkujeme Studiu ALTA a ZUŠ Na Popelce v Praze 5 

 

Na několik otázek odpovídá Vítek Březka, třídní učitel ZŠ Sofie Říčany: 
 Čím se liší naše nabídky od jiných kulturních nabídek školám?     

Ve své přátelské rovnocenné atmosféře, interaktivitě – aktivní spoluúčasti dětských  
(i dospělých) diváků a poctivosti přístupu – ne děti bavit, ne vydělat na nich, ale 
vychovávat, kultivovat, posouvat… 

 Lze prožité aktivity dětí použít pro výchovu a vzdělání žáků?  
Ano, jistě, máme vyzkoušeno – lze využít jako motivaci ve VV, k literárnímu zpracování 
(Zážitek z divadla, Cesta do Prahy…), ale i při hod. TV – některé taneční prvky, motivace 
k tvorbě vlastních představení. Navíc téma každého vašeho představení odráží pocity a 
problémy žáků (přátelství, manipulace, moc, síla, strach,…odvaha, překonávání 
překážek). 

 Mají smysl dílny před představením, vedené tvůrci a profesionálními interprety? 
Proč? 

Letos jsme dílnu nezvládli (- hlásili jsme se pozdě, byly obsazeny) Děti si ještě 
intenzivněji prožijí a vyzkouší „divadlo na sobě“ – způsob přemýšlení o tématu, cítí se 
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v prostředí divadla samozřejměji… 
 Můžete na činnosti dětí nebo témata dílen a inscenací navázat ve výuce? Na 

které? 
Na téma představení „Putování ve větvích“ navazujeme školním projektem „Učíme 
řemesla“ (iniciovaným též kurzem „Školka blízká přírodě“), ve kterém se zabýváme 
stromem a dřevem jako neodmyslitelnou součástí života člověka, udržitelným rozvojem 
(Keltský stromový kruh – alternativa našeho kalendáře a horoskopu, podrobné 
seznámení se stromem spojeným s datem mého narození – podobnost, 
rozdíly…vlastnosti lidské x dřeva, stromu, rukodělné dílny se dřevem – jeho umělecké 
zpracování, umělecké texty, básně inspirované stromy…). Krabat, Hodně malá 
čarodějnice - návaznost na Etickou výchovu – problémy kolektivu, klima třídy, co je 
dobré x špatné, jak se zachovat, když…, umění řešit konflikt, problém.  

 Pozorujete změny ve fyzické zdatnosti dětí dnes a v minulosti?  

Nepozoruji. 
 Jak nahlížíte na propojení motivované fyzické práce se soustředěním žáků na 

dané téma? 

Zapojení i dětí s handicapem (hyperaktivita, porucha pozornosti, …) dětí bez zájmu o 
divadlo. 

 Co Vás, pedagogy - a co žáky - nejvíce zaujalo? 
Posun představení od premiéry k dnešní podobě (Krabat, Malá čarodějnice), propojení 
všech věkových skupin (komunitní divadlo), aktuálnost témat představení a jejich 
atraktivnost pro danou věkovou skupinu – adresné zacílení. Děti pak nejvíce zaujala 
možnost aktivní účasti v představení, propojení hudba, tanec, mluvené slovo, výtvarné 
prostředky (scéna, kostým, světlo) Děti doma nadšeně vyprávěly a následně se ve škole 
ptali jejich rodiče a chtěli kontakt – kde, kdy, co a JAK 

 Dopis učitelek z Prague British School  
Dobrý den, 6. listopadu jsme s dětmi zavítali na Vaše představení  „Hodně malá 
čarodějnice“, které si opravdu užili jak děti, učitelky, tak i maminky dětí, které sice 
nebyli česky mluvící, ale i přesto hovořili o Vašem představení v superlativech.  
Hned při příchodu na nás dýchla příjemná atmosféra. Moc se nám líbila dílna, která děti 
namotivovala na následující představení. Bylo skvělé, že si děti mohly vyzkoušet pohyb 
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na scéně a trochu se vyřádit. Fantastické bylo zapojení dětí během představení. Velmi 
oceňujeme schopnost herců přizpůsobit se anglicky hovořícím dětem. Celé představení 
bylo strhující, s dokonalou organizací. Závěrem musíme konstatovat, že to byl nejlepší 
výlet, na kterém jsme doposud byli. Moc Vám děkujeme za úžasný zážitek, přejeme 
hodně úspěchů a ještě víc spokojených diváků!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MgA. Vojtěch Maděryč 
učitel literárně-dramatického oboru ZUŠ a ředitel ZUŠ Vítězslava Nováka  

Festivalu komunitního divadla Partitura 2014 jsme se letos s žáky ZUŠ Vítězslava Nováka 
v Jindřichově Hradci účastnili poprvé. Neboť práci Lenky Tretiagové znám z jiných 
divadelních a tanečních přehlídek, věděl jsem, že tento festival bude pro žáky tanečního 
a literárně-dramatického oboru velkým přínosem. 
Partitura 2014 mě přesto mile překvapila svou širokou nabídkou aktivit pro děti a 
skvělou organizací. Komlexnost “služeb” je to, co tento festival odlišuje od ostatních. 
Dílny před či po představení mají smysl v případě, že nabídnou divákům možnost 
připravit se na představení a to jak prozkoumáním tématu tak i tím, že žáci mohou 
nahlédnout do tvůrčího procesu, kterým inscenátoři museli projít. To přispívá k lepšímu, 
efektivnějšímu a hlubšímu prožitku a zároveň je tím připravena možnost pro další práci 
vedoucího či učitele, který se svými žáky může dál zhlédnuté a prožité reflektovat. 
Všechny tyto předpoklady a cíle byly v dílnách naplněny. 
Na činnosti a témata dílen a inscenací lze velmi dobře navázat při dalších školních 
aktivitách. Velmi zajímavé je téma manipulace a zneužití moci (Putování ve větvích). 
Neméně zajímavé je téma mezilidských vztahů, ochoty obětovat se pro někoho jiného, 
které bylo zpracováno v inscenaci Krabat. 
Pro žáky literárně-dramatického oboru byl způsob uchopení tématu a jeho sdělení 
divákům velmi podnětný, neboť nejsou zvyklí s pohybem jako výrazovým prostředkem 
pracovat v tak velké míře, jako to bylo ve zhlédnutých inscenacích. Žáci sami v naší další 
práci v hodinách vyhledávají pohybový materiál ke sdělení zvoleného tématu a jistě se 
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stane jedním z výrazných prostředků naší vznikající inscenace. 
Pro žáky tanečního oboru to na druhou stranu byl podnět k hledání cesty, jak zapojit do 
práce řeč, jak se jim může literární předloha stát námětem pro jejich práci. 
Osobně mě nejvíc zaujala možnost aktivní účasti žáků-diváků v průběhu představení. 
Naplňuje to mou představu o tom, jak žákům-divákům nejlépe a nejintenzivněji přiblížit 
divadlo a pomoci jim utvořit aktivní a poučený přístup k dramatickému umění vůbec. 
Žáci si velmi chválili možnost nahlédnout do tvůrčího procesu, poznat technické zázemí, 
zkusit si práci s rekvizitami. Největší zážitky si však donesli právě z jednotlivých 
představení, protože velmi dobře rozuměli ději, některé okamžiky v představení jim byly 
blízké, protože si je v dílnách mohli na vlastní kůži zkusit a prožít. 
Partitura je tedy festival, který zdaleka přesahuje běžnou festivalovou praxi a svou 
komplexností působí na estetický rozvoj dětí velmi intenzivně. Příští rok budeme opět 
nadšenými diváky. 
 
 
      V listopadu 2014 vyparcovala Lenka Tretiagová s využitím fotografií Jakuba Hraba 
 
 

 


