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Tanec je skrytý jazyk duše. (Martha Graham) 
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 Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmila Chiriaeff) 



 4

 

 

 

 

 

OBSAH 

 

 

Úvod ........................................................................................................................................... 5 

Obecně o tanci z antropologického hlediska .......................................................................... 5 

Z mého pohledu .................................................................................................................... 12 

Metoda psaní ......................................................................................................................... 13 

Základní pojmy ..................................................................................................................... 13 

Joe Alegado a tanec .................................................................................................................. 15 

Základní fakta ....................................................................................................................... 15 

Dětství ................................................................................................................................... 16 

Cesta k tanci: Joe Alegado jako interpret ............................................................................. 19 

Joe Alegado jako pedagog .................................................................................................... 31 

Joe Alegado jako choreograf ................................................................................................ 40 

Joe Alegado jako člověk ....................................................................................................... 51 

Přílohy ...................................................................................................................................... 53 

Joe Alegado v obrazech ........................................................................................................ 53 

Popis choreografie Moving Still Point (Pohybující se stabilní bod) .................................... 55 

Obrazový materiál z premiéry v Trutnově ........................................................................... 64 

Další přílohy ......................................................................................................................... 66 

Použitá literatura a prameny ..................................................................................................... 67 

 

 

 

 

 

 

 



 5

Úvod 
 

Tématem mé bakalářské práce je Tanec a Joe Alegado: životopisná zpověď. Na úvodu 

mé práce by se tedy patřilo, abych vysvětlila proč zrovna tanec, proč Joe Alegado a proč 

životopisná zpověď.  

 

Obecně o tanci z antropologického hlediska 

Jak tanec souvisí s náplní výuky fakulty humanitních studií? Na tuto otázku existuje 

jednoduchá odpověď: tanec je součástí člověka. Ráda bych o něm pojednala z 

antropologického hlediska a ukázala tak, co to tanec vlastně je a proč stojí za to oněm psát. 

Vycházím ze studie The Anthropology of Dance1, kterou napsala Anya Peterson Royce. Tato 

kniha mi byla doporučena, čehož si moc vážím, neboť k mému tématu není jednoduché nalézt 

relevantní literaturu, o kterou by se dalo opřít. Kniha nebyla vydaná v českém jazyce. Je 

pravda, že se stala předmětem dvou bakalářských překladů, jeden však není nikde k dostání a 

druhý se zabývá tou částí knihy, jejíž téma zabíhá do větších podrobností, které bych ve své 

práci nemohla obsáhnout. Byla jsem tedy odkázána na svůj překlad. Dle hlubšího uvážení 

používám své vlastní termíny.   

Na tanec ve svém úvodu nahlížím z antropologického hlediska, neboť právě 

antropologie je věda, která se snaží se vytvořit celkový obraz člověka, zabývá se všemi lidmi 

ve všech dobách a zároveň také všemi rozměry lidství. Jak ve své knize Úvod do kulturní a 

sociální antropologie píše Robert F. Murphy: „Ve věku vzrůstající specializace a tím i 

zužování pohledu je antropologie jediná věda, která se ještě ptá: Co jsme vlastně za bytosti? 

Díky zkoumání úžasně krásné různorodosti lidského vyjadřování se antropologie stává 

rozborem nás samotných. Do nejvzdálenějších míst zeměkoule cestujeme jenom proto, 

abychom nalezli smysl svého vlastního života.“2 Stejně jako Santiago, hlavní postava románu 

Alchymista od Paula Coelha, musel jít hledat poklad do pouště k pyramidám, aby pochopil, že 

se skrývá pod fíkovníkem v jeho rodném městě. Když bychom se ale na cestu bádání 

nevydali, těžko bychom získali objektivní povědomí o světě. Naše mysl by pravděpodobně 

zůstala uvězněná ve svěrací kazajce naší kultury.  

Proč by se antropologie měla zajímat o fenomén tance? Odpovězme slovy Curta 

Sachse: „Jestliže tanec žije ve všech populacích jako nezbytný rytmický výraz přebytku 

                                                 
1 Anya Peterson Royce, The Anthropology of Dance, Indiana University Press, 1977 
2 Robert F. Murphy, Úvod do kulturní a sociální antropologie, SLON, 1998, přeložila Hana Červinková, str. 9 
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energie a radosti z života, pak to přináší jen nepatrnou důležitost pro antropology a sociální 

historiky. Jestliže je však na fenomén tance nahlíženo jako na zděděný sklon rozvíjený mnoha 

způsoby v rozdílných skupinách člověka ve své síle a směru vztahujíc se k jiným fenoménům 

civilizace, historie tance se pak stává pro studium o lidstvu důležitou.“3 Znamená to, že entita 

tance je neoddělitelná od antropologického konceptu kultury. A právě v tomto tvrzení Royce 

spatřuje sílu antropologického přístupu k tanci. Je to jediný způsob měření pravdivých znaků 

tance v jakékoliv skupině, nebo společnosti, protože se jedná o jediný přístup, který nahlíží 

celek, do kterého zapadá tanec. Obtížnost spočívá v oddělení tance od zbytku kultury.  Slovy 

Royce je třeba „rozebrat fenomén na části v naději, že zjistíme, čím je poháněn.“4  

Spolu s procesem oddělování nití, které tvoří látku kultury, v rámci tanečních událostí, jde 

ruku v ruce problém určování významu tance v jakékoliv určité kultuře, nebo společnosti. Je 

zřejmé, že ne všechny aspekty kultury mají stejnou váhu. Jak zjistila Benediktová, existuje 

však metaforický oblouk možností, z kterého každá kultura vybírá. Tanec nese největší 

význam ve společnostech, které jsou nejméně gramotné. V některých takových kulturách nese 

tanec stejnou funkci jako v jiných kulturách psané slovo. 

Stejně tak jako antropologie rozšířila své obzory a zahrnuje dnes i západní industriální 

a městské společnosti, tak i studium taneční kultury může zkoumat různé druhy tanců různých 

společností.  Se stejnou mírou platnosti můžeme sledovat např. tanec australských 

domorodců, klasickou tradici Bharata Natyam5, polku kalifornských zlatokopů, nebo 

menuety6 koloniálních plantážníků ve Virginii. Druhy a funkce tanců v gramotných a 

negramotných kulturách jsou rozdílné, jejich význam se podle Royce neliší. „Jakákoliv 

dichotomie zanikne, když taneční etnologii pojmeme ne jako popis určitých druhů tance, ale 

jako hledání místa tance v životě člověka.“7 

Než začneme něco zkoumat, musíme si definovat předmět našeho zkoumání, abychom 

o něm mohli říct něco podstatného, nebo abychom ho mohli s něčím porovnávat. Nejdříve 

bych se ráda věnovala tomu, co to ten tanec vlastně je. Schopnost popsat a tak odlišit fenomén 

od fenoménu je pro vědce, humanisty a vůbec lidi obecně klíčová záležitost. Definice, nebo 

kategorie, tvoří život jednodušším tak, že umožňují roztřídit bohatství podnětů, které 

nepřetržitě působí na naše smysly. Lidé během života dávají neustále věci do krabiček, 

škatulkují. Většinou se jedná o nevědomou činnost. Již od malička se učíme rozpoznávat rysy, 

                                                 
3 Curt Sachs, World History of the Dance, New York W. W. Norton, 1937, str. 12 
4 The Anthropology of Dance, str. 13 
5 Bharata Natyam= národní indický tanec 
6 Menuet= tanec pro dva 
7 The Anthropology of Dance, str. 16 
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podle kterých identifikujeme předměty v našem osobním vesmíru, v našem okolí. Když něco 

můžeme zařadit do kategorie, víme, jak reagovat a nepotřebujeme trávit čas analýzou rysů. 

Když uvidíme kočku domácí, víme, že ji můžeme pohladit. Když uvidíme nějakou větší 

kočku, víme, že bude lepší dát se k útěku. Kategorizace je nezbytný doplněk života člověka 

jako sociálního zvířete. Většinou se jedná o automatický proces, který provozujeme téměř 

nepřetržitě. Proces tvoření definic není bez nástrah. Hranice mezi jednotlivými fenomény 

tvoří při kategorizaci problémy.  

Royce rozlišuje dva přístupy k fenoménu tance. Jeden přístup zaujímá tanečník, tedy 

ten, co vystupuje. Tanec je pro ni možností, jak ovládnout své tělo a mysl, jak se odevzdat a 

docílit tělesné i duševní harmonie. Jiný význam skýtá tanec pro diváky, tedy pro ty, kteří 

pozorují. Ti oceňují tanec kvůli jeho schopnosti bavit, rozptýlit úzkost a starosti, upevnit 

jednotu komunity. Pokud máme na tanec nahlížet jako na jeden z aspektů lidského chování, je 

třeba na něho nahlížet z pohledu antropologů. Antropologický přístup zahrnuje pohled 

vystupujícího i pozorovatele, tanečníka i diváka.  

Tanec je považován za nejstarší umění. Dle Royce bychom ale mohli říci, že tanec je 

ještě starší než umění samo. Lidské tělo vytváří vzorce v čase a prostoru a právě to činí tanec 

jedinečným mezi uměními a vysvětluje jeho starodávnost a univerzálnost. Fakt, že tanec je 

výsledkem tělem vytvářených vzorců v čase a prostoru zároveň vede i k dvěma problémům 

při definování fenoménu tance. První problém představuje otázka, zda je tanec výhradně 

lidskou záležitostí, nebo zda se týká i zvířat. Nástroj, skrze který se tanec projevuje, je spojen 

s člověkem. Jinými slovy tělo představuje základní nástroj tance. Fakt, že tanec je fyzickou 

záležitostí, vedl lidi k tomu, aby kreslili paralelu mezi tancem lidských a nelidských primátů, 

a aby tak mluvili o tanci ptáků, včel, či koljušek8. Zvířata totiž také mají tělo a pohybují se 

v prostoru. Existují různé teorie, které nabízejí řešení, jak zjistit, kdy činnost zvířat můžeme 

nazvat tancem. Jedno takové řešení nabízí i Curt Sachs, podle kterého by se to dalo zjistit 

rozlišením vrozených a získaných vlastností. To je ale často těžké rozlišit, obzvláště např. u 

šimpanzů. To, že tvůrce a nástroj jeho projevu jsou jedno a totéž s sebou přináší ještě jednu 

svízel a ta spočívá v odlišení tance od jiných podobných aktivit, od jiných forem rytmického 

pohybu, jako je např. plavání, pracování, či hraní tenisu.  

Více upřesňující koncept tance, který sdílí mnozí autoři, je, že tanec je rytmický pohyb 

učiněný za nějakým účelem přesahujícím užitečnost. Tímto způsobem dochází k vyloučení 

                                                 
8 koljuška tříostná- Gasterosteus aculeatus- drobná v česku nepůvodní ryba 
 



 8

mnohých netanečních aktivit, které první koncept zahrnoval. Zároveň ale dochází i k 

vyloučení aktivit, které by za tanec mohly být považovány. Navzdory nevýhodám Royce tuto 

definici zahrne do své definice fenoménu tance. 

Již jsme jmenovali dva rozpory týkající se tance. Zda je tanec výhradně záležitostí 

lidskou a jaká činnost se dá za tanec považovat. Royce ve své knize zmiňuje ještě jedeno 

rozlišení. Vnímání podstaty tance jako estetické činnosti na jedné straně a vnímaní i dalších 

funkcí tance na straně druhé. Literatura dějin tance vyjadřuje tuto dichotomii jako umělecký a 

lidový tanec. Toto rozlišení zanikne, když na tanec budeme nahlížet jako na aspekt lidského 

chování. Dilemata vytváření definice Royce rozmělňuje dále tím, že na tanec nahlíží jako na 

„samoúčelným pohyb podle vzorce“9.  

Antropologové musejí zvážit lidské vnímání a vysvětlení rysů, které tvoří jejich 

univers, neboť každá kultura definuje tanec svým vlastním způsobem. Například slovo bongol 

pro australské domorodce zahrnuje jak tanec, tak i hudbu, hru, nástroje a svátek. Jedno slovo 

obsahuje více významů. Stejně tak v předkolumbijském Mexiku slovo yaa neslo významy 

jako tanec, hra a hudba. Více fenoménů pod jedním termínem nenajdeme jen u nevropských 

jazyků. Věta „Jdu si večer zatančit“ nepojednává pouze o aktivitě tance. Slovem zatančit je 

také míněno potkat jiné účastníky, seznámit se s novými lidmi, občerstvit se, poslouchat 

hudbu. Možná, že tanec o sobě v takové větě mnohdy hraje poslední význam, jedná se o 

pouhou záminku. 

Na tanec bychom mohli nahlížet také opačným způsobem, kdy několik termínů 

označuje rozdílný kontext tance. Např. ve španělštině mají dvě slova pro tanec. Slovo danza 

označuje rituální aktivitu a slovo baile světský tanec. V Itálii je to podobně. Používají slova 

danza a ballo. V Indii slovem nrtta odlišují čistý tanec od pantomimického tance 

označovaného jako nrtya. Nebezpečí pro antropologa hledícího na tanec v kulturách, které mu 

jsou cizí, leží v možnosti nepostihnout, neobsáhnout rozsah taneční aktivity. Když se např. 

budeme zabývat pouze ballo, postihneme jen populární tanec a ne tanec obecně v jeho 

celistvosti.  

Existuje více prostředků vyjadřování. Tanec však mnohdy bývá tím nejefektivnějším 

přenašečem, zprostředkovatelem významů. Je tomu tak díky jeho vyjadřovacím funkcím. 

Royce se zabývá tím, jaké jsou tyto funkce a tak, jakým způsobem tanec přenáší, 

zprostředkovává informace. 

                                                 
9 The Anthropology of Dance, str. 8 
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Tanec je obdarován silným komunikačním potenciálem. Jak přesně komunikace skrze 

tanec funguje? Jak a proč lidé vyjadřují určité situace a záměry zrovna prostřednictvím tance? 

Jak a co tanec říká? Aby antropolog mohl zodpovědět tyto otázky, musí nejprve prozkoumat 

dvě oblasti, způsob vyjádření a obsah tance. Ve způsobu vyjádření významu se budeme 

zabývat tím, jak se tanec liší od jiných komunikačních projevů, konkrétně jak se liší od 

jazyka. A pak se budeme zabývat otázkou, jakým způsobem je význam předáván. Ve 

spojitosti s obsahem tance Royce prozkoumává taneční typy, hodnotu kontextu v určování 

významu a záměrný versus nezáměrný význam.  

Mnohdy je tanec přirovnáván k jazyku. Je spatřovaná analogie mezi jejich funkcí a 

obsahem. Podle Royce tanec nefunguje stejnými funkcemi jako jazyk. Jak se struktura výrazu, 

kterou používá tanec, liší od jazyka? Pokud tanec používáme stejným způsobem jako jazyk, 

pak ztrácí své pravé vyjadřovací schopnosti. Z pohybů se stávají pouhá popisná gesta. Takto 

se často děje jak na jevištích, tak i v lidových a tradičních tancích. Tanec jde ve své 

přirozenosti za vyprávění příběhů. Sám Balanchine, jeden z největších klasických 

choreografů, upozorňuje, že schopnost tance vypravovat příběh by měla být omezovaná, 

neboť existuje spousta jiných prostředků k vyprávění příběhů. Tanec by měl rozvíjet své 

vlastní kvality. 

Jeanne Cohen rozlišuje mezi tancem a jazykem tak, že rozlišuje mezi koncepty, které 

jsou uchopeny prostřednictvím slov a mezi vjemy, které jsou uchopeny prostřednictvím 

smyslů. Síla tance spočívá v tom, že se pojednává v termínech vjemů. Jack Anderson jde ještě 

dál a tvrdí, že kinestetické vlastnosti tance vyvolávají podobné reakce u diváků. Síla tance 

vyvolat kinestetickou odezvu v divákovi, je způsob, na jakém je založena komunikace, ať už 

tanečník předává příběh, poslání, nebo jen vyjadřuje náladu. Tanec je kinestetickým10 

uměním a to ho odděluje od jiných múzických umění.  

Richard Waterman tvrdí, že všechny vzorce a obrazy vyjádřené tancem mají význam, 

nebo nějaké poselství, ať už je tak zamýšleno, nebo ne. Je to způsobeno tím, že tělesné 

pohyby vzbuzují empatické odezvy u diváků. Tanec má schopnost vyjádřit význam dvěma 

způsoby. Buď přímo, nebo jako empatická podprahová činnost, tzn., že význam se k nám 

dostává, aniž by to bylo zřejmé. Podle Watermana tanec podprahovou komunikaci ovládá 

lépe než jakákoliv jiná lidská činnost.  

                                                 
10 Tzn. založeno na fyzických vjemech 
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   V sociální psychologii11 můžeme najít dvě dimenze funkcí tance. Jedna je kognitivní, 

podle které tanec vyjadřuje informaci. Na tanec je zde nahlíženo stejně jako jiné kulturní kódy 

a vzorce interakcí, jako na způsob uspořádávání a kategorizování zkušeností. Druhá funkce je 

afektivní, podle které tanec poskytuje kvalitní zkušenost, přítomnost, přímost a zahalení 

smysly. Existuje určitá podobnost mezi podprahovou komunikací a afektivní funkcí tance. 

Jakými prostředky tanec komunikuje? Royce tanec charakterizuje jako 

mnohokanálový projev, tzn. projev, který se uskutečňuje skrze více kanálů. Lidské tělo se 

pohybuje skrze čas a prostor a ke svému projevu používá kanály. Royce rozlišuje celkem pět 

takových kanálů: kinestetický, zrakový, sluchový, hmatový a čichový. 

O kinestetickém kanálu jsme se již zmiňovali. To, co prožívá tanečník, pocítí i diváci. 

Sice v menší míře, ale přeci. Záleží také na citlivosti a otevřenosti diváka. Důkazem může být 

podupování nohou, či výraz v tváři.   

Nejtypičtější kanál pro přenášení informace je zrakový kanál, kdy divák vnímá, jak se 

tělo vytváří vzorce v prostoru. Podmínky viditelnosti tance se mohou lišit. Někdy je tanec 

viděn jen ve stínu, protože se odehrává v noci jen za světla ohniště. Pokud se tanec odehrává 

venku, překážkou viditelnosti mohou být diváci. Nejlepší viditelnost tance je zajištěna na 

jevišti.  

Tanec dále posílá signály prostřednictvím zvuků. Royce nemá na mysli hudební 

doprovod, ale zvuky těla jako je např. zvuk způsobený dotykem chodidla země, dech nebo 

šustění kostýmů. Někdy je zvuk nezamýšlen a je důsledkem fyzické námahy, jindy je naopak 

vytvářen, jako např. rytmus botami na podpatku typický pro flamenco, dupání bosých nohou 

v indiánských tancích, nebo vytváření rytmu nohami při stepu. Bez zvukové dimenze by 

žádný z těchto stylů nebyl kompletní. 

Dotykový kanál je mnohdy omezen. Třeba na jevišti nefunguje vůbec, protože 

tanečník a divák jsou prostorově odděleny prostorově. Tento způsob přenosu je však výrazný 

u událostí, kdy se dostává do transu. Jindy nám taneční kontext dává legitimitu dotyku, 

legitimní kontakt obou pohlaví. Především v minulosti tento fakt hrál důležitou roli, neboť 

příležitostí seznámit se nebylo tolik. Tanec představuje nejběžnější záminku pro kontaktní 

interakci. Až později se z takové interakce mohou vyklubat svatební plány. 

U některých druhů tanců hraje svou roli i čichový kanál. Zkoušela se jím např. fyzická 

zdatnost mužů. Když muž během tance zapáchal, znamenalo to, že má slabé zdraví.  

                                                 
11 Sociální psychologie se řadí mezi základní psychologické disciplíny, pokouší se porozumět a vysvětlit jak je 
myšlení, cítění a chování jedinců ovlivňováno skutečnou, představovanou či předpokládanou přítomností 
druhých 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologick%C3%A9_discipl%C3%ADny
http://cs.wikipedia.org/wiki/My%C5%A1len%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chov%C3%A1n%C3%AD
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Všechny kanály mohou součastně přenášet jedno poslání, jednu informaci. Proto je 

potenciál komunikace tance tak silný. Je to také vysvětlení rozdílu, když vidíme představení 

na živo, nebo přes obrazovku. Přes obrazovku se k nám informace dostává pouze skrze jeden 

kanál a to je zrak. Slyšíme sice i nějakou hudbu, nejedná se ale o všechny zvuky spjaté 

s představením. 

Royce rozlišuje tři taneční typy s respektem k významu: napodobující, abstraktní a 

metaforický. Žádný z těchto typů se v žádné společnosti nevyskytuje sám o sobě. Neformální 

tance se snaží přizpůsobit současnému dění ve společnost. Formální tradiční tanec pak ztrácí 

svou hodnotu. Je několik možností, kam tento jev vede. Lidé jsou buď úplně převychováni a 

tradiční tanec mizí, nebo dochází k přizpůsobení tradice současným trendům. U abstraktního 

typu tance je ústřední pointou pohyb těla sám o sobě. Za metaforický typ tance je považován 

např. tance deště Siouxů, kdy Siouxové tančí kolem nádoby s vodou umístěné na zemi a 

následně ji vypijí. Těmito pohyby přivolávají déšť.  

Kontext významu lze vnímat v užším slova smyslu, kdy se týká jednotlivých kroků, 

nebo kombinace kroků uvnitř celku, tedy tance a v širším slova smyslu, kdy je důraz kladen 

na celek. Těmi stejnými pohyby lze vyjádřit rozdílný význam. Záleží na tom, jak jsou pohyby 

provedeny. Royce udává příklad Labutího jezera, kdy Odetta (jako Bílá labuť) tančí lyrickou 

taneční variaci na začátku představení. Tu samou variaci pak tančí Odílie (jako Černá labuť) 

ve třetím aktu, aby přesvědčila prince, že je Odettou. Pohyby vyjádřené Odettou působí 

křehce a zranitelně. Ty samé pohyby zatančené Odettou jsou znepokojující až hrozivé.  

V tanci, stejně v jako dalších prostředcích komunikace, je vždy přítomný potenciál 

nejasnosti, nedorozumění pramenící ze zamlčení zamýšleného významu, nebo z přijmutí 

významu, který nebyl zamýšlen. Bylo objeveno, že tanec více než jiný prostředek 

komunikace, je často zdrojem protichůdných rozporuplných informací. Možná, že je tomu 

proto, že tanec komunikuje skrze pět kanálů. Silný potenciál jasnosti je vyvážen silným 

potenciálem zmatenosti. Jakákoliv diskuze v tanci o významu musí vzít na vědomí všechny 

možné významy z pohledu tanečníka i diváka.  

Na závěr úvodu bych vše doposud řečené ráda shrnula. Tanec je podle Royce 

aspektem lidského chování, ve kterém dochází k vytváření vzorců v čase a prostoru. Tato 

činnost je rytmická pohybově samoúčelná a přesahuje užitečnost. Fakt, že tanec je 

neoddělitelný od svého prostředku vyjádření znamená, že nemůže být oddělen od 

společenského a kulturního kontextu. Tanec je způsob jakým na sebe lidé nahlíží. Jedinečným 

způsobem obohacuje společnost a kulturu vzhledem ke své formě projevu. Tanec je 

efektivním zprostředkovatelem a přenašečem významu, neboť v přítomném okamžiku působí 
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na všechny smysly a vjemy člověka a vyvolává v něm nějakou odezvu. Aby přenášená 

informace měla nějaký význam, není potřeba pochopit ji rozumově v podobě nějakého 

příběhu.  Význam může být přenesen i abstraktně. Význam je dle kontextů odrazem jak 

tanečníkovi tak i divákovi interpretace. S tím, že oba druhy interpretace se mohou lišit. To ale 

není podstatné. Důležité je, že dojde k předání nějaké informace, ať už je jakákoliv, dle potřeb 

individua, či skupiny. Možnosti interpretací jsou neomezené a to je na tom to krásné.  

 

Z mého pohledu 

Tanci se věnuji 17 let. Tanec je pro mě životní cesta a můj vztah k němu se neustále 

vyvíjí, prohlubuje. Obecně o tanci platí, že během něho mizí reálný čas, prostor a všechny 

starosti. Vstupujeme do jiného světa, který si sami vytváříme. Dle osobní zkušenosti nahlížím 

na tanec ve třech rovinách, které se navzájem mohou prolínat.  

Jednu rovinu představuje pohyb sám o sobě. Existuje spousta lidí, kteří o sobě říkají, 

že jsou tanečníci, pro které tanec znamená život, a přitom jsou mu uzavření. Sama jsem 

v tomto stádiu byla a pamatuji se, jak se svět kolem mě začal měnit, když jsem se mu začala 

otvírat. Tanec není pouhým pohybem na počítání. Tanec znamená, že pohyb pouze nečiníme, 

ale staneme se jím. Důležitou roli přitom hraje vnímání rytmu našeho těla. Každá část těla 

představuje určitý nástroj. Když vnímáme všechny části těla, stává se z nás hrající orchestr. A 

když propojíme rytmus svého těla s hudbou, dosáhneme synergie.  Možná, že právě fakt, že 

lidé jsou schopni uvědomit si své tělo, nás dělí od ostatních živočichů.  

Druhou rovinou je, když pohyby vyjadřujeme nějakou emoci, názor, nebo pocit. Jako 

kdybychom během tance říkali, já teď cítím toto a toto a ráda bych to s vámi sdílel/a. Tímto 

způsobem vyjadřujeme sami sebe. Je ale důležité dodat, že toto vyjádření zůstává na úrovni 

našeho ega a našeho vědomí. 

Třetí rovina funguje na abstraktní bázi. Během tance zaniká naše identita. Splýváme 

s hudbou, s pohybem a s vesmírnou energií, která je všude kolem nás. Jsme kapkou, která je 

součástí moře, tzn., že neexistuje jako individum. Dostáváme se do stavu, který bych se 

nebála nazvat setkání se s bohem. Právě s touto rovinou mě seznámil Joe Alegado. Když jsem 

se účastnila jeho první lekce na letní taneční škole v Bratislavě, pamatuji se, že jsem plakala. 

V tu chvíli jsem se probudila a uvědomila jsem si hlubokou kvalitu tance. Nejsem sama, která 

toto uvědomění během lekce Joe Alegada prodělala. Joe Alegado učí lidi létat, učí je, jak být 

s Bohem. Jeho práce ovlivnila a ovlivňuje spoustu tanečníků i diváku a právě proto svou 

bakalářskou práci věnuji jeho životnímu příběhu.  
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Metoda psaní  

 Věděla jsem, že bych ráda svou bakalářskou práci věnovala tématu tance. Můj tutor 

doc. PhDr. Zdeněk Pinc mě navedl na myšlenku sepsání biografie a dal mi kontakt na Mgr. 

Jana Kašpara, který mě postupně zasvětil do tajů orální historie. Slovo dalo slovo a věci do 

sebe začaly zapadat.  

 Orální historie je často považovaná za nejmladší historicky výzkumnou metodu, 

zároveň a ironicky existuje již od začátku dějin. Události byly totiž předávány formou 

vyprávění ještě dlouho před tím, než vzniklo psané slovo. Orální historie je jednoduše řečeno 

obrazem lidské minulosti vyjádřené slovy. Základem je vytvořit si s vypravujícím pravdivý 

vztah s tím, že je potřeba, dle slov Jana Kašpara, být laskavý, zvědavý, taktní i tvrdohlavý.  

Joe Alegado hovoří anglicky a španělsky. Jako naši společnou řeč jsme si vybrali 

angličtinu. Naše rozhovory jsem nahrávala na diktafon. Následně jsem řečené přepisovala do 

českého jazyka. Z takto sebraného materiálu jsem tvořila smysl a zároveň i osobitý jazyk, 

kterým budu Joe Alegada prezentovat. Mým záměrem bylo ukázat život Joe Alegada jakožto 

tanečníka interpreta, pedagoga, choreografa a v neposlední řadě jako člověka s každodenními 

radostmi i strastmi. Dále jsem se snažila co nejautentičtěji popsat prostředí, na kterých se 

příběh Joe Alegada odehrával a odehrává.  

 

 Základní pojmy 

Existuje velké množství tanečních stylů a jejich odnoží. Jako např. moderní tanec, 

jazz, contemporary, balet, hiphop, breakdance, lockin, poppin, mtv style, dancehall, 

waacking, r&b dance, house dance, bodydrumming, africké tance, flameco, step, společenské 

tance atd. V dnešní době dochází hodně k fúzi, k prolínání stylů. Pak mluvíme např. o 

moderním jazzu, nebo o popbaletu. Hranice stylů je čím dál tím těžší určit. Nemám zde 

prostor, abych mohla pojednat o každém z nich, a zároveň to neshledávám důležitým, neboť 

má práce se netýká všech tanečních stylů, ale převážně jen baletu, jazzu a moderního tance. 

Ráda bych nyní stručně pojednala o každém z nich, abychom se mohli v mé práci lépe 

orientovat.  

Kořeny baletu lze hledat v druhé polovině 16. století. Jako samostatná umělecká forma 

se však začal vyvíjet ve Francii za vlády Ludvíka XIV. Balet oslavuje ideál krásy těla. Činí 

tak pomocí techniky, která byla během času postupně zdokonalována, a která je založená na 

precizní práci nohou a krásném držení paží tak, aby tělo vždy tvořilo linii dokonalosti. 
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Baletky dokonce začaly používat taneční obuv, které se říká špičky, aby se odpoutaly od 

země, a aby se ještě více přiblížily ideálu božskosti. V 19. století přišla krize baletu. Začala 

být požadována potřeba přirozenosti, svobody, nespoutanosti, lidskosti. Na této bázi se začal 

vyvíjet výrazový tanec. Zpočátku se jednalo o reformní antagonický přístup k pohybu, který 

opovrhoval technikou. Později se z něho začal formovat moderní tanec, který spojil onu 

nespoutanost s technikou. Mezi průkopníky moderního tance patřili např. Martha Graham, 

José Limon, nebo Lester Horton. Historie a vývoj jazzového tance jsou úzce spjaty s historií 

amerického hudebního divadla, afro-amerických populárních tanců (social dances) a vznikem 

formy „muzikál“. Ať je jazz dance definován jakkoli, jeho základem vždy bude rytmický 

pohyb založený na cítění a improvizaci ve spojení s jazzovou hudbou a inspirovaný městským 

prostředím. 

V západní kultuře najdeme tanec obecně na dvou úrovních. Jedna je amatérská a druhá 

je profesionální. Spousta lidí má tanec jako koníčka a tráví s ním svůj volný čas. Někteří si 

tanec zvolí jako svůj životní styl. Pro ty, kteří s tancem začínají, funguje v České republice 

instituce ZUŠ (základní umělecká škola). Většinou máte možnost seznámit se zde se základy 

baletu, moderního tance a jazzu. Také máte možnost objevit a rozvinout svůj tvůrčí talent 

v podobě improvizace a tvoření choreografií, tzn. jakkoliv dlouhých pohybových variací 

v rámci nějaké myšlenky. Když je vám 8 let, máte možnost jít studovat na konzervatoř, která 

se zpravidla nachází ve větším městě, jako Praha, Brno, nebo Ostrava. Konzervatoř se tak 

stává téměř polovinou vaší základní školy a celou střední školou, celkem většinou trvá 8 let. 

Do dveří vstupují děti a vycházejí z nich dospělí lidé. Většinou za tyto tanečníky rozhodují 

rodiče, kteří mají své sny, nebo vidí talent svého dítěte, který by rádi podpořili. Důsledkem je, 

že po 8 letech studování tance, se chtějí tito tanečníci věnovat něčemu jinému než tanci. Jejich 

láska k tanci byla zabita, anebo došli k závěru, že tanec není jejich cestou. Na konzervatoř 

můžete nastoupit i po základní škole a mít ji jako střední školu, s tím, že kromě tance se učíte 

i teorii, jako na jiných středních školách. V jedné budově a s jedním kolektivem tak trávíte 

celý den od rána až do večera. V České republice existují jen dvě vysoké školy, kde se můžete 

nadále věnovat tanci, HAMU (Hudební akademie múzických umění) v Praze a JAMU 

(Janáčkova akademie múzických umění) v Brně. Existuje také velká řada různých letních 

tanečních škol, seminářů a workshopů, kde se můžete tanečně vzdělávat. Cílem většiny 

tanečníků je působit v nějaké taneční company, tzn. taneční skupině, souboru, ať už 

v Čechách, nebo v zahraničí.  
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Joe Alegado a tanec 
 

Základní fakta 

Jaké je přesně Vaše jméno? 

Jmenuji se Joe Henry Alegado. Doma v Texasu mě oslovují Henry, ale všude jinde 

jsem oslovován jako Joe.  

 

Jaký je Váš původ? Kdy a kde jste se narodil? 

Můj otec se jmenoval Fausto Santos Alegado a pocházel z Filipín, z malé pobřežní 

vesnice San Antonio. Přišel o své rodiče, když byl malý kluk. Jeho bratr a sestra měli svůj 

život. Jednoho dne se rozhodl, že se vydá za lepším životem. Bylo mu 18 let a nic ho 

nedrželo. Společně s dalšími Filipínci přepluli Tichý oceán. Vylodili se na severozápadním 

pobřeží amerického kontinentu, konkrétně ve městě Seattle ve státě Washington. Můj otec 

pak pokračoval do San Franciska, kde dostal práci kuchaře. Netrvalo dlouho a dobrovolně 

odešel sloužit do armády na základnu ve Wyomingu, stále probíhala 2. světová válka. Působil 

zde jako kuchař, vařil pro důstojníky. 

Má matka se jmenovala Aurora Gimenez, narodila se na farmě u malého městečka 

Rivera v jižním Texasu. Oba její rodiče sem přišli z Mexika. Měla celkem 15 sourozenců. Žili 

drsný farmářský život. Její bratr José odešel sloužit do armády, do základny ve Wyomingu. 

Jednoho dne byl za něco potrestán a musel jít na určitou dobu pomáhat do kuchyně, mýt 

nádobí, chodit s odpadky atd. Právě zde se potkal s mým otcem. José obdržel meloun z farmy. 

Veliký meloun, asi třičtvrtě metru veliký. I tak to ale pro všechny nestačilo. Chtěl napsat 

domů, na farmu, aby mu poslali ještě další meloun. Potíž byla v tom, že neuměl tak dobře 

psát. Shodou okolností můj otec uměl. José ho tedy poprosil, aby pro něj dopis napsal. Jediný, 

kdo uměl na farmě psát, byla moje matka. Tak začal kontakt mezi mým otcem a mou matkou, 

skrze korespondenci. Jednou měl můj otec dovolenou. Vydal se na návštěvu mé matky, na 

farmu. Cestoval dva dny vlakem a pak musel jít 30 mil pěšky. Nikomu neřekl, že přijede. 

Bylo to překvapení. Pak už neodjel… 

Narodil jsem se 6. 11. 1952 v Kingsvillu v Texasu v malém domě za pomoci porodní 

báby. Netrvalo dlouho, pár měsíců, a přestěhovali jsme se do Corpus Christi. Neboť právě zde 

sídlila firma, pro kterou můj otec pracoval. Vařil pro firmu s kukuřičnými výrobky. Bylo lepší 

se sem přestěhovat, než aby otec pokračoval ve vstávání každé ráno v 5 a dojíždění na kole 

z Kingsvillu do Corpus Christi, které jsou od sebe asi 40 mil. Moje matka byla nejdříve ženou 
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v domácnosti. Měla co na práci, neboť nás v rodině bylo celkem sedm - mí rodiče, já, tři 

sestry a jeden bratr. Nejdříve se narodila Mary, pak Fausto, Gloria, já a nakonec Pat. Když 

jsme vyrostli, začala moje matka pracovat jako uklízečka v hotelu. Postupně se vypracovala 

až na manažerku uklízeček.  

Naše rodina byla chudá. Uživit sedmi člennou rodinu nebyla žádná sranda. Dům 

rodiče pořídili na hypotéku a celý život ho spláceli. I přesto, že jsme neměli moc peněz, jídlo 

bylo vždycky. A bylo úžasné! Rodiče nás vykrmovali. Společné stolování bylo základem naší 

rodiny. 

 

Jak byste popsal Corpus Christi? Čím se liší od evropských měst?  

Corpus Christi leží na pobřeží Mexického zálivu, asi 2 hodiny autem od hranic 

s Mexikem. Nachází se v subtropickém klimatickém pásu. V létě zde může být teplota až 

40°C a v zimě může klesnout mírně pod nulu. Většinou se však teplota drží kolem 15-20°C. 

Proto špatně snáším zimu. Potřebuju teplo, jsem „plážový chlapec“. V Corpus Christi bydlí 

přibližně 270 000 lidí. Všude jsou palmy, písečné pláže a voda. Pro jižní Texas je typický 

rovinný povrch, žádné kopce a hory jako v severním Texasu.  

Pro přemisťování se je nezbytné mít auto. Městská hromadná doprava je omezená. 

Většinou každý dostane auto, když je mu 18 let. Platí to zvláště pro chlapce. Je to jakási 

povinnost, známka prestiže. Já jsem své auto dostal, když mi bylo 17 let a licenci jsem měl od 

16 let. V té době to tak bylo možné, později změnili zákon a dnes je licenci možné mít až od 

18 let. Další rys, jakým se Corpus Christi liší od evropských měst je, že nemá své centrum, 

žádné náměstí. Další odlišností jsou hurikány, které vznikají v oceánu a jsou celkem časté. Ve 

svém životě jsem zažil tři. Když mi bylo 12, 16 a 20 let. Všechno jsme ale ve zdraví přežili. 

Když mi bylo 52 let, byli jsme před hurikánem varováni. Mělo se jednat o katastrofu, a proto 

jsme se evakuovali. Část rodiny z Corpus Christi se přemístila do Austinu, kde sídlí další část 

rodiny. Celkem nás v jednom domě bylo asi 16. Byl to krásný čas, celá rodina pohromadě. 

Hurikán nakonec změnil směr a Corpus Christi minul. 

Když jsem vyrůstal, v mém okolí žili převážně lidé tmavší pleti, zejména 

afroameričani, lidé z Latinské Ameriky, Mexika, Filipín. Díky zákonu o zrušení rasové 

segregace docházelo postupně k míšení. Byl jsem v té době dítě, nijak zvlášť jsem to 

nevnímal. Sice ze začátku jsme ve třídě neměli žádného bělocha a všichni mí kamarádi byli 

tmavší barvy pleti, ale nemám žádné špatné zkušenosti s rasismem.    

 

Dětství 
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Jaké jste měl dětství? Chodil jste do školky, do školy? 

Z toho, co se dělo před obdobím školy si toho moc nepamatuju. Jen, že jsem trávil 

hodně času venku a hrál jsem si s ostatními. Do školky jsem začal chodit, když mi bylo 6 let. 

Byla to katolická školka a chodil jsem tam jeden rok. Mí rodiče byli totiž katolíci. Jejich víra 

se prohloubila, když má nejmladší sestra Pat skoro zemřela. Byly jí asi tři roky a doktoři si již 

nevěděli rady. Zázrakem se ale uzdravila. Ve škole nás měly na starost jeptišky. Museli jsme 

se hodně modlit, což mě moc nebavilo. V té době jsem již myslel na sport, konkrétně na 

míčové hry, konkrétněji na baseball nebo fotbal. Také jsme se zde učili základy psaní a čtení. 

Chodil jsem sem jen jeden rok. 

Když mi bylo 8 let, začal jsem se věnovat skautu. Podnikali jsme různé výpravy. 

Jednou nás učili plavat. Problém byl v tom, že mě donutili plavat tam, kde jsem nepostačil. A 

já jsem začal polykat vodu a začal jsem se topit. Od té doby v sobě nosím blok a nemůžu 

plavat tam, kde nepostačím.  

Od 7 let do 12 let jsem chodil na základní školu. Zde se ukázalo, že mám zvláštní 

talent pro sport. Hráli jsme ho při tělocviku, především baseball. Po základní škole v Americe 

následuje junior hight school, jakási přípravka pro střední školu. Chodil jsem tam od 13 do 15 

let. Byl jsem dobrý student, ale kvůli sportu jsem na studia neměl moc čas. Začalo se 

projevovat mé nadání na více druhů míčových sportů. Tady jsem poprvé začal hrát míčové 

hry organizovaně. Náš tým se jmenoval Cougars12. Hráli jsme i s jinými školami, tak jsem se 

poprvé setkal s hráči bílé pleti. Náš tým vyhrával hlavní zápas každý rok. Zajímavé je 

podotknout, že jsme měli jen učitele bíle pleti. Jen bílí si totiž mohli dovolit studovat tak 

dlouho, až se stali učiteli.  

Od 16 do 18 let jsem pokračoval na střední škole. To je období, které je ukázáno 

v mnoha televizních filmech a seriálech, z nichž je v dnešní době velice populární např. seriál 

Glee. S týmem jsme překročili hranice jižního Texasu. Stále jsem hrál baseball a basketbal, 

ale v této době jsem se nejvíce věnoval americkému fotbalu.  Má pozice v týmu byla 

rozehrávač, ten který rozhoduje. Byl jsem vůdcem týmu, a proto jsem byl ve škole celkem 

populární. Na zápasy se většinou chodí dívat kolem 80 procent studentů. V Americe to je 

velká věc. Jen pro představu v jednom ročníku nás bylo asi 500 studentů. Jako sportovci jsme 

měli určitá privilegia. Když se konal zápas, byli jsme omluveni z výuky. Dále jsme nosili 

sportovní bundy. Takže, když jsem šel po chodbě, každý věděl, že dělám do sportu. Důležitou 

součástí zápasů jsou roztleskávačky a jejich povzbuzování. U dívek jsem byl populární, každý 

                                                 
12 Cougars v překladu znamená Pumy 
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rok jsem měl jinou přítelkyni, ale byl jsem jim věrný. Během střední školy jsem byl součástí 

klučičího klubu Paracutins. Vždy po škole jsme se scházeli a plánovali jsme různé 

společenské akce, způsoby, jak se seznámit s holkami. Zde jsem také poprvé vyzkoušel 

marihuanu a LSD.  Přece jen mě ovlivnilo hnutí hippies. Poslouchali jsme legendy jako 

Motown, Beatles, Lez Zeppelin, Rolling Stones, Beach Boys, nebo James Geng. V té době 

jsme je poslouchali v rádiu, nebo na gramofonových deskách.  

V 16 letech se stala jedna zlomová událost v mém životě, která trvá do dneška. Vedle 

školy a sportu jsem také chodil na brigádu. Jezdil jsem pomáhat instalovat nádrže s chlórem 

do bazénů. Nádrže s chlórem jsou velké, proto jsme je převáželi ve dvou velkým autem. 

Jednoho dne jsme takhle převáželi a já jsem seděl na místě spolujezdce. Měl jsem otevřené 

okýnko. Protijedoucí auto do nás narazilo tak, že mě postranní zrcátko skrze otevřené okýnko 

udeřilo do hlavy a roztříštilo se. Jeden střep mi uvízl nad okem. V nemocnici mi doktoři střep 

odstranili a ránu zašili. Do dneška si nesu vzpomínku v podobě jizvy. Co mi ale doktoři 

zapomněli vyšetřit, byl můj krk, se kterým jsem si hnul, aniž bych to věděl. Postupně jsem 

s ním začal mít problém a bolest se začala rozrůstat i na mé pravé rameno a paži. Až o několik 

let později jsem se dozvěděl, že se jedná o důsledky autonehody. Tento handicap se začal 

projevovat na sportu. V baseballu, kde jsem patřil mezi nejlepší, jsem nemohl nadhazovat, 

musel jsem změnit pozici a už jsem nepatřil mezi nejlepší.  V basketbalu to tak nevadilo, 

nebyl jsem ale nejlepší kvůli své výšce. V americkém fotbalu mě to také ovlivnilo ve způsobu 

házení.  Nebyl jsem tedy ve formě a nedostal jsem stipendium. Ve sportu všechno záleží na 

posledním roce. Může se dařit dlouhou dobu, ale když nevyjde poslední rok, tak se dveře 

zpravidla zavírají. Můj sen být profesionálním hráčem se začal rozplývat. 

Po skončení střední školy, bylo mi 18 let, jsem cítil potřebu jít mimo domov. Nevěděl 

jsem, co chci dělat, čím chci být. Přirozené bylo pokračovat ve studiu, tak jak to po nás 

společnost vyžaduje. Odešel jsem tedy do nejbližší univerzity pryč z Corpus Christi, do 

univerzity Texas ANI13 sídlící v Kingsvillu. Mohl jsem tam jezdit autem, bylo to 

nejjednodušší řešení. Je to první rok, kdy jsem žil mimo domov a kdy jsem nebyl součástí 

organizovaného sportu. Studium jsem si platil. Pak jsem nějak nemohl najít brigádu a 

z univerzity jsem po semestru odešel zpátky do Corpus Christi. Vrátil jsem se k rodičům a 

začal jsem studovat na zdejší Delmar college. Rozdíl mezi univerzitou a college je, že 

univerzita je větší, určená pro širší veřejnost, je tam také více programu a více kvalitních 

                                                 
13 ANI= zemědělství a průmysl (z anglického originálu agrigulture and industry) 
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učitelů. Uznali mi předměty, tak jsem pokračoval v druhém semestru. Dlouho jsem zde 

studovat nevydržel, protože mě to nebavilo, nenaplňovalo mě to.  

 

Jaký byl Váš vztah ke sportu? Když řeknu sport a Joe Alegado, co se Vám 

vybaví? 

Probudil jsem se, nasnídal se a šel jsem hrát, když nebyla škola. Sport byl mojí 

každodenní záležitostí. Neustále jsem na něj myslel. Být součástí týmu a snažit se společně 

něčeho dosáhnout, to je velice silný pocit. V Americe je rozvinuto silné cítění pro sport, 

zvlášť populární jsou baseball, americký fotbal a basketbal. Jedná se o národní záležitost.  

 

 

 Cesta k tanci: Joe Alegado jako interpret 

Jak jste se dostal k tanci?  

Když jsem studoval na Delmar college, přišla za mnou jedna studentka a zeptala se 

mě, zda bych ji mohl pomoci s jednou choreografií. Paní učitelka, která měla na starosti 

tělesnou výchovu, se totiž zajímala i o tanec. A tak si účastníci jejího kurzu měli připravit 

choreografii. Proč ona studentka požádala o pomoc zrovna mě, nevím. Prostě se tak stalo. 

Možná proto, že jsem měl svaly a tak jsem ji mohl jednoduše nosit a přenášet. Každopádně 

jsem se rozhodl, že jí pomohu. Neviděl jsem důvod, proč ne. Přenášení dívky a nějaké 

základy společenských tanců tak představují můj první kontakt s tancem.  

Po prezentaci vytvořených chorografií nás jednoho dne paní učitelka vzala za odměnu 

na výlet do severního Texasu. Jeli jsme se podívat na představení profesionální taneční 

skupiny, která pocházela z Kalifornie. Toto představení mi otevřelo oči, dalo odpověď na 

otázku, co mám v životě dělat. Poprvé jsem viděl tančit muže. Byl jsem naprosto uchvácen. 

Tanečníci vytvářeli magii na jevišti. Používali hodně paže. Pamatuji si okamžik, kdy jeden 

tanečník opouštěl jeviště. Zacházel do zákulisí tak, že byla vidět jen jeho paže. Jakoby se 

zpomalil čas. Viděl jsem tu krásnou paži, jak pomalu mizí do zákulisí spolu s tanečníkem. 

Jako bych v ten okamžik dostal jakousi indicii. Právě paže se totiž za několik let stanou 

charakteristickým prvkem mé techniky. Díky tomuto představení se mi vše vyjasnilo a já jsem 

věděl, že musím tančit. Bylo mi 20 let, což není zrovna nejlepší věk, kdy začít s tancem. Měl 

jsem ale plné nasazení a odhodlání.   

Po tomto ujasnění se mi naskytla příležitost, jak v tanci pokračovat na vyšší úrovni než 

v tanečním kroužku. Paní učitelka oddělení tělesné výchovy na mé college se znala s Nancy 
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Sulik, která učila ve studiu Ballet Academy. Nancy Sulik mně na doporučení nabídla 

stipendium a já jsem mohl jít studovat do jejího studia. Odešel jsem z college a začal jsem 

pracovat jako doručovatel různých spotřebičů. Mé dny byly naplněny tancem a prací. Učil 

jsem se základům baletu a jazzu. Na tanečním sále byla situace taková, že tam bylo přítomno 

několik holek mezi 14 a 18 lety, jeden 30ti letý muž, který se tanci věnoval jako koníčku a já. 

Do této doby jsem byl zvyklý na volné sportovní oblečení. Najednou po mně chtěli, abych se 

navlékl do elasťáků a baletních cviček. Stoupl jsem si poprvé k baletní tyči a bylo po mně 

vyžadováno, abych vytočil své nohy, tzn., abych ponechal paty u sebe a špičky otevřel do 

stran tak moc, jak jen to bylo možné. Celá ta situace byla zvláštní. Ze začátku jsem si 

nepřipadal úplně dobře. Věděl jsem jen, kam se chci dostat. Věděl jsem, že toužím tančit na 

jevišti stejně tak, jak jsem to viděl při představení. Nancy Sulik věděla, jak se tam dostat. Já 

jsem to nevěděl, ale vědět jsem to chtěl. Má motivace byla tak silná, že jsem přistoupil na to, 

že budu dělat všechny ty zvláštní pozice. Důvěřoval jsem jí. Plynul jsem na místo toho, abych 

šel proti. Snažil jsem se získat co nejvíce informací. Velice rychle jsem se začal zlepšovat. 

Vše začínalo mít větší a větší smysl a stávalo se to pro mě přirozenějším. Z baletu se pro mě 

stal krásný rituál, který pokračuje až do dnešních dnů. Hodně mi pomohla klasická hudba, do 

které jsem se zamiloval na první poslech. Během tance jsem vstupoval do jiného světa. 

Problémy, které jsem řešil v reálném životě, na chvilku zanikly.  

Již jsem zmínil, že ve studiu jsme byli dva kluci. Tak to v tanečním světě bývá, kluků 

je menšina a jsou proto více žádaní. Tento druhý tanečník mi řekl o jiném studiu v Corpus 

Christi, že je prý lepší. Šli jsme se tam tedy podívat. Šli jsme se podívat na hodinu jazzu. 

Vyrazilo mi to dech. Rychlé tempo, ohromující energie, vysoká kvalita tanečníků. Neváhal 

jsem a přešel jsem do tohoto studia Larry a Betty Roquemorů, kam docházeli studenti 

z celého regionu. Nejednalo se o školu, ale o soukromé taneční studio. Mou výhodou bylo, že 

jsem nemusel platit, protože jsem kluk. Učil se zde jazz podle techniky Matta Mattoxe14. 

Larry měl u svého studia i taneční skupinu Corpus Christi Ballet. Vybíral do ní jen ty nejlepší 

studenty. Vybral do ní i mě. Připravovali jsme různá taneční představení a já jsem se poprvé 

dostal na jeviště. Divákům jsme prezentovali představení jako Péťa a vlk, nebo Louskáček, 

kde jsem tančil roli Araba.  

                                                 
14  Matt Matox- tanečník, učitel a choreograf, který se narodil roku 1921 v Oklahomě. Silně ovlivnil evoluci 
jazzového tance v Americe i v Evropě. Vytvořil choreografie pro mnoho filmů a muzikálů. Pro jeho světově 
respektovanou techniku jsou typické izolace částí těla a rychlý rytmus. V dnešní době působí ve Francii. 



 21

Jednoho dne do Corpus Christi přijel vystupovat soubor Ballet Hispanico15. Jedná se o 

profesionální taneční skupinu z New Yorku. Šel jsem se podívat na jejich představení. Byl 

jsem jím okouzlen tak moc, že jsem se po skončení programu odhodlal jít do zákulisí. 

Podařilo se mi najít hlavního člověka a zeptal jsem se ho, zda bych druhý den ráno mohl přijít 

na trénink skupiny. Řekl mi, že můžu a tak jsem druhý den přišel. Během tréninku jsem se jim 

zalíbil natolik, že mně nabídli, abych se stal součástí skupiny a pozvali mě do New Yorku. 

Nečekal jsem to, byl jsem velice překvapen. Myslím, že byl zrovna červen, nebo tak nějak, a 

naše dohoda byla, abych do New Yorku dorazil v září. Skupina mi zajistila byt, ale pronájem 

jsem za něj musel platit sám. Měl jsem pár měsíců na to, abych si vydělal dost peněz na 

letenku a na začátky newyorkského života. V horním patře hotelu, kde pracovala moje 

maminka, jsem uspořádal sbírku. Přišlo pár mých přátel a přátelé mých přátel a něco se 

vybralo.  

Nastal čas a já jsem se vydal na cestu. Cesta z Corpus Christi do New Yorku trvá 

přibližně 5 hodin a většinou se musí jednou přestupovat v Dallasu, nebo Houstonu. New 

Yorkem jsem byl uchvácen již z pohledu z letadla. Tolik světel… Naplnilo mě ohromné 

očekávání. Na letišti mě čekal jeden z tanečníků jménem José. Zavedl mě do bytu, který jsme 

spolu měli sdílet, a který se nacházel v části španělského Harlemu. Bylo to drsné špinavé 

prostředí. Bydleli jsme společně s myšmi. Pamatuji si, že v létě bylo takové vedro, že lidé 

vyrvávali hydranty a nechávali se ochladit tryskající studenou vodou. Samozřejmě se to 

nesmělo. Většinou se ale pachatel nedopátral. Na ulici se prodávaly drogy. Změna přišla až se 

starostou Guilanim, který snížil pouliční kriminalitu.  

 

Jaká byla Vaše zkušenost se souborem Ballet Hispanico?  

Byla to má první spolupráce s profesionálním souborem, mé první vystupování na 

velkém jevišti, mé první cestování se souborem. Celkem jsem v souboru působil asi 6 měsíců. 

Sice to není dlouhá doba, ale hodně se stačilo odehrát. Věnovali jsme se zde modernímu tanci, 

jazzu, folklóru a holky dělaly i flamengo. Tančili jsme přibližně 7 hodin denně. Ballet 

Hispanico platil, jestli si to dobře pamatuji, asi 50 dolarů týdně. Což není moc, když si 

vezmete, že měsíční pronájem činil nějakých 190 dolarů. Proto jsem si našel brigádu v jazz 

klubu. Byl jsem „busboyem“, tj. ten, který uklízí a prostírá stoly. Pracoval jsem zde po 

                                                 
15 Ballet Hispanico je americký taneční soubor, který sídlí na Manhattnu v New Yorku. Byl založen roku 1970 
Tinou Ramirez. Ballet Hispanico prozkoumává, udržuje a oslavuje hispánskou kulturu skrze tanec. Spolupracuje 
jak s předními, tak i s nově vznikajícími choreografy. Díla jsou fúzí hispánských tanců, klasického a současného 
tance. Od doby svého vzniku má na účtu kolem 335o choreografií, které byly ukázány dvěma miliónům lidem na 
třech kontinentech.    
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večerech a to 4 večery v týdnu. Byla to náročná práce na stání a také na mé namožené tělo. 

Dělal jsem vše proto, abych mohl v souboru zůstat, abych tak mohl pokračovat v tanci. Byly 

to velice náročné dny, ale stálo to za to.      

Když jsem se dostal do New Yorku, soubor byl připraven odjet na svou tour mimo 

New York. Nejel jsem s nimi a zůstal jsem v New Yorku spolu s pár dalšími tanečníky. V tuto 

dobu měl se souborem spolupracovat Talley Beatty16, slavný americký choreograf a tanečník. 

Měl pro soubor vytvořit choreografii. Postupně začalo vznikat dílo, které se zapíše do historie, 

Tres Cantos17. Talley začal spolupracovat s těmi tanečníky, kteří na tour neodjeli. Shodou 

okolností jsem se tak s ním dostal do blízkého kontaktu. Začali jsme s ním pracovat na 

pohybovém materiálu. Jeho pohyby byly velice rychlé a náročné. V tu dobu jsem ještě neměl 

tolik zkušeností s moderním tancem. Nevěděl jsem, jak si na své tělo dávat pozor. Nevěděl 

jsem, že stačí zpevnit určité svaly a tak šetřit své klouby a jiné choulostivé partie. Proto jsem 

si při spolupráci s Talleym zranil kolena. Stalo se tak při pohybu, kterému se říká hinge 18. 

Měl jsem ho několikrát opakovat. Jít do záklonu k zemi a hnedka zpátky, jak nejrychleji jsem 

dokázal. Svá kolena jsem nijak nešetřil a tak mě brzy začala bolet. I tak si mě Talley Beatty 

oblíbil. Během práce jsem představoval hlavní roli - vůdce kmene. Se souborem jsem celkem 

jel jen na jednu tour, do Kalifornie. Potom jsem musel skončit kvůli svým kolenům. Vrátil 

jsem se do Corpus Christi a léčil jsem se. Talley Beatty pro mě napsal doporučující dopis 

Alvinu Aileymu19, aby mi udělil stipendium, abych mohl jít studovat na jeho školu. Než jsem 

do školy mohl nastoupit, musel jsem nejdříve vyléčit svá kolena.  

 

 

Bylo to něco vážného?  

                                                 
16 Talley Beatty (22. 12. 1918- 29. 4. 1995)- narodil se v Louisianě, ale vyrůstal v Chicagu. Je považován za 
jednoho z největších afroamerických choreografů.  
17 Choreografie, kterou Talley Beatty vytvořil pro Ballet Hispanico. Ve třech skladbách latinskoamerických 
skladatelů Carlose Chaveze, Lorenza Fernandeze a Silvestrea Revueltase Talley Beatty znázornil historii 
Mexika, od aztéckých kořenů skrze španělské dobyvatele po znovunastolení nedobytné duše domorodých lidí. 
Choreografie byla nastudována k dvou sté oslavě mexické nezávislosti. 
18 Jednoduše řečeno záklon s podsazenou pánví. Trup je v jedné rovině vodorovně se zemí. 
19 Alvin Ailey (5. 1. 1931- 1. 12. 1989)- americký choreograf, který se narodil v Texasu. Zpopularizoval moderní 
tanec. V New Yorku roku 1958 založil taneční soubor Alvin Ailey Dance American Theater, které se díky 
mnohým představením po celém světě přezdívá „kulturní velvyslanec ve světě“.  Aileyho choreografie byly 
dynamické, odrážel se v nich jeho předchozí trénink v baletu, moderním tanci zvláště Hortonovy technice, jazzu 
a afrických tancích. Jeho díla jsou plná intenzivní emocionální výzvy vyjadřující bolest a vztek afrických 
Američanů. Během 30 let existence měl soubor na účtu 150 prací od 45 choreografů a vystřídalo se v něm přes 
250 většinou barevných tanečníků. Při své tvorbě se hodně nechal inspirovat bluesem, spirituály a gospelovou 
hudbou. Další složkou založenou roku 1974 byla Alvin Ailey Repertory Ensemble, která sloužila jako 
„přípravka“ do hlavního souboru. Alvin Ailey založil také svou školu Alvin Ailey American Dance Centre, která 
se stala velice oblíbenou mezi tanečníky po celém světě.  
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Naštěstí se nejednalo o chronický problém. Stačilo, abych si odpočinul, abych kolena 

na chvíli šetřil. Měl jsem tak možnost pobýt na chvíli s rodinou a také si vydělat nějaké peníze 

v hotelu, kde pracovala má maminka. Během této doby jsem občas spolupracoval s Larym 

Roquemorem, tím, který měl skupinu Corpus Christi Ballet. Netrvalo dlouho a New York mě 

začal volat. Jak jednou přičuchnete k New Yorku a navážete s tímto městem spojení, musíte 

se vrátit zpátky. Věděl jsem, že chci tančit. Že se chci dostat na vysokou úroveň. Věděl jsem, 

že to v Corpus Christi není možné a jediná cesta vede přes New York.  

Po pár měsících jsem se tam vrátil zpátky. Díky dopisu Talleyho Beattya jsem měl 

možnost jít studovat na školu Alvina Aileyho. Dostal jsem pracovní stipendium, tzn., že jsem 

uklízel studia, šatny, záchody atd. a za to jsem potom mohl studovat. Alvin Ailey měl 

ohromnou školu. V bývalé budově hasičů se nacházela tři patra. V každém patře bylo 

umístěno jedno taneční studio a všechna studia byla celé dny zaneprázdněna. Miloval jsem 

studio B v 2. patře, byla v něm speciální atmosféra. Pamatuji si, že jsme v tomto studiu jednou 

zkoušeli se souborem Ballet Hispanico. To jsem ještě netušil, že za pár měsíců zde budu tančit 

denně. Také si pamatuji, že právě z tohoto studia jsem poprvé ve svém životě viděl, jak sněží.  

Později se škola přestěhovala. Hned několikrát. Asi bych měl říct něco o struktuře, o tom, jak 

to fungovalo. Existovaly celkem tři složky: škola, druhá skupina a první skupina. Je pravda, 

že škola byla otevřená pro veřejnost. Každý mohl přijít a po zaplacení si zatrénovat v nějaké 

lekci. Pokud jste ale chtěli být součástí školy, museli jste projít konkurzem a museli jste platit. 

Já jsem tyto kroky díky Talleymu přeskočil. Škola zde nefungovala jako evropská 

konzervatoř. Když ji vystudujete, nedostanete žádný titul, jen certifikát o absolvování. Také 

se neučíte žádnou teorii. Hlavním a jediným předmětem je tanec sám o sobě. Lidé sem 

přicházeli studovat z celého světa. Jedním z důvodů populárnosti bylo, že studium na škole 

vás mohlo dobře připravit na konkurz do hlavní skupiny. A skupina Alvin Ailey American 

Dance Theater byl a je velký pojem. Skoro každý chce být součástí této skupiny, která byla 

natolik populární, že vlastně byly dvě, aby se stíhala všechna představení. V první skupině 

byli ti nejlepší tanečníci a druhá skupina sloužila jako přípravka pro první skupinu. I druhá 

skupina ale jezdila po světě a vystupovala.    

Po několika měsících studia na škole mi nabídli, abych se stal součástí druhé skupiny. 

Ani vteřinu jsem neváhal. Většina mých dnů probíhala tak, že jsem chodil na hodiny 

Hortonovy techniky20, ze které Ailey vychází. Potom následovala několika hodinová zkouška 

                                                 
20 Lester Horton (23. 1. 1906- 2. 11. 1956)- americký tanečník, choreograf a učitel. Jeho technika je považována 
za most mezi moderním tancem a jazzem. Jsou v ní obsaženy prvky amerického lidového tance, japonských gest 
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repertoáru. Nastudoval jsem choreografie jako Revelations21, Night Creatures, nebo Myth. 

Spolupracoval jsem s osobnostmi jako Ulysses Dove22, Donald McKayle23, Dianne 

McIntyre24. Mezi mé nejoblíbenější choreografie patřilo dílo Revelations. Všude, kde jsme 

s ním vystupovali, jsme měli bouřlivý potlesk vstoje. Energie během představení se postupně 

kumuluje. Zaplaví vás spousta pocitů a radost. Gospelová hudba se dostává hluboko pod kůži 

diváka a rychlé výkony tanečníků jsou také ohromující. Tato choreografie je nesmrtelná. Učí 

se jí lidé po celém světě a to i v dnešní době. Jedná se o mistrovské dílo. Celá choreografie je 

složena z několika částí s různou tématikou s tím, že spojujícím prvkem všech částí je 

baptistický kostel černých lidí. Jedním z nosných témat je, že lidé drží pohromadě, když je 

jim nějakým způsobem ublíženo, když nastanou těžké časy. A na tom něco opravdu je. Když 

jsme měli v Corpus Christi hurikán, lidé si navzájem pomáhali, půjčovali jsme si svíčky, 

rozdělovali jsme si jídlo atd. Když je všechno v pořádku, tak lidská soudržnost není tak 

patrná. Se skupinou jsme hodně cestovali. Měli jsme několik turné napříč USA, v Kanadě, 

v Bermudách. Všechna představení se ale držela na území amerického kontinentu.  

Velkou výhodou bylo, že jsem začal dostávat nějaký honorář. V té době jsem neměl 

žádnou jinou práci. Žil jsem v jednom sklepním pokoji, kde byla jen postel, umyvadlo a 

spousta krabic majitele. Pokud jsem chtěl jít na toaletu, nebo si něco uvařit, musel jsem jít o 

patro výš. Majitel mého pokoje totiž vlastnil celou budovu. V tu dobu jsem více nepotřeboval. 

Pronájem nebyl drahý a to bylo nejdůležitější. Nebyla to lehká doba. Sice mě hodně 

podporovali rodiče, ale moc peněz jsem neměl. Přežíval jsem na ovesné kaši a na chlebu 

s arašídovým máslem a marmeládou, která se tvářila, jako že je vyrobená z ovoce. Toto jídlo 

bylo nejlevnějším způsobem, jak se zasytit. Hamburgery jsem v té době nejedl, dokonce si 

nepamatuji, zda již řetězec McDonald`s v New Yorku byl. Vodu jsem pil pouze z vodovodu. 

Pamatuju se, že jsem dokonce šetřil na metru, kdy lístek stál nějakých 35 centů. Přeskakoval 

jsem metrovou zátarasu. V New Yorku mají trochu jiný systém než v Evropě. Žádné lístky, 

které byste si označili při vchodu do metra, neexistují. Musíte zaplatit a pak se vám otevře 

brána a vy můžete projít. No a já jsem neplatil a bránu jsem přeskakoval. Samozřejmě, že 

                                                                                                                                                         
rukou a karibských pohybů pánví. Dále jsou pak typické izolace horní části těla. Jedná se o velice dynamickou 
techniku, která zdokonaluje sílu a flexibilitu tanečníka. 
21 Revelations- choreografie, která je považována za jednu z nejznámějších a nejvíce viděných představení 
moderního tance. Vypráví příběh víry a výdrže afroameričanů. Jako hudba jsou použity spirituály a blues. Dílo je 
složeno ze tří částí: „Pilgrim of Sorrow“, „Také Me to the Water“ a „Move, Members, Move!“ 
22 Ulysses Dove (17. 1. 1947- 11. 6. 1996) je považován za jednoho nejvíce inovátorského choreografa druhé 
poloviny 20. století. Jeho choreografie jsou známy pro svou rychlost, sílu a erotismus.  
23 Donald McKayle se narodil 6. 7. 1930 v New Yorku. Je jedním z prvních černochů, který začal bourat rasové 
zábrany prostřednictvím moderního tance.  
24 Dianne McIntyre se narodila roku 1946. Je americká tanečnice, choreografka a kulturní průkopnice, které byla 
za svou práci vyznamenána několika prestižními cenami.  
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jsem si musel dát pozor, aby mě neviděli hlídači brány. Ti jsou ale občas zaneprázdněni a 

toho se dá využít. Nikdo jiný než hlídač by mě nezastavil. Každý se stará sám o sebe a každý 

někam spěchá. Kvůli pár centům by neriskovali být hrdinou. Mohlo by se to obrátit proti nim. 

Kamarádi přeskakujícího by ho mohli přijít pomstít. Ne v mém případě, samozřejmě.      

Po nějaké době mého působení v druhé skupině byl vypsán konkurz do první hlavní 

skupiny. Žil jsem v domnění, že na konkurz jít nemusím, že mě znají, a že kdyby mě tam 

chtěli mít, tak mě osloví. Věděl jsem totiž, že se to tak stalo jednomu tanečníkovi přede mnou. 

Mé domnění bylo osudově mylné. Na konkurz šli horší tanečníci než já a do první skupiny se 

dostali. Po skončení konkurzu mě vyhledal ředitel a zeptal se mě, proč jsem na konkurz nešel. 

Řekl jsem mu, že jsem nevěděl, že je to nutné. A on mi s politováním odvětil, že je to 

formální nutnost, a že je to škoda, že jsem tam nepřišel.  

Za několik měsíců probíhal další konkurz do první skupiny. Tentokrát jsem byl 

poučen a na konkurz jsem šel. Byl to můj první konkurz. Probíhal několik dní, skládal se 

z baletu, Hortonovy techniky a repertoáru. Dostavili se na něho tanečníci z celého světa. Z 

300 uchazečů nás zbylo 5. Měl jsem velkou naději, že budu vybrán. Zbývalo asi 30 minut do 

konce tohoto tanečního maratonu. Stalo se ale něco nečekaného. Selhalo mi koleno a já jsem 

padl k zemi. Byla to velice dramatická situace. Vynášeli mě na nosítkách a přijela pro mě 

záchranka. Byl jsem tak blízko… ale dveře do hlavní skupiny Alvin Ailey American Dance 

Theater mi zřejmě měly zůstat zavřené. 

 

To vypadá jako zásah nějaké vyšší moci… 

Možná… K tomuto tématu mám ještě jednu takovou příhodu. Když jsem ještě byl ve 

druhé Aileyho skupině, měli jsme jet na představení. Už si nepamatuju přesně kam, ale to 

není důležité. V té době jsem měl zraněný kotník a na představení jsem jet nemohl. Docela 

jsem z toho byl smutný. Stala se ale taková věc. Autobus s tanečníky měl nehodu. Jeden 

tanečník na místě zemřel a dva byli natolik zranění, že již nikdy nemohli znovu tančit. 

Zraněný kotník mě tak svým způsobem zachránil. Někdy se smysl věcí projeví až po delší 

době. 

 

Jaký byl Alvin Ailey? Potkali jste se?  

Ano, potkali jsme se několikrát. Alvin Ailey byl velký černoch původem z Texasu. 

Rád se smál. Pro své choreografie používal gospelovou a jazzovou hudbu. Což bylo něco 

neobvyklého. Témata choreografií volil z běžného života většiny lidí. Díky těmto důvodům se 

jeho soubor stal tak rychle populární po celém světě. Přiblížil tanec lidem. Díky němu byl 
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větší zájem lidí o tanec. Hodně lidí začalo chodit do divadla. Převážná část tanečníků byla 

černé barvy pleti, což bylo taky něco unikátního. Zároveň to byl dobrý argument pro 

získávání grantů.  

 

  Potkal jste se v Aileyho škole s někým, kdo se stal později slavným?  

Ano, asi bych zde zmínil Madonnu. Studovala na Aileyho škole ve stejnou dobu jako 

já. Zaměřovala se ale více na Grahamovou techniku25. Netančili jsme spolu, jen jsme spolu 

občas zašli ven. Už v té době byla úplně jiná než ostatní holky, bláznivá. Oblékala se jinak, 

každý nehet si malovala jinou barvou atd. Pak náhle ze školy odešla a za pár měsíců jsem ji 

viděl v televizi jako velkou hvězdu. Nemohl jsem věřit svým vlastním očím. V kontaktu jsme 

nezůstali. 

 

Co se dělo po nezdařilém konkurzu do hlavní Aileyho skupiny?  

Vrátil jsem se do Corpus Christi a začal jsem léčit svá kolena. Tentokrát se ale jednalo 

o komplexní problém. Jeden rok jsem zkoušel alternativní léčbu. Změnil jsem svou stravu. 

Začal jsem jíst pouze čerstvou zeleninu a ovoce a různé čerstvé džusy. Následkem bylo, že 

jsem se cítil velice silný a zdravý, ale kolenům to nepomohlo. Musel jsem podstoupit svou 

první operaci. Žádal jsem Aileyho školu o určité finanční odškodnění. Během konkurzu na 

podlaze byl prášek, který používají baletky na špičky, aby se jim to neklouzalo. Mé tělo se 

chtělo točit, ale chodidlo ne. Vzniklo tak napětí, tlak, kterému mé koleno podlehlo. Dostalo se 

mi ale odpovědi, že Aileyho škola za toto nezodpovídá. Operaci jsem si tak musel hradit sám. 

Nebylo zbytí. Po operaci jsem se musel několik dalších měsíců zotavovat.   

 

Vrátil jste se potom ještě do New Yorku?  

Nebyl jsem ještě úplně zotaven a neměl jsem domluvené žádné angažmá. I tak jsem se 

ale do New Yorku vydal. V té době nebyl internet ještě rozšířen. Důležitou roli hrály noviny. 

V New Yorku existují speciální noviny pro umění, najdete v nich nejčerstvější novinky ze 

světa umění, informace o konkurzech, o pracovních příležitostech pro umělce atd. Dostala se 

mi informace o jakési muzikálové skupině. Prošel jsem konkurzem a stal jsem se její součástí. 
                                                 
25 Martha Graham se narodila 11. 5. 1894 v Pittsburgu v Pelselvánii. Byla americkou tanečnicí a choreografkou. 
Její vliv na scénu moderního tance bývá přirovnáván vlivu Picassa na výtvarné umění. Tanci se věnovala 70 let 
až do posledního okamžiku svého života. Jako první tanečnice vystupovala v Bílém domě a obdržela nejvyšší 
ocenění Spojených států udělené prezidentem. Ve své práci ztvárnila osobnost, naděje, neúspěchy a vnitřní 
konflikty moderního člověka. Činila tak prostřednictvím své metody, která je založena na svalové a dechové 
koordinaci. Charakteristickým rysem její techniky je svalová kontrakce a uvolnění. Ve svých choreografiích 
citlivě reflektovala dobu 20. století plnou válek a frustrovaná Evropy. Zemřela 1. 4. 1991 v New Yorku.   
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Učil jsem se části brodwayských muzikálů, jako např. West Side Story. Nevystupovali jsme, 

nedostávali jsme zaplaceno. Chodil jsem tam, abych se postupně dostal do kondice. Po pár 

měsících jsem ale odešel, neboť mě to nijak zvlášť nenaplňovalo.  

Začal jsem pracovat na recepci tanečního studia Jo Jo`s Dance Faktory, tj. dnešní 

populární taneční studio Brodway Dance Centre. Byl jsem tak v centru tanečního dění. V té 

době, kdy jsem tam pracoval, mělo studio jen jedno patro a probíhaly v něm lekce baletu a 

jazzu.  Dnes má studio několik pater a probíhá v něm výuka spousty tanečních stylů. Výhodou 

bylo, že jsem mohl chodit na lekce zadarmo a dostávat se tak postupně do formy. Během této 

doby jsem si pro sebe vytvořil sólo. Pak jsem s ním vystupoval na různých akcích doufaje, že 

si mě někdo všimne.  

Jednoho dne jsem uviděl plakát s informací o konkurzu do Limon Company26. Téměř 

nic jsem o této skupině nevěděl, jen to, že dělají moderní tanec. Měl jsem dlouho pauzu od 

náročných tréninků, mé koleno nebylo ještě úplně doléčené a necítil jsem se připraven. Proto, 

když jsem dorazil na místo činu a viděl jsem ty natěšené tanečníky připravené k boji, otočil 

jsem se a šel jsem pryč. Vnitřně jsem cítil, že mám odejít. Nebyl ten správný čas.  

Za pár měsíců se výjimečně konal další konkurz, jen pro muže. Tentokrát jsem se cítil 

připraven. Vydal jsem se tedy na cestu. Konkurz se odehrával na místě, kde jsem ještě před 

tím nebyl. A to byl zádrhel. Nemohl jsem místo činu najít. Konkurz již začal a já jsem bloudil 

po newyorkských ulicích. Až asi po hodině se mi podařilo najít tu správnou budovu. Byla to 

bývalá továrna na šicí stroje. Nastoupil jsem do ohromného výtahu. A pak se stalo něco 

nečekaného. Dveře výtahu se otevřely a já jsem se ocitl přímo v tanečním sále. Nebylo cesty 

nazpět. I přesto, že jsem přišel pozdě, věnoval jsem nejdřív čas tomu, abych se řádně 

rozcvičil. Věděl jsem, že kdybych tak neučinil, nepodám svůj nejlepší výkon. Konkurz se 

skládal ze tří kol, která byla rozdělena do tří dnů. Postupně jsem se dostal do posledního kola. 

Zbylo nás asi deset a měli jsme prezentovat své sólo. Výhodou bylo, že jsem měl své sólo již 

připravené. Nakonec vybrali tři tanečníky a já jsem byl jeden z nich. Dveře do Limon 

company se mi otevřely a já jsem jimi prošel. Jennifer Scanlon, spoluředitelka company mi 

následně řekla, že si mě všimla, již když jsem vstoupil do místnosti a ocenila, že první, co 

jsem udělal, bylo, že jsem se šel rozcvičit. 

 

 

                                                 
26 José Limon (1908- 1972) patří mezi klíčové osobnosti rozvoje moderního tance. Narodil se v Mexiku, ale 
když mu bylo 20 let, tak se přestěhoval do New Yorku. Roku 1946 založil svou vlastní skupinu s názvem José 
Limon Dance Company 
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Jaký byl Váš čas v Limon company?  Potkal jste se s José Limonem?  

S José Limonem jsem se bohužel nesetkal, byl již mrtev. Měl jsem však tu čest čerpat 

jeho odkaz z nejbližšího zdroje. Do této doby jsem dělal jen taneční techniku. Limonem mi 

odkryl další rozměr tance, duši. Limonova filosofie vychází ze spojení s přírodou. Nechal se 

inspirovat cyklem života, rodíme se a umíráme, nahoru a dolů, spadnout a vrátit se zpátky, 

vlny v moři jdou na pobřeží a zpátky. Všechny tyto elementy jsou obsaženy v Limonově 

technice. Pád a návrat zpět, přenášení váhy, zkoumání gravitace vlastním tělem jsou typické 

prvky Limonovy techniky. V tomto stylu jsem se našel. Tyto pohyby jsou pro mé tělo 

naprosto přirozené. Limonovo pojetí tance se stalo mou součástí a o pár let později ovlivnilo 

mou vlastní metodu tance.    

V Limonově company byl jiný systém než u Aileyho. Místo tří skupin zde byla jen 

jedna. Když jsem přišel do skupiny, měli již připravenou tour. Nebyl dostatek času, abych se 

vše stihl naučit. Proto skupina odjela a já jsem zůstal. Shodou okolností jsem se zrovna 

pohyboval v budově Limon company, když volal někdo z americké ambasády, že potřebují 

učitele, který by jel šířit americkou kulturu v podobě tance na Karibské ostrovy. Všichni byli 

pryč a tak jsem byl pověřen já. Asi měsíc jsem učil na nádherných místech jako El Salvador, 

Haiti, Honduras, Barbados. Tanec byl pojat jako prostředek pro lepší komunikaci a 

porozumění mezi národy. Nebyla to má první zkušenost s učením. Již předtím jsem učil 

v Corpus Christi u Nancy a i u Laryho.  

Po návratu do New Yorku jsem začal studovat repertoár Limon company. Nastudoval 

jsem choreografie jako Choreographic Offering, Unsung, Psalm, There is a Time. Mé první 

představení s Limon company se odehrálo v New Yorku, poté jsme začali hodně cestovat. Mé 

první turné bylo v Brazílii a trvalo asi dva týdny. Vystupovali jsme např. v Porto Alegru, Sao 

Paulu, Riu de Janeiru.  V tu dobu jsem se skupinou ještě neměl podepsanou smlouvu, 

testovali mě. Ale po skončení posledního brazilského představení mi ji dali. Pamatuji si, jak 

mi Jennifer Scanlon řekla: „Musíme udržet práci Limona naživu!“.    

Ve skupině jsme nepůsobili celý rok, nebylo tolik pracovních příležitostí. Měli jsme 

turné a pak třeba 3 měsíce pauzu. Záleželo na situaci. Po brazilském turné jsme měli právě asi 

ty tři měsíce volno. Rozhodl jsem se v Brazílii zůstat. Začal jsem učit. Když se na to podívám 

zpětně, řekl bych, že jsem učil takovou slátaninu. Prostě jsem dal dohromady své nasbírané 

znalosti. Žil jsem ze dne na den. To, co jsem si na lekci vydělal, jsem utratil za jídlo a bydlení. 

Vždy na lekci přišel někdo, kdo mě pozval učit na nějaké další místo. Vždy jsem někoho 

potkal. Během svých lekcí jsem učil i choreografie, které jsem vymýšlel. Na jednu takovou 

lekci přišel Ismael Ivo. Člověk, který mě za pár let spojí s vídeňským tanečním festivalem. 
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Shodou okolností v této době do Brazílie, na místo, kde jsem byl, přijela vystupovat Aileyho 

company. Potkal jsem tak své staré přátele a i Aileyho, který pak zůstal na dovolené. Přišel se 

podívat, jak učím. Studenti mu zatančili mou choreografii. Uprostřed celé choreografie stál 

Ismael. Ailey si ho všiml a navázal s ním kontakt. Ismael šel potom studovat na Aileyho 

školu, ale do hlavní, ani do druhé skupiny se nedostal. Dále jsme pak s Limon Company 

cestovali skrz celé USA, do Kanady a dvakrát do Evropy. 

 

Jaké bylo setkání s Evropou? 

Pamatuji se, že jsem byl hodně překvapen z tak různých jazyků. Na jakési kulturní 

odlišnosti jsem byl zvyklý z New Yorku, ale ne v takové míře. Úplně první místo, kde jsme 

měli vystoupení, byla Barcelona. Vystupovali jsme ve venkovním divadle Grec. Byl to úžasný 

zážitek. Když jsme tančili, měli jsme nad sebou nebe plné hvězd. Po představení si mě 

vyhledala Anna Maleras a navázala se mnou individuální profesní kontakt. Pozvala mě, abych 

přijel učit do Sitgesu, město poblíž Barcelony. Vytvořil jsem tak svůj první individuální 

kontakt s Evropou. Dalšími místy, která jsme s company v Evropě navštívili, bylo třeba 

Dánsko, Německo a Finsko.  

Když jsme měli další volné období, prošel jsem konkurzem na rockovou operu MASS 

složenou Leonardem Bernsteinem. Tato opera byla prezentována u příležitosti 10. výročí 

otevření Kennedyho centra ve Washingtonu DC. Byla to velká událost, na kterou byli 

pozvané velké osobnosti americké společnosti včetně známých politiků, a kterou vysílala 

televize po celých USA. Zařídil jsem, aby se na mě přijeli podívat rodiče z Corpus Christi. 

Byl to pro ně nezapomenutelný zážitek.  

  Celkově jsem v Limon Company působil asi 5 let. Hodnotil bych tyto roky jako vrchol 

své interpretační kariéry na jevišti. Od začátku svého působení ve skupině jsem byl sólistou. 

Limonova technika se stala základem všech mých zkušeností. Vše ostatní, co jsem se během 

své taneční kariéry naučil, jako např. balet a Hortonovu techniku, se nabalilo navrch. 

Limonova technika mně přirostla nejblíže. Čas v Limon Company bych tedy hodnotil jako 

velice hodnotný. Limon byl svým způsobem také filosof. Dokázal pojmenovat to, co jsem 

cítil. Jeho názory a myšlenky mě hodně ovlivnily. Jako např. myšlenka, že jsme na půl lidé a 

na půl andělé. Naše tělo a zákon gravitace představují lidskou část a naše duše toužící po 

dosažení nebes představuje andělskou část. Vedeme tak neustálý vnitřní boj, který lze krásně 

vyjádřit tancem. 
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Máte zkušenosti s intrikami?  

Cesta, jak se dostat do skupiny, nemusí být vždy čestná a oficiální. Určitě se tak děje. 

Já osobně ale žádné takové zkušenosti nemám a ani neznám nikoho ze svého okolí, kdo by je 

měl. 

 

A jak je to s muži? Je pravda, že většina mužů jsou homosexuálové?  

Většina kluků v Limon Company i v Alvin Aileyho Company byli homosexuálové. 

Dokonce sám Ailey byl homosexuál. Za svého života to ale tajil. Těsně před tím než zemřel, 

tak dokonce doktorům řekl, aby pozůstalým udali jiný důvod smrti než AIDS. To, že je 

tanečník gay, je časté, ale není to pravidlem. Já sám jsem takového tvrzení dokladem. 

 

Jaké to bylo žít v New Yorku? 

New York byl jedním z mých nejlepších učitelů života. Nikde se nemůžete schovat. 

Prostě to musíte žít. V jednu chvíli jste dole a v druhou chvíli můžete být na vrcholu. I když 

tanečníci zpravidla nikdy opravdu zbohatnout nemůžou, pokud nejste Baryšnikov27. V New 

Yorku to žije. Je to jedno z nejvíce vzrušujících míst na světě. Stále je možnost mít co dělat. 

Záleží jen, jestli na to máte peníze. Je to město dvou protikladů, najdete tam to nejlepší, ale 

zároveň to přináší i své nevýhody. Léta jsou špinavá kvůli znečištění. Když jdete ven 

v sandálech, vrátíte se domů s černýma nohama. Tempo je velice rychlé, ne každý ho ustojí. 

V době, kdy jsem tam žil, tak bylo na ulicích celkem nebezpečno. Hodně násilí, drogy a porno 

průmysl. Mám dokonce zkušenost s vraždou. Užíval jsem si krásné slunné odpoledne 

v Central parku a najednou vidím chlápka, který běží a za ním dalšího chlápka, který ho honí. 

Náhle slyším ránu a utíkající chlápek padá k zemi. Celá situace se odehrávala asi 20 metrů 

ode mě. Ten, co střílel, utekl a ten, co byl střelen, na místě zemřel. Vyslýchala mě potom 

policie, protože jsem byl nejbližším svědkem. Od té doby se to ale v New Yorku změnilo k 

lepšímu. 

V New Yorku jsem celkem strávil asi 10 let svého života. Je pravda, že jsme se 

skupinami hodně cestovali a taky jsem se snažil jezdit do Corpus Christi minimálně dvakrát 

do roka. Ale i tak jsem v tom městě strávil hodně času. Za tu dobu jsem vystřídal asi 6 bytů. 

Měl jsem 3 vážnější vztahy a nějaké ty nevázané známosti. Po těch 10 letech jsem ale pomalu 

                                                 
27 Michail Baryšnikov (1948) baletní legenda, která pochází z Lotyšska.  
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začal cítit, že potřebuju změnu. Cítil jsem, že potřebuju trochu zpomalit své životní tempo a 

také strávit více času s rodinou. Bylo mi asi 35 let.  

 

Takže jste se vrátil do Corpus Christi?  

Ano. Jeden z dalších důvodů, proč jsem tak učinil, bylo, že jsem cítil potřebu něco říct. 

Něco vlastního vytvořit a využít tak nasbíraných zkušeností. Založil jsem proto svou vlastní 

skupinu, která se jmenovala Contemporary Dance Theatre. Založil jsem ji s lidmi z Laryho 

studia, které jsem znal, a kteří byli mí přátelé. I v době, kdy jsem byl v New Yorku, jsem 

s nimi udržoval kontakt. Celkem nás tam bylo asi 8. Skupina měla formu neziskové 

organizace. Žádali jsme o granty. Dostali jsme možnost vytvořit představení k dvoustému 

výročí založení Texasu jako státu. Postavil jsem koncept představení na třech faktech o 

Texasu. Jedním byla texaská jazzová společnost. V první části představení jsem použil 

jazzovou hudbu. Spolupracoval jsem na ní se slepým pianistou. V druhé části jsem se nechal 

inspirovat stěhováním ptáků. Během zimy se totiž hejna ptáků stěhovala do Corpus Christi. 

Choreografii jsem nazval South. Poslední část pojednávala o původních obyvatelích Corpus 

Christi, o indiánském kmeni Karankua. Příběh byl dle skutečnosti o tom, jak běloška navázala 

kontakt s indiánským kmenem a měli spolu krásný vztah. Poté jsme uspořádali sami 

celovečerní představení, kde našimi hosty byli tanečníci z Lousiany.   

I přes to, že jsme v té době byli jediná skupina moderního tance v Corpus Christi, 

neměli jsme dostatečnou finanční podporu. Dalším faktem bylo, že všichni tanečníci měli 

svou práci, aby se uživili a tančit chodili až po práci. Já jsem byl jediný, který to měl jinak. 

Pracoval jsem nárazově tak, že jsem učil na různých místech, i v Evropě. Ze všech jsem měl 

tedy na skupinu nejvíce času. A tak jsem se o vše staral více méně sám. Byl jsem choreograf, 

tanečník, producent, vymýšlel jsem kostýmy, psal jsem granty atd. Na jednoho člověka toho 

bylo příliš. Nešlo to takhle dál, jinak bych se asi zbláznil. Po dvou letech jsme museli skončit 

s tím, že jsem si v sobě vybudoval odpor k tomu mít svou vlastní skupinu.    

 

Joe Alegado jako pedagog 

Kde v Evropě jste učil? A jak často?  

Zrovna jsme s Limon company dokončovali tour v Německu a obdržel jsem telefonát 

od Karla Rosenberga, který kontakt na mě obdržel od Ismaela Iva, kterého jsem potkal 

v Brazílii. Karl mě pozval do Vídně, abych učil na prvním ročníku tanečního letního festivalu 

s názvem Internacional Dance Week. Nabídku jsem přijal. Celkem nás tam bylo asi 5 učitelů. 
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První ročník trval jeden týden a byl tak úspěšný, že byl prodloužen o druhý týden a bylo na 

něm plno. Poté se festival konal i v zimě. Postupně se festival rozrostl tak moc, že bylo 

organizačně náročné udržet letní i zimní festival. A tak byl zimní festival zrušen. Takové jsou 

počátky dnes již celosvětově známého tanečního festivalu Impuls Tanz, který dnes probíhá 

celý měsíc a vystřídá se na něm přes 100 učitelů. V jeden okamžik probíhá v různých sálech 

asi 12 různých lekcí po celý den. Já tam učím každým rokem již 27 let. Během té doby, co 

tam učím, jsem si vytvořil síť kontaktů po celé Evropě. Začal jsem učit na různých místech 

jako např. v Barceloně, Valencii, Kolíně, Tübingenu, Düsseldorfu, Bratislavě atd. Zajímavé 

je, že jsem se všemi komunikoval skrze dopisy a faxy, občas výjimečně přes pevný telefon. 

Situace se změnila až v 90. letech. A dnes je nejrozšířenější formou komunikace internet.   

V důsledku pracovních příležitostí jsem postupně začal trávit více času v Evropě. Měl 

jsem různé známosti, žil jsem bohémským životem. Až jsem jednou ve Vídni potkal ženu, se 

kterou jsem se oženil, a začali jsme spolu žít v Barceloně. Je to poprvé, kdy jsem se v Evropě 

usadil. Barcelona se stala mou základnou roku 1990. Bylo to fajn mít svůj vlastní dům a 

zázemí, ale manželství nefungovalo. Byl jsem totiž nevěrný. Oženil jsem se pod tlakem své 

přítelkyně, rodiny a vůbec celé společnosti. Hluboko uvnitř jsem to tak necítil. Bavilo mě být 

s různými ženami. Mohl jsem si vybírat, neboť taneční svět je složen především z žen. 

Experimentoval jsem a to není dobrý základ pro manželství. Chyběl mi respekt. Trvalo mi, 

než jsem si to v sobě urovnal. První impuls k uvědomění si, že něco není správně, byl rozvod 

po 4 letech. Má žena neunesla mou nevěru, což je naprosto pochopitelné. Začal jsem razantně 

měnit svůj život, svůj postoj k ženám, k sobě. 

 

Máte děti?   

Ne, nemám. Hodně tanečníků se neusazuje brzy. Hlavní důležité roky pro tanečníky 

jsou mezi dvaceti a třiceti lety. Pokud chtějí naplnit svou kariéru, nemohou v této době 

budovat rodinu. Potom nastává období, kdy žena cítí své biologické hodiny. Možnost mít dítě 

netrvá do nekonečna. U muže to tak není. Čas ho tolik nepoutá. Chtěl jsem být svobodný a 

užívat si života. Na druhou stranu je pravda, že jsem trávil hodně času sám se sebou. Za 

takovýchto podmínek jsem si neuměl představit, že se o někoho starám. Já sám jsem neměl 

vyřešené věci. Necítím to ale jako handicap. Necítím, že bych v životě o něco přišel. Tanec je 

svým způsobem mým dítětem, mým způsobem předávání něčeho svého dál.  

 

Základnou Vám tedy byla Barcelona. Jak vypadal Váš taneční život?  
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V době, kdy jsem začínal žít v Barceloně, zrovna hledali učitele tance v Institutu de 

Theater. Díky Anně Maleras, kterou jsem potkal po představení s Limon company, se o mně 

dozvěděli a pozvali mě. Učil jsem moderní tanec a postupně jsem rozvíjel svou vlastní 

metodu. Studenti po skončení obdrželi jen certifikát o absolvování školy, zabývali se jen 

praxí. V dnešní době se zde studuje i teorie a studenti obdrží titul. Během učení na institutu 

jsem pokračoval v cestování a učení po Evropě.  

 

Po rozvodu byla Barcelona stále Vaší základnou?  

Ano, byla. Odstěhoval jsem se z domu a začal jsem žít sám v bytě. Bylo to období 

vnitřního hledání. Během této doby jsem do Barcelony pozval dvě tanečnice z Bratislavy. A 

společně s dalšími dvěma tanečnicemi z Barcelony jsme tvořili různé choreografie. Nestali 

jsme se oficiální taneční skupinou. Měl jsem skrytý blok zakládat něco oficiálního. Tvořili 

jsme spíše pro zábavu. Možná, že to byla chyba, protože tanečnice byly velice talentované. 

Přestal jsem pracovat v Institutu, změnila se tam situace. Pokračoval jsem učení v různých 

studiích v Barceloně a na různých místech v Evropě.  

Po třech letech nastala změna. Vrátil jsem se do USA. Začal jsem žít se svým bratrem 

a jeho přítelem v Columbusu, což je hlavní město Ohia. Cítil jsem potřebu strávit více času s 

bratrem, se kterým jsme měli krásný harmonický vztah, a který byl nakažen virem HIV. Také 

jsem potřeboval změnu, stále jsem hledal jakýsi vnitřní mír po svém rozvodu. Začal jsem učit 

na ohijské státní univerzitě (Ohio State University), která je největší univerzitou Spojených 

států amerických. Zrovna někoho hledali. Uvnitř univerzity se nachází taneční oddělení, kde 

jsem působil. Měl jsem tak stabilní práci, pojištění, auto, blíž k rodičům než z Evropy. Se 

studenty jsem oprášil svou choreografii South. Byl to krásný čas, ale zároveň i těžký čas. Stav 

mého bratra se zhoršoval. Až na konec po dvou letech své nemoci podlehl. Byla to pro mě 

velká rána. Svého bratra jsem opravdu miloval, v mnoha ohledech byl mým vzorem. Byl to 

elegán svého druhu. Po jeho smrti jsem neměl důvod pokračovat v Ohiu. Odešel jsem tedy 

zpět do Evropy a jako svou základnu jsem si vybral Vídeň. 

 

Proč jste se vrátil do Evropy, jak vnímáte svou identitu? 

Můj bratr Fausto zemřel v červnu. Přede mnou stálo období učení na letních tanečních 

školách v Evropě. Měl jsem v Evropě více pracovních příležitostí než v Corpus Christi. 

Dalším faktem je, že u moci byl v té době Bush. S většinou jeho názorů jsem nesouhlasil, 

jednoduše řečeno, nebyl jsem hrdý na to, že jsem Američan. Dal jsem tedy přednost prostředí, 

z kterého srší historie, a kde nemusím všude jezdit autem.  
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Jak vnímám svou identitu? Světově. Vidím větší obraz než město, stát. Všichni jsme 

stejní lidé a žijeme v jednom světě. Jediné, co se stalo je, že si lidé v průběhu času rozdělili 

území, nějak ho označili, začali ho chránit a považovat za své vlastní. Lidé si myslí, že 

všechno vlastní. Realita je ale taková, že nevlastníme vůbec nic. V miliardové existenci 

planety Země je každé období jen přechodné. Co se stalo tak vyspělým civilizacím, jako byla 

mayská, nebo egyptská? Co bude s naší a která bude další?  

 

Proč zrovna Vídeň?  

Vídeň jsem si jako svou základnu vybral, protože byla centrem mé práce. Byl jsem 

pozván, abych učil ve státní vídeňské opeře. Jednalo se o nárazovou práci, učil jsem tam asi 

dva, nebo tři týdny třikrát do roka. Dále jsem měl možnost asi pětkrát do roka učit v tanečním 

studiu Move on, které se nachází na Mariahilfestrasse. No a pak v létě se ve Vídni koná 

Impuls Tanz Festival. Zároveň je z Vídně svým způsobem všude blízko. Díky každoročnímu 

učení na festivalu Impuls Tanz jsem měl Vídeň prozkoumanou. S jazykem jsem sice 

nesouzněl, ale když jsem tam začal žít, nebylo to pro mě úplně neznámé město.  Učení mě 

drželo od toho, abych propadal depresím. Bylo to těžké období, neboť můj bratr zemřel roku 

2002, roku 2004 následovalo úmrtí mého otce a roku 2006 úmrtí mé matky. Nemůžu uvěřit, 

že od té doby uběhlo již pět let. Dnes se ptám, zda jsem mohl učinit více. Snažil jsem se 

cestovat do Corpus Christi tak často, jak jen to šlo. Ale život jde dál, musel jsem se se ztrátou 

svých nejbližších nějak vyrovnat. V té době jsem se také již po několikáté rozešel se svou 

přítelkyní, která byla jedním z důvodů, proč jsem ve Vídni zůstával. Pod vlivem všech těchto 

okolností jsem cítil, že potřebuji nějakou změnu.  

 

Jak byste popsal svou taneční metodu?  

Abych obsáhl téma, co je má taneční metoda, považuji za důležité, abych nejdříve 

pojednal o svých tanečních kořenech. Moje tréninky baletu, jazzu, moderního i afrického 

tance z velké části přispěly k tomu, že jsem dnes takovým tanečníkem a učitelem tance, jakým 

jsem. Již jsme se o nich bavili, ale rád bych je tomto místě ještě jednou zmínil a shrnul je. Můj 

první kontakt s taneční technikou proběhl skrze balet. Jsem velice vděčný za to, že jsem měl 

tak dobré a pečující učitele. Moji první učitelé baletu, Nancy Sulik, Larry a Bettye 

Roquemorovi mě učili úctě k umění tance. Dále mě učili, jak si zorganizovat tělo tak, aby 

během různých vytočených pozic stále dýchalo, a aby jím proudila energie. Dali mi základy, 

na kterých jsem mohl dále stavět. Podpořili mou lásku k tanci.  Tato láska pro tanec se stala 

ještě intenzivnější, když nás Larry Roquemore učil Matt Mattoxovu jazzovou techniku. Pan 



 35

Roquemore toho měl hodně za sebou. Tančil přímo s Mattem Mattoxem na Brodwayi a 

v televizi. Ukázal mi tanec z jiného úhlu pohledu. Ukázal mi, co to znamená tančit s rychlostí 

a silou. Byl jsem vystaven pohybům, které shledávám živými a vzrušujícími. Dalším faktem 

je, že Larry byl mým prvním učitelem mužského pohlaví. To, že jsem se mohl učit od 

takového profesionála, představuje nezměřitelný přínos. Tanec se stal zároveň mou 

profesionální prací, když jsem začal tančit v souboru Ballet Hispanico v New Yorku. Pak 

jsem pokračoval v druhé skupině Alvin Ailey American Dance Theatre. Až s příchodem do 

Limonovy company jsem ale cítil, že přicházím domů. Při setkání s Limonovým přístupem 

k pohybu jsem si uvědomil mnohé o svém těle, mysli i duši. Limonova filosofie pohybů byla 

upravena na míru mého cítění. Setrvačnost vytvořená pády a navráceními se váhy těla 

umožnilo vznik pocitům důležitosti života samotného. Vyrostl jsem pár minut od Mexického 

zálivu, kde jsem zakoušel sílu vln a mocných větrů v podobě hurikánů a sezónních bouří. 

Tuto zkušenost bych přirovnal k pocitům, které jsem zakoušel během objevování nového 

způsobu pohybů. S Limonovým stylem jsem rychle navázal blízké spojení. Nikdy před tím 

ode mě nebylo vyžadováno, abych si byl vědom funkcí svého těla v přítomném okamžiku. V 

prvních letech svého tanečního tréninku jsem měl za to, že se mám pokoušet o tvarování a 

modelování svých svalů do tvarů, které by následně vytvářely obraz role, kterou jsem měl 

interpretovat. Teď ode mne ale bylo požadováno, abych se ponořil do svého těla a představil 

si své klouby, kostru a dýchání. Měl jsem pátrat po původu pohybů a následně pozorovat 

jejich průběh. Měl jsem za úkol hledat upřímnost pohybu.  Když jsem tak činil, sebral jsem 

veškerou svou energii do ústředního bodu a pak jsem mohl soustředit život sám o sobě do 

jednoho tanečního pohybu.  

Kořeny mé taneční metody tedy vycházejí ze základů Limonovy techniky. Má práce je 

dále ovlivněna mými zkušenostmi s baletem, Matt Mattoxovou technikou jazzu, Hortonovou 

technikou a africkými tanci. Potom tady je ještě jeden aspekt mé minulosti, který stojí za 

všemi předešlými aspekty tanečních tréninků. Před tancem to byl sport. Má maminka mi často 

říkávala, že jsem se narodil s míčem v ruce. Abych řekl pravdu, tak si nepamatuju své 

okamžiky dětství bez míče. Ať už to byl míč baseballový, fotbalový, basketbalový, 

volejbalový, tenisový, pingpongový, jakýkoliv míč, který si dokážete představit. Hrál jsem si 

s ním ráno, odpoledne a večer. Spolu s kluky ze sousedství jsme hráli sport 365 dní v roce. 

Můj život od narození až do 20 let se točil kolem idey stát se profesionálním míčovým 

hráčem. Nezáleželo tolik na tom, který sport by to byl. Byl jsem však v jižním Texasu dobře 

znám jako baseballista, fotbalista a basketbalista. Kdybyste mě tlačili k tomu, abych vybral 

jenom jeden z nich, tak by to byl asi baseball. V něm jsem měl předpoklady, abych to dotáhl 
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nejdále. Basketbal byla ale moje největší láska. Byl by to basketbalový míč, se kterým bych 

chodil spát do postele. Před spaním bych si ho přehazoval z ruky do ruky asi stokrát, při tom 

bych si představoval, jak jsem blízko koše. Moje maminka, nebo tatínek vždy museli přijít a 

varovat mě, že když si nepřestanu hrát, tak mi míč seberou. Tato jediná vyhrůžka na mě 

fungovala. 

Vyprávím zde tyto příběhy, abych vysvětlil jeden ze základních principů své taneční 

metody. Když tvořím lekci, téměř vždy začínám s rukama. Mé ruce a paže jsou 

charakteristickým rysem, kterým se má lekce liší od jiných. Každý pohyb, od hlavy, přes 

torzo, pánev, nohy až k chodidlům, vychází z pohybu rukou. To, že jsem vyrůstal s míčem 

v ruce, mi umožňuje, abych dokázal v prostoru vytvarovat tvar rukou, které drží míč, aniž by 

ho držely. Ruce činící tyto tvary potom komunikují se zbytkem těla a říkají mu, co se má stát 

dál. Je to podobné jako domino efekt. Jakmile první domino padá, zbytek domin reaguje na 

váhu padajícího domina a následně začne také padat. Mé ruce začnou a tělo následuje. 

Když tvořím pohyb rukou pro začátek lekce, čerpám ze své svalové paměti, která je  

uložená hluboko uvnitř každého svalu mého těla. Tvary, které jsou uloženy uvnitř této svalové 

sítě, jsou zakořeněny v mých smyslech. Cítím špínu fotbalového hřiště, stejně jako 

baseballového hřiště, nebo basketbalového kurtu. Cítím kůži basketbalového, baseballového i 

fotbalového míče, každou se svou vlastní vůní. Slyším zvuk basketbalového míče, jak se 

dotýká země, nebo ruky, nebo zvuk, když se pálka při odpalu dotkne baseballového míče. 

Instinktivní cítění míče, automatické, v minisekundě rychlé měření váhy míče v ruce potřebné 

ke kalkulaci, jak poslat míč skrze prostor a jakou rychlostí. Všechno toto a mnohem víc 

přispívá k mému vnímání sportu skrze tanec.  

Tyto smysly mám extrémně aktivovány. Tak, že když tvořím pohyby rukou, jsem na 

ně odkázán. Nemyslím, nic si nepředstavuji, nedívám se do budoucnosti. Snažím se nedívat 

do minulosti, protože se snažím vymyslet nějaké nové gesto s vědomím, že, jak všichni víme, 

téměř všechno již jednou vymyšleno bylo. Originalita pohybu je určena tím, kam mě můj 

způsob tvoření vezme. Kam mě vezme impuls mých paží. To, jak se způsob, kterým 

přecházíme z jednoho pohybu do druhého, spojuje se zbytkem těla, považuji za záležitost 

originality. Má touha tvořit nová gesta bude vždy mým inspiračním faktorem, který mě 

motivuje, abych pokračoval v objevování. Věřím ve svou smyslovou paměť. To, co vznikne 

během okamžiku tvoření, bývá většinou překvapení. Často jsem udiven, když zjistím, že nově 

vytvořený pohyb má spojitost s mou dávnou minulostí.  

Má metoda? Lekce je strukturována kolem pohybů rukou, které mají většinou svůj 

původ v baseballu, fotbalu, nebo basketbalu. Je to tak prosté, jak to zní. K mé pohybové 
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perspektivě bezpochyby přispělo i prostředí, kde jsem vyrostl, a které je typické pro své 

jedinečné klimatické podmínky. Jsem vděčný a cítím se zavázán příběhu, který jsem žil jako 

mladý kluk. Říci, že udržuji na živu poklad pohybů z mého raného života, znamená cítit 

přítomnost něčeho, co je větší než já. 

 

Jak s tancem začít?  

Naše tělo je úžasným nástrojem k vyjádření jakýchkoliv emocí, radosti, smutku, 

hněvu, vášně atd. Můžeme tak učinit těmi nejjednoduššími gesty. Aby skrze nás mohly ony 

emoce a energie proudit, naše tělo musí být otevřené. Když tančíme, jsme vlastně takovým 

kanálem. Velice často je naše tělo zamčené, ztuhlé, zablokované. Proto ho musíme trénovat. 

Čím více otevřeného těla se nám podaří docílit, tím zřetelněji dokážeme komunikovat. Člověk 

se potom stává mostem mezi zemí a nebem a mezi nebem a zemí.  

Prvním krokem k tanci je zápal. To, že opravdu chceme. Cesta tance totiž není 

jednoduchá a cíle se nedosáhne hned na počkání, jak mnozí očekávají. Je třeba značná dávka 

trpělivosti a píle. Pokud chceme létat, musíme se nejdříve naučit základy. Abychom dosáhli 

složitého, musíme nejdříve projít jednoduchým, což se může zdát nudné. Potřebujeme 

správný postoj k věci. Důležité je spojení se zemí, dýchání a uvědomění si celého těla. Je 

třeba poslat kyslík do každé části našeho těla. Pokud to někde vázne, máme blok a nemůžeme 

se skrze prostor pohybovat tak hladce. Základní jednotkou tance je podle mě plié28. Na kvalitě 

plié záleží kvalita našeho přesouvání se v prostoru, neboť právě plié určuje náš vztah k zemi. 

Funguje to jako žárovka. Tak jako elektřina vede skrze vedení až k žárovce a výsledkem je 

světlo, tak energie proudí ze země, skrze tělo a výsledkem je to, že tančíme. Země je naším 

zdrojem energie. Plié nám umožňuje přenášet váhu z jedné nohy na druhou, což ovlivňuje 

naši pánev, následně i postavení a uspořádání kostí.  

Existují techniky, které naopak vyžadují odpoutání se od země. Jako např. Hortonova 

technika. Touha stát se něco víc a svalově se od země odstrkovat. Podle mě je třeba najít 

rovnováhu mezi tím, jak moc zemi odporovat a jak moc se jí odevzdat. Na tomto principu je 

založena Limonova technika, která mi je velice blízká. I když se od země odpoutávám, tak 

z ní nabírám energii, abych se mohl odpoutat. Je třeba gravitaci přijmout a učinit z ní naši 

výhodu, je třeba se zemí splynout. Dalším důležitým aspektem je přítomnost. Uvědomovat si 

každý pohyb. Neznamená to nutně, že musíme myslet. Musíme být ale v pohybech přítomni, 

nalézt v nich dokonalost. Pak stačí, když budeme na jevišti hýbat malíčkem a bude to umění.  

                                                 
28 Plié-  jedná se o baletní prvek, kdy dochází k pokrčení kolenou. V češtině bychom mohli použít výraz mírný 
podřep.  
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Tanec je pro mě způsob, jakým se pohybujeme skrze prostor. Je to způsob vyjádření 

emocí. Skrze krásu pohybu přicházejí pro diváka asociace. Nechávám se inspirovat elementy 

života. Představím si vodu, vítr, oheň a zemi a nechávám je, aby si se mnou pohrávaly. Dále 

mě inspirují kočky. Velké kočky. Taková kočka využívá svého plié maximálně. To jak se 

odráží, skáče a dopadá, jak přenáší svou váhu, atakuje, čeká a vzápětí napadne tak rychle, že 

ani nevíte, jak se to stalo… Abychom tancovali, techniku nutně nepotřebujeme. Někdy 

projdeme skrze techniku, aniž bychom o tom věděli. Někteří se narodí s předpokladem hýbat 

se a pak už záleží na tom, na jakou úroveň chceme dojít a co chceme tančit. Např. 

improvizovat a vyjádřit tak své emoce může každý hned. Technika nám slouží k tomu, 

abychom trénovali své tělo jako nástroj. Máme pak více možností jak emoci vyjádřit, pohyby 

jsou čitelnější a krásnější. Je dobré být otevřeným tanečníkem. Každý taneční styl nám může 

dát jinou kvalitu, jiný pohybový slovník, jiný způsob pohybu skrze prostor. Naše vyjadřování 

se je potom barevnější, zajímavější. A právě k tomu v dnešní době hodně dochází. Styly se 

mixují dohromady a je těžké říci, co je co. Hranice mezi styly již nejsou tak zřetelné, prolínají 

se.  

 

Jaké je postavení Vaší metody tance v dnešním tanečním světě? 

Upřímně řečeno musím přiznat, že si připadám jako vymírající dinosaurus. V dnešní 

době se hodně rozmáhá styl, který si říká contemporary. Ironické je, že každý má jinou 

definici tohoto stylu a určit hranice mezi contemporary a moderním tancem může být mnohdy 

velice obtížné. Nerad škatulkuji do stylů, neboť opravdu těžko říct, kde jeden styl končí, a kde 

druhý začíná. Zřejmé je ale to, že dnešní doba se staví zády k baletu a technice vůbec. K tanci 

to prý není potřeba. Samozřejmě, že je možné vyjádřit emoce skrze improvizaci. Bez 

baletního tréninku je ale náš pohybový slovník limitován, stejně tak jako čistota pohybů.  

Přijde mi komické, že mnoho dnešních učitelů zakládá nové techniky a hlásá, že baletu 

je odzvoněno a přitom mají za sebou dlouholetý baletní trénink. Jejich rádoby nová technika 

tak chtě nechtě dle mého názoru musí vycházet ze základů baletu, mají ho uložen hluboko 

v organismu. Je to jako, když 20 let budete mluvit anglicky a pak změníte jazyk. Angličtinu 

už stejně nezapomenete, prostě ve vás svým způsobem zůstane. Neříkám ale, že balet sám o 

sobě dělá zázraky, a že baleríny jsou nejlepšími tanečnicemi. Balet je úžasným prostředkem. 

A podle mě jsou nejlepšími tanečníky ti, kteří baletu dokážou využít. 

 Sám balet prodělal během času velkou evoluci. Původně byl vytvořen jen pro 

aristokratickou vrstvu. Svět se ale začal měnit a nebylo ho možné pouze skrze balet vyjádřit. 

Život je celé tělo, ne pouze nohy. Průkopníci moderního tance baletem však neopovrhovali, 
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využili ho jako základnu a začali na něm stavět své techniky. Důležitým rysem evoluce bylo 

to, že se začalo používat torzo. Limon torzo používal v souvislosti s gravitací. Aby ho mohl 

pustit, musel však umět vytvořit protikladnou energii, nebo by se jeho tělo sesypalo 

v hromádku kostí. Martha Graham torzo využila pro své kontrakce, které fungují opačně než 

Limonův princip. Aby byla možná svalová kontrakce, musí se pro to učinit úsilí, svaly se 

musí aktivně zapojit. Třetím velkým průkopníkem byl Horton, který torzo používal velice 

silově. Když jsem se jeho technikou zabýval, velice mě bavila. Když se ale dnes podívám 

zpátky, nelíbí se mi to tak, neboť jeho pohyby založené na tom být silný, sebevědomý a 

vzdorovat gravitaci, mi nepřipadají přirozené.  

V dnešní době se přístup k baletu změnil. Sám balet prodělal velkou evoluci, neboť 

lidské tělo je schopno zvládat více fyzické námahy. Fakt, který ale přetrvává je, že baletní 

tréninky nejsou procházka růžovým sadem a právě to mnoho lidí odradí a je pro ně jednodušší 

říct, že ten balet vlastně nepotřebují. Konzumnost, rychlost, nečekat a mít něco nejlépe hned 

teď, všechny tyto znaky moderní společnosti se odrážejí i ve světě tance.  

Já osobně bych balet přirovnal k modlitbě. Jeho pomocí se spojuju s bohem a sám se 

sebou. V baletu dochází k organizaci částí těla, k otevření kanálů, odstranění napětí a 

energických bloků, které vznikají během našeho každodenního života. Stačí, aby nám někdo 

něco řekl a nás to zranilo. Hned se to projeví na našem těle v podobě nějakého bloku. Naše 

mysl a tělo jsou úzce svázány, jsou sami sobě zrcadly. Balet je prostředek, který tím, že nám 

otevře tělo, uspořádá nám svaly a kosti, nám umožní pohybovat se skrze prostor tak, jak jen si 

budeme přát.  

A protože má taneční metoda z baletu vychází, považuji se za onoho dinosaura. Věřím 

však, že se jedná jen o jakýsi trend, a že se porozumění pro techniku vrátí. Dle mého názoru je 

potřeba oboje, jak technika, tak i volnost a vyjádření emocí. Umění je nalézt rovnováhu mezi 

obojím. Každopádně i v dnešní době mám spoustu nadšených studentů, kteří mě utvrzují 

v tom, že mám pokračovat, v tom co dělám, že to má smysl. Když pak vidím s jakou láskou 

tančí, dává mi to odměnu, sílu a víru.  

 

 

Když jste jako základnu používal Barcelonu, nebo Vídeň a cestoval jste po celé 

Evropě, učil jste i v České republice? 
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Svým způsobem ano. V té době jste ale byli ještě Československo a učil jsem jen v 

Bratislavě v Bralenu29, protože mě pozvali. Hledali učitele Limonovy techniky, kontaktovali 

Impuls Tanz festival ve Vídni. Poté, co si přečetli brožurku a dozvěděli se, že nějaký Joe 

Alegado tam učí Limona, nechali na recepci své číslo a já jsem jim zavolal. Tak došlo k 

našemu prvnímu kontaktu. Následně jsem přijel do Bratislavy. V té době byl stále 

komunismus. Pamatuji si, že město bylo celé šedivé, všechny budovy byly stejné, v noci ne 

moc světla na ulicích.  Bylo to moje první setkání. Před tím jsem o tomto světě jen slyšel. 

Když jsem učil svou první hodinu, v maličkém tanečním studiu bylo vměstnáno asi 35 

tanečníků. Na začátku hodiny jsem se naučil všechna jejich jména. Začali mi tleskat, měl jsem 

za to ohromný aplaus. Byli hladoví po tom, co jsem s nimi dělal. Neměli jiné zahraniční 

učitele, fakt, že jsem byl na západě znám, můj exotický vzhled a to, co jsem učil, způsobilo, 

že mě zvali několikrát do roka. Pamatuji si, že poprvé mi nemohli zaplatit penězi. Vzali mě do 

obchodu se starožitnostmi a řekli mi, abych si jako svou výplatu něco vybral. Vybral jsem si 

tedy kapesní hodinky. Někde je stále mám, ale nevím kde. Jednou zařídili, aby mě k nim na 

měsíc pozvala ambasáda. I přes to, že mi moc neplatili, jezdil jsem tam rád. Pokaždé jsem 

s nimi měl krásný čas, protože opravdu rozuměli mé práci, milovali ji. Vytvořil jsem pro ně 

spoustu choreografií. Situace se ale změnila. V nynější době tam jezdím jednou do roka učit 

na letní taneční škole. 

 

 

 Joe Alegado jako choreograf 

Tam, kde jste učil, jste tvořil i choreografie? Jak byste popsal svůj proces 

tvoření?   

Tam, kde jsem učil technické lekce, tam bych někdy tvořil i choreografie. Tvořil jsem 

díla, která byla 8-17 minut dlouhá. Jednou jsem je zkoušel spočítat a asi před 15 lety jsem 

došel k číslu 50. Tvořil jsem tedy na pozvání. Někdy byla choreografie určena jen pro 

studenty semináře, někdy byla určena na jeviště. Mé choreografie se tančily v Evropě, USA i 

Koreji. Celovečerní představení, která by byla založena na jedné myšlence, jednom příběhu, 

jsem zatím vytvořil jen dvě, The Earth30 pro divadlo v Bělehradě a Moving Still Point31 pro 

mou skupinu v Praze. Já osobně jsem během své kariéry v celovečerním představení 

nevystupoval. Program Aileyho company i Limonovy company byl vždy složen z několika na 

                                                 
29 Bralen- taneční divadlo v Bratislavě založené Rastislavem Letenajem 
30 The Earth v překladu znamená Země 
31 Moving Still Point v překladu znamená Pohybující se stabilní bod 
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sobě nezávislých choreografií. Taková byla doba. Dnes se rozmáhá čím dál tím více 

celovečerních představení, během kterých nelze tančit celou dobu naplno. 

Někteří choreografové nejdříve promyslí obsah choreografie, pak o tom napíší, a když 

je plán připraven, začnou své myšlenky realizovat do fyzické podoby. Já tvořím jinak. 

Většinou se nechám inspirovat hudbou, kterou vyberu dle okolností. Existuje i hudba, která je 

pro mě univerzální, bude mě inspirovat v každé situaci. Většinou si ale sama hudba najde mě. 

Poslouchám hudbu, ta ve mně vyvolá pocit a na základě toho začnu tvořit. Řídím se 

instinktem. Tvořím v přítomném okamžiku. Hudba mi říká, co mám dělat, jaký pohyb mám 

vykouzlit a jak má pokračovat. Obsah choreografie vzniká při jejím tvoření, pomalu a 

postupně se odkrývá. Je zde tak prostor pro čarování. Vydám se jednou cestou a ta mě navede 

na další a ta na další. Po ohlédnutí zpátky zjišťuji, že vlastně nebyla jiná možnost jak 

postupovat, abych došel na místo, kde jsem. Na konci mi dílo samo řekne příběh, o kterém 

pojednává. Tímto způsobem fungoval i můj život. Neplánovat budoucnost a žít naplno 

přítomnost. Je ale také pravda, že kdyby hudba obsahovala slova, tak by mě to ovlivnilo. Dalo 

by mi to impuls, jakým směrem se vydat. Slova by od začátku nastínila, o co v choreografii 

půjde. Na příklad slova Volando a tu lado, jejichž význam je v překladu „letět po tvém boku“, 

mě inspirovala vytvořit zamilovaný duet.  Anebo se taky může stát, že si při poslechu hudby 

vybavím konkrétní obraz obsahu. Jako např. v choreografii South, kde bylo od začátku jasné, 

že obsahem je stěhování ptáků. Tento postup u mě bývá ale výjimečný.   

Způsob tvoření v přítomném okamžiku jsem objevil sám v sobě. Své choreografie 

jsem začal tvořit ještě před tím, než jsem odešel do New Yorku. O tanci jsem toho ještě moc 

nevěděl, to mi ale v tvoření nezabránilo. Tvořil bych s lidmi z Laryho studia, aniž by mě o to 

někdo požádal. Prostě jsem měl potřebu tvořit. Vždy se ale našla příležitost, abychom 

vytvořenou choreografii mohli někdy ukázat. Když se nad tím tak zamyslím, tak jsem byl 

vlastně velice tvořivé dítě. Např. ve skautu jsme vynalézali způsoby, jak rozdělat oheň, nebo 

jak si poradit v různých situacích. Vždy jsem měl originální nápady. Nebo ve škole při 

hodinách angličtiny jsme tvořili příběhy. Byl jsem v tom nejlepší. Teda ještě Daniel byl 

docela vynalézavý. Daniel byl typický hippie. Jeho táta byl takový povolnější a tak jsme u 

nich doma mohli pít pivo. Při jedné takové příležitosti jsem poprvé vyzkoušel cigaretu. Mé 

tělo na ni při řádném vdechnutí začalo reagovat zvracením. Od prvního okamžiku mám tedy 

k cigaretám negativní vztah.  Ze začátku to bylo z toho důvodu, že mi po nich nebylo dobře. 

Později se k tomu začaly přidávat důvody další. Nemám rád, když přijdu z restaurace a mé 

oblečení, vlasy a kůže zapáchají. Sám kouř z cigaret, když ho čichám, mi nedělá dobře. Přijde 

mi sobecké, když něčí závislost má na mě negativní dopad. Samozřejmě někdy přimhouřím 
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oči a jdu do kuřácké společnosti, když se jedná o mé přátele. Tento svůj postoj jsem vyjádřil 

v sólové choreografii De Frag, kterou jsem tančil. Byla uvedena roku 2004 ve Vídni v rámci 

festivalu Black Dance Festival. Na jeviště jsem přišel upravený v bílém saku, abych ukázal 

elegantnost a iluzorní fasádu čistoty kuřáků. Chtěl jsem si zapálit. Měl jsem plnou krabičku 

cigaret, ale chyběl mi zapalovač. Nemohl jsem ho najít. Droga stála přede mnou, ale nemohl 

jsem ji použít. Má závislost se začala projevovat. Z pod bílého obleku jsem začal vyndávat 

černý drát, do kterého jsem se postupně zamotával. K dramatičnosti okamžiku přispěla hudba. 

Až najednou mi někdo hodil sirky. Mohl jsem si zapálit. Drát jsem opět schoval dovnitř, 

upravil jsem se a život mohl pokračovat. Světla zhasla a oznámila konec choreografie.  

Když jsem tancoval v New Yorku, většinou jsem nastudovával choreografie, které již 

byly vytvořeny. Jen pár choreografů na nás tvořilo. Jedním z takových byl např. Talley Beaty 

v souboru Ballet Hispanico. Nikdy s námi obsah choreografie nerozebíral. Jediné, co s námi 

sdílel, byly motivy. Řekl nám, co máme v určitých situacích cítit. V choreografii Tres Cantos 

jsme například bojovali o život.   

 

Jaké jsou Vaše oblíbené choreografie, které jste vytvořil, a jaký je jejich obsah? 

Jedna z takových choreografií je Implosion32, kterou jsem tvořil během svého 

působení v Barceloně. Tvořil jsem ji pro čtyři dívky, dvě Španělky a dvě Slovenky. Nechal 

jsem se inspirovat událostí, která se v té době přihodila v Americe. Tři desetileté dívky 

přespávaly u jedné kamarádky a nějaký neznámý muž se během noci do domu vloupal a jednu 

z dívek unesl. Po dlouhém pátrání se přišlo na to, že onen muž dívku znásilnil a poté zabil. 

Případ tohoto vraha byl velice známý. Prostě přišel a jednu z dívek si odnesl, když spala. Po 

té, co jsem si tuto zprávu přečetl v novinách, nemohl jsem ji spustit z mysli. Představa, co ta 

dívka musela cítit, mě vedla k vytvoření choreografie, kterou jsem nazval Implosion. Pocit 

strachu nevyjadřujeme ven, ale dovnitř. Mluvím o strachu, kdy nemůžeme ani popadnout 

dech. 

Dále bych jmenoval choreografii Sol, kterou jsem vytvořil pro taneční divadlo 

Maximvs v Brně. Umělecký ředitel souboru a můj dlouholetý kamarád David Strnad mě 

požádal, abych pro soubor něco vytvořil. S Davidem se známe z Bralenu, kde tančil např. mé 

sólo Exil. V té době se stala taková drastická událost. Během jednoho léta jsem na vídeňském 

festivalu Impuls Tanz potkal korejskou dívku, která se jmenovala Sol. Zamilovala si mé lekce 

natolik, že zařídila, abych přijel učit do jejího rodného města v Koreji. Stali jsme se blízkými 

                                                 
32 „Implosion“- v překladu Imploze, opak exploze 
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přáteli. Koreu jsem celkem navštívil dvakrát. Bylo to také způsobené tím, že shodou okolností 

její maminka byla ředitelkou tanečního oddělení jedné školy. Po roce a půl od našeho prvního 

setkání mně volalo neznámé číslo. Telefon jsem zvedl a dozvěděl jsem se, že Sol byla zabita. 

Neví se přesně, jak k tomu došlo. Oficiální znění případu však znělo, že byla unesena autem a 

následně zabita. Neví se, kdo to udělal a proč. Každopádně Sol byla mrtvá. Ta zpráva mi 

vyrazila dech. Neustále jsem na ni musel myslet. Choreografii jsem na její počest pojmenoval 

Sol, což v překladu znamená Slunce. Tento fakt a také hudba, kterou jsem v té době 

poslouchal, mě vedly k tématu čtyř ročních období v pořadí léto, podzim, zima a jaro. Léto 

pro mě znamená domov, tedy slunce, pláž a vedro. Podzim je předzvěstí zimy. Řekl bych, že 

nejkrásnější podzimy, které jsem zažil, byly v New Yorku. Sám New York je na podzim 

nejkrásnější. Co se týká zimy, mám ji rád asi jenom týden. Pak upadám do deprese, neboť mi 

chybí slunce. Každoročně tuto změnu ročních období špatně snáším. Proto většinou jezdím do 

svého rodného Corpus Christi v září, abych si léto prodloužil, načerpal dostatek tepla, abych 

přežil zimu v Evropě. No a pak přichází jaro, kterým cyklus opět začíná, vše se rodí znovu. 

Exile33 je sólo, které trvá přibližně 8 minut. Vytvořil jsem ho v době, kdy se zdravotní 

stav mého bratra zhoršoval. Inspiroval jsem se tím a zároveň jsem pomohl i sobě, tvořením 

jsem si ulehčil od své bolesti, že můj bratr trpí. Myšlenka sóla je taková, že můj bratr je 

v exilu od zdravých lidí. Žije na okraji společnosti a dívá se na ty, kteří jsou zdraví. Můj bratr 

byl vyhnán okolnostmi svého života a nemohl se vrátit domů, nemohl se uzdravit, neboť zde 

pro něho nebyl lék.  Choreografie začíná tím, že tanečník sedí na židli v zadním pravém rohu 

jeviště zády k divákovi. S hudbou začne tančit pouze svými pažemi. Po skončení této první 

části se otočí a uprostřed jeviště spatří kruh světla, svůj domov, stav zdraví a normálního 

prostého života. Uvědomí si, že je vyhnán, že je v exilu. V druhé části sóla tanečník používá 

stejnou variaci paží, ke které ale přidává celé tělo. Pohyby vyjadřuje touhu, naději, bolest. 

Snaží se dostat do kruhu světla. Ale nemůže. Stále se drží na okraji. Až to vzdá a odejde 

z jeviště. S bolestí přijme svůj osud. Když nad tím teď přemýšlím, tak se mi chce konec 

změnit. Možná, že by tanečník měl zůstat na jevišti. Možná je lepší ukončit choreografii 

nadějí. Takový je teď můj pocit, ale uvidíme. Sólo jsem původně vytvořil pro sebe. 

Vystupoval jsem s ním třikrát, v Bratislavě, Barceloně a Modeně v Itálii. Následně jsem ho na 

požádání daroval Bralenu, kde ho nastudovalo a vystupovalo s ním asi 8 tanečníků. Vystupují 

s ním i v dnešní době. Můj bratr ho bohužel už neviděl.  

                                                 
33 Exile v překladu znamená Exil 
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Tres Canciones je choreografie, kterou jsem začal tvořit pro svou skupinu v Barceloně. 

Hovoří o lidských příbězích, o konfliktu a o lásce. Tanečníci pocházeli z mých 

nepravidelných lekcí ve studiu u Lali Blasi. První částí je sólo Dime34, které je určeno pro 

ženu, a které pojednává o soukromé válce mezi mužem a ženou, kdy žena říká, že už toho má 

dost. Druhou částí je duet Volando a tu lado, ve kterém je vyjádřena hluboká láska. Jak už 

jsem říkal před tím Volando a tu lado znamená „letět po tvém boku“ a tento titulek říká 

všechno. Být s někým, s kým můžeš letět bok po boku, můžeš se s ním smát, plakat, milovat 

se, tvořit… Tres Canciones v překladu znamená tři písně. První dvě jsem vytvořil v Barceloně 

a třetí vznikla za mého působení v Bralenu. Jmenuje se Masa35 a je určena pro 8 až 12 

tanečníků. Pojednává o komunitě lidí, kteří při sobě drží ať se děje co se děje.  

 

Navázal jste během svého působení v Evropě, USA a Koreji s některými místy 

bližší vztah? Tvořil jste spíše pro profesionální soubory, nebo pro amatérské skupiny?  

Určitě jsem s některými místy bližší vztah navázal. Tvořil jsem jak pro profesionální 

soubory, tak i pro amatéry. Bližší vztah s profesionálním souborem jsem navázal např. 

v Essen Werdenu v Německu, kde jsem učil na Folkwangschule, škole založené Pinou 

Bausch36. Do Německa jsem ještě hodně jezdil do Kolína, kde jsem učil taneční skupinu 

v opeře. Také jsem více tvořil pro vídeňskou operu, baletní soubor v Budapešti a pro Corpus 

Christi Ballet. Musím přiznat, že tvoření pro profesionální soubory, nebyla vždy příjemná 

záležitost, jak by se na první pohled mohlo zdát. Profesionální tanečníci umějí obecně 

výborně kopírovat pohyb, chybí jim ale kvalita pohybu. Mému stylu většinou neporozuměli. 

Uměli ho zopakovat, ale to je tak vše.  To, že je někdo označován za profesionálního 

tanečníka znamená, že za svůj výkon dostává finanční odměnu, nemusí to ale znamenat, že se 

jedná o kvalitního interpreta. Pro mě je profesionál ten, kde ukáže na jevišti něco speciálního, 

kdo je schopen transformovat práci v něco umělecky magického, nestačí jen pohyb 

reprodukovat.  

Když pak tvořím s lidmi, kteří mou práci opravdově milují, je to velký rozdíl. Mezi 

amatérské skupiny bych jmenoval univerzitní taneční skupinu v Tübingenu v Německu, kam 

jezdím asi třikrát do roka již 22 let. Po několika letech učení mě požádali, abych pro ně 

vytvořil choreografii. Takových choreografií jsem vytvořil již přes 10. Nejsou profesionálním 

                                                 
34 Dime v překladu znamená Řekni mi 
35 Masa v překladu znamená Masa 
36 Pina Bausch (1940- 2009) byla německou tanečnicí moderního tance, choreografkou a učitelkou, která 
kombinací pohybů, zvuků a výraznými kulisy ovlivnila svět moderního tance. Nedávno o ní byl natočen 
dokumentární film. 
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souborem, ale milují mou práci. Na jednu stranu z toho mám velkou radost, na druhou stranu 

musím uznat, že se kvalita opravdu drží na amatérské úrovni. Mezi tanečníky, kteří by byli 

schopní interpretovat mou práci dle mých představ, bych určitě jmenoval tanečníky 

z původního Bralenu na Slovensku, pro který jsem vytvořil asi 8 choreografií, některé se tančí 

ještě i dnes. Drží mou práci naživu. Dále pak to byli tanečníci v mé skupině v Corpus Christi 

a pak 4 dívky, se kterými jsem tvořil v Barceloně. Od doby, kdy jsem měl na starosti svou 

skupinu v Corpus Christi, jsem novou skupinu zakládat nechtěl. Založit skupinu není žádná 

sranda. A já jsem po své zkušenosti dlouho nebyl schopen překročit svůj vlastní stín. Proto 

když jsem tvořil se 4 dívkami v Barceloně, nestali jsme se oficiální skupinou. Občas si hraju 

s myšlenkou, jak by to dnes vypadalo, kdyby se tak tenkrát stalo. Možná, že by se nám dařilo 

a dnes by skupina byla rozjetá a měla by svou pozici v tanečním světě.  Nestalo se však. 

S každým dalším přibývajícím rokem se zdálo být těžší a těžší založit svou vlastní skupinu. 

Často jsem myslel na to, že by bylo úžasné, kdyby mi má práce neprotékala mezi prsty, a 

kdybych nemusel tvořit jen pro profesionály, kteří mé práci nerozumí, nebo pro amatéry, kteří 

nemají dostatek tanečních zkušeností a techniky. Až nastal čas a já jsem potkal ty správné lidi, 

sebral dostatek síly, překročil svůj stín a založil Jalegado Dance Company.  

 

Jak jste dřív poslouchal hudbu a jak ji posloucháte dnes?  Kde sháníte svou 

hudbu?  

To je vlastně docela zajímává otázka. Neboť možnosti poslouchání hudby se během 

doby mého života rychle vyvinuly. Začínal jsem posloucháním rádia. Zároveň jsem 

k poslechu používal gramofonové desky. Ty jsem ale mohl poslouchat jen doma v Corpus 

Christi. Evoluce pokračovala vinylovými kazetami, až pak byly vynalezeny normální kazety 

do přehrávače. Ty už jsem mohl poslouchat kdekoliv, neboť jsem používal walkman. Mohl 

jsem jít po ulici a poslouchat hudbu! To byla velká událost. Pamatuji se, že s walkmanem 

jsem se poprvé setkal v New Yorku. Následovala CD a diskman. A v dnešní době to je ipod, 

což je neuvěřitelně šikovná věc. Již s sebou nemusím tahat několik kazet, nebo štos s CD. 

Všechny písničky mohu nahrát do ipodu, a tím nemyslím nějakých 10 písniček, ale třeba tisíc 

s tím, že ipod zůstává lehký a skladný.  

Jak sháním hudbu? Dříve jsem hodně chodil do obchodů s CD a poslouchal jsem je 

tam. Dnes to dělám taky, ale již ne tak moc díky pokrokům technologie. Prostřednictvím 

programu iTunes mohu nakupovat hudbu z pohodlí domova. Jedná se o program, který je 

připojený k internetu. Mohu tak stahovat různé filmy, ale i hudbu. Výhodou je, že po 

poslechnutí krátké ukázky si mohu koupit jednotlivé písně, nemusím kupovat celé CD. A 
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iTunes má k dispozici obrovský seznam různých žánrů. Dále hudbu často dostávám od svých 

přátel, nebo od svých studentů. Nebo když třeba sedím v restauraci a zrovna hraje něco, co se 

mi líbí, hned se zeptám číšníka, jak se interpret jmenuje. Také občas poslouchám rádio. Když 

jsem v Corpus Christi a jedu v autě, anebo na iTunes. Poslední možnost, která mě teď napadá 

je, že hudbu získávám tak, že ji tvořím. Mám na to v počítači program. Jsem úplně na 

začátku, ale neuvěřitelně mě to baví. Je to takový můj sen, vytvořit svou vlastní hudbu pro 

představení, nebo ji dát zkomponovat.  

 

Jak pokračoval Váš život po zásadních změnách, které Vás potkaly ve Vídni? 

Potřeboval jsem změnu. Netrvalo dlouho a roku 2007 jsem na letní taneční škole, 

kterou pořádal Bralen, potkal jednu dívku, která mě zaujala. Vyměnili jsme si emailové 

adresy a zůstali jsme v kontaktu. Vnesla světlo do mého života a já jsem se koncem roku 2008 

rozhodl za ní přestěhovat do Prahy, která se tak stala mou novou základnou. Nastal čas 

přesunout se. Právě tento osoba mi pomohla najít v sobě sílu, abych založil skupinu. A tak 

jsme ještě spolu s jedním člověkem v říjnu 2009 založili občanské sdružení Jalegado Dance 

Company a zároveň jsem začal pracovat na konzervatoři Duncan Centre. Učím tam jen 

dvakrát týdně, za to však tam jsem od rána do večera. Nadále tak mám dostatek času, abych 

mohl pokračovat se svým učení po Evropě, dále mi to pomohlo získat možnost tzv. 

dlouhodobého pobytu a navíc má moje skupina kde zkoušet. To jsou úžasné výhody.   

 

Co byste řekl o Jalegado Dance Company? Jak se skupina vyvíjí?  

Během své taneční kariéry jsem nabral spoustu zkušeností, které bych rád uplatnil ve 

své skupině. Netvořit jen pro ostatní skupiny někde po celém světě, ale tvořit se svými lidmi, 

kteří mé práci rozumějí. Mým záměrem je tvořit umělecká díla vysoké kvality. Jalegado si 

klade za cíl oslovovat širokou veřejnost. Tanec je druhem nonverbální komunikace, proto je 

určen pro každého, každý mu může rozumět. Nevadí, že si taneční představení každý divák 

posléze interpretuje jinak, důležité je, že si má co odnést, že dostane jakousi potravu pro svou 

duši, že skrze prezentované choreografie nahlédne do zrcadla.  Ve svých choreografiích 

hovořím o slabostech a přednostech člověka a celé společnosti. Vždy volím témata, která jsou 

univerzální a nadčasová. Záměrem Jalegada je vytvořit komunikační tunel mezi hledištěm a 

jevištěm, nečinit představení pro představení, ale něco divákům předat a tak je obohatit, 

vyvolat v divákovi nějaký pocit, otázky, poznamenat diváka tak, že si s sebou něco vnitřně 

odnese. Jsme otevření pro spolupráci s umělci z jiných oborů, jako např. s muzikanty, či s 

výtvarníky. Záleží jen na našich finančních prostředcích. 
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Věděl jsem, že mít svou vlastní skupinu je dlouhá cesta. A potvrzuje se to. Oficiálně 

jsme vznikli v říjnu 2009. Hned v říjnu jsem začal spolupracovat se 4 dívkami, které jsem 

potkal na různých seminářích, a něčím mě zaujaly. V té době jsem ještě nepracoval na 

Duncan centre. Zajistili jsme dohodu s fitness centrem Holmes Place u zastávky metra 

Křížovnická. Za to, že jsme tam učili veřejnost taneční lekce, jsme mohli používat taneční sál 

pro své zkoušky. Začali jsme tady pracovat na různých pohybových variacích. Jedna 

z tanečnic učila na konzervatoři Taneční centrum Praha a jednou na zkoušku přišla s tím, že 

ředitel konzervatoře Antoním Schneider by nás rád měl na představení, které mělo proběhnout 

v lednu, jmenuje se Mezinárodní týden tance, a které probíhá v prostorách divadla Laterna 

Magika. Vzali jsme to jako velkou příležitost a zároveň výzvu, protože nám nezbývalo mnoho 

času. Byl konec října a představení mělo být hotové k prezentaci začátkem ledna. Začal jsem 

tedy dávat dohromady vytvořené variace pohybů a hledal jsem v nich nějaký smysl. Již 

dlouho jsem v hlavě nosil název představení, který zní Moving Still Point. V dubnu v ten 

samý rok jsem pod tímto názvem prezentoval duet na festivalu v Menorce ve Španělsku. 

Tento duet měl takovou myšlenku, že jedna tanečnice ztvárňovala hlas v mé hlavě. Nechali 

jsme postavit konstrukci, kterou si můžete představit jako jakési prkýnko na tyčích, kterou 

jsme umístili za židli. Na židli jsem seděl já, takže konstrukce nebyla vidět. Tanečnice dřepěla 

na onom prkénku za mnou, pro diváka to vypadá, jako kdyby mi dřepěla u hlavy. Duet byl 

založen na tom, že tanečnice jakožto negativní hlas ovládá mou mysl a já se proti tomu 

bráním. Napadlo mě tuto myšlenku rozvést i v následující choreografii a v budoucnosti možná 

vše spojit dohromady. Věci do sebe začaly postupně zapadat. Z tanečnic jsem tedy učinil 

negativní hlasy v mysli člověka. Nechal jsem se inspirovat svým osobním příběhem. Nakonec 

jsem vytvořil choreografii, která je přibližně 12 minut dlouhá, a která se skládá ze tří hlavních 

částí. Velice stručně řečeno: v první části hlasy velkou rychlostí tanečně přicházejí na scénu, 

tanečnice jsou zahaleny hnědou síťkou. V druhé scéně začínají za doprovodu šeptající hudby 

společně ovládat mysl člověka, který na jevišti není přítomen. Ve třetí části má každá 

tanečnice sólo, jako hlas má v tu chvíli v mysli člověka převahu. Třetí část roste ve velký boj 

mezi hlasy a člověkem. Nakonec vše skončí harmonií, neboť člověk byl schopen znovunalézt 

spojení se svým pravým já. Vše jsme stihli včas a byli jsme připravení na představení. Týden 

před představením nám však zavolal Antoním Schneider, aby nám oznámil, že bohužel 

v Laterně Magice vystupovat nemůžeme. Není to ironie života? Možná to tak ale mělo být. 

Neboť to představení, které se nakonec nekonalo, pro nás bylo hnacím motorem. Rozhodli 

jsme se alespoň o dokumentaci vytvořeného. Pronajali jsme si Celesiánské divadlo, dostali 

jsme kontakt na nějakého kameramana z Plzně, který se později stal mým kamarádem. Přijel 
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se svým týmem a choreografii jsme natočili. Po natočení jsem několikrát prodělal cestu do 

Plzně, abychom třemi kamerami natočený materiál sestříhali. Vzniklo tak první video 

Jalegada.  

Koncem roku vztahy s fitness centrem Holmes Place začaly skřípat. V lednu jsem však 

začal učit v Duncan Centre, takže jsme přirozeně změnili místo našich zkoušek. Další změnou 

bylo, že dvě tanečnice nemohly v práci pokračovat, dostaly jiné, pro ně důležitější nabídky. 

Vystřídaly je jiné dvě tanečnice. Jedna z nich kvůli tomu dokonce přijela z Ljubljany ze 

Slovinska na dva měsíce žít do Prahy. Potřeboval jsem na chvilku pauzu od tématu hlasů 

v hlavě. Začal jsem tedy pracovat na jiné choreografii, a tak vzniklo dílo At the Brink37, které 

pojednává o limitech a hranicích člověka, které si od nepaměti vytváří na zemi i ve své mysli. 

Dává tak najevo, kam až se může zajít. Když dost znamená dost. Dále jsem pro každou 

z tanečnic vytvořil sólo. Všechna 4 sóla tvoří jedno číslo pod názvem Sólo pro čtyři. V květnu 

roku 2010 jsme začali spolupracovat s českým beatboxerem Ondřejem Havlíkem a vytvořili 

jsme choreografii s názvem Box the Beat. Naším záměrem bylo uspořádat fundraiser (sbírku, 

pozn. aut.). Pozvat lidi na naše představení, kteří by nám mohli nějak pomoci. Ať už finančně, 

nebo nějakým kontaktem, či zprostředkováním. Problém byl ale ten, že jsme strávili spoustu 

času s přípravou programu, aby byl precizní, a abychom s ním byli spokojeni. A již nám 

nezbylo moc času na to, vyhledat ty správné lidi, které bychom mohli pozvat. Dalším faktem 

je, že fundraiser v České republice není moc rozšířen. V Americe se jedná o běžnou věc, tady 

jsou ale lidé mnohem více skeptičtí a nechce se jim tímto způsobem investovat své peníze. 

Program byl tedy připraven, měli jsme zajištěný krásný prostor pro prezentaci, hotel 

Theatrino na Žižkově, fundraiser ale bohužel úspěšný nebyl. Připravený program jsme využili 

a alespoň jsme s ním vystoupili v Brně, kam nás pozval David Strnad, abychom s jeho 

tanečním divadlem Maximvs sdíleli večer. Před námi bylo léto. Tedy období letních tanečních 

škol. Abych získal finanční prostředky a tak určitou nezávislost, musím stále učit. Proto 

Jalegado mělo na 3 měsíce pauzu. Slovinská tanečnice se vrátila zpět do Slovinska. V říjnu 

roku 2010 jsme začali tvořit dál. Měl jsem vizi pospojovat všechny části Moving Still Pointu 

dohromady a dotvořit choreografii tak, aby vzniklo celovečerní představení. Během podzimu 

jsem vytvořil část s názvem Puls. K vybrané hudbě jsem vytvořil text a nahrál jsem ho. 

Vzniklý výtvor jsme následně použili. Slovinskou dívku nahradila černoška Linda. V tu chvíli 

jsme tedy měli nějakých 12 minut choreografie, kterou jsem vytvořil na podzim roku 2009 

plus duet, který byl prezentován na festivalu v Menorce plus asi 10 minut Pulsu. Celkem jsme 

                                                 
37 „At the Brink“ v překladu znamená Na hraně 
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měli nějakých 30 minut, které byly spíše ponuré. Začal jsem pracovat na druhé části 

představení, která měla být pozitivnější38. Celé představení bylo dokončeno začátkem dubna 

2011 a premiéru jsme měli 29. 4. v nově postaveném Společenském centru UFFO v Trutnově. 

Očekávali jsme, že budeme pokračovat a vystoupíme s Moving Still Pointem na festivalu 

Impuls Tanz ve Vídni. Kvůli nedorozumění k tomu však bohužel nedošlo. Během příprav 

Moving Still Pointu jsme pracovali na dalších věcech. Vznikl např. duet dvou tanečnic Full 

Moon Rising39, který byl prezentován v dubnu 2011 na festivalu v Menorce a pojednává o 

vlivu měsíce na člověka. Lidské tělo je z většiny tvořeno vodou. Stejně tak, jak měsíc 

ovlivňuje příliv a odliv moří, má vliv i na člověka.  

 

Jaká je situace pro začínající skupinu v Čechách? 

Myslím si, že ať už začínáte kdekoliv, nikde to jednoduché není. Všude vás na cestě 

čekají překážky a zádrhele. Když máte ale dobrý tým lidí, můžete překážky překonat. 

V našem týmu nám rozhodně chybí manažer, který by nám domlouval, kdy a kde budeme 

vystupovat, který by nám hledal pracovní příležitosti a možnosti uplatnění se. Takového 

člověka není lehké najít, neboť mu musíte věřit. Váš vztah musí fungovat oboustranně. 

Manažer musí být vaší prací nadšený. Úplně nejlepší by bylo mít takové lidi dva. Jednoho pro 

Českou republiku a jednoho pro zahraničí. Takového člověka stále hledáme, stejně tak jako 

někoho, kdo by nám psal granty. Pokud tvoříte na sále, nebo tančíte, na nic jiného již nezbývá 

čas. Nemůžete pak obojí dělat s plným nasazením, anebo se z toho zblázníte. Věřím, že ten 

správný čas nastane, a že k nám ten správný manažer najde cestu, anebo my k němu. Ne 

nadarmo motto Jalegada zní: „Synergie světel v temnotě“. Ona temnota je symbolem pro tu 

stranu světa, která je plná nejistoty, chaosu, strachu a překážek. Synergie světel pak 

představuje spojení lidí, kteří mají něco společného, a kteří když se najdou a spojí se, tak se 

začnou dít zázraky.   

 

Jaké máte s Jalegadem plány do budoucna?  

Jedna z tanečnic pro nás získala grant od magistrátu hlavního města Prahy na projekt 

In Between Worlds40, který musíme uskutečnit do konce roku 2011. Začneme na něm 

pracovat začátkem října 2011. Je pravda, že na to nebudeme mít moc času, jinak to ale nešlo, 

neboť jsme pracovali na projektu Moving Still Point a pak nastalo léto plné tanečních škol. 

                                                 
38 Podrobnější popis Moving Still Pointu viz příloha 
39 Full Moon Rising v překladu znamená Úplněk na úsvitu 
40 In Between Worlds v překladu znamení Mezi světy.  



 50

Zároveň ale máme již připravený koncept a trocha tlaku občas neuškodí. Naopak tlak někdy 

působí jako zdravý katalyzátor a dostane z vás to, co byste ani nečekali. Projekt In Between 

Worlds je určen pro tři tanečnice a jednoho tanečníka. Pojednává o světě tří žen, které 

pocházejí z jiných kulturních tradic. Jedna prezentuje japonský svět, druhá africký a třetí 

arabský. Na jevišti se setkají tři rozdílné kultury, tři světy. Dále se na jevišti setká svět mužů 

se světem žen. V těchto dvou skupinách světů spatřujeme paralelu, mají mnoho společného. V 

obou často panuje rivalita, násilí, ať již kvůli náboženské tématice, rozdílným názorům, či 

rozdílným kulturám. Naším záměrem je ukázat, že tato intolerance, násilí pramení z 

nevědomosti, strachu, předsudků a neporozumění. Když překonáme ony hranice a podíváme 

se na situaci z pohledu druhého, může dojít k porozumění a uvědomění si zbytečnosti 

problému. Všichni jsme v podstatě stejní lidé. 

Dalším plánem Jalegada je vystupovat s oběma celovečerními představeními, Moving 

Still Point a In Between Worlds, tak často, jak jen to půjde. Rádi bychom sdíleli s diváky po 

celém světě to, co jsme tak dlouho připravovali. Věřím, že vše má svůj čas. Po čase příprav, 

by měl nastat čas ukázání. Věřím, že tam venku jsou diváci, kteří budou z našich představení 

nadšení, a kteří si z nich odnesou nějaké to poslání, i přes to, že netvořím dle aktuálních 

trendů. Dnes je na jevišti typické něčím šokovat a provokovat, ať už to jsou kostýmy, nahota, 

nebo tabu.  

Mým dalším snem je přivézt Jalegado do mého rodného Corpus Christi a ukázat své 

rodině a svým přátelům svou práci.  

 

Jak se Vám v Praze líbí/ nelíbí?  

V Praze se mi líbí. Miluji její atmosféru. Stydím se, že stále neumím česky. Po třech 

letech je to ostuda. Již mám koupených několik učebnic a CD, ale váš jazyk je tak náročný, že 

mě to vždy odradí. Musím se brzy překonat, jinak si budu nadále připadat jako cizinec. Nelíbí 

se mi krutá zima. To mě vždy zabíjí. Ve Vídni to ale bylo to samé. Mohl bych vytknout i další 

věci. Jako např. obsluhu ve většině restaurací, obchodech a taxících. Oproti Americe je tady 

obsluha většinou velice nepříjemná, často mám pocit, že zákazník není moc ctěn a 

respektován. Také v Americe má na přechodu chodec vždycky přednost, jinak řidič může 

dostat pokutu. Tady někdy přednost má a někdy zase ne. Častěji přednost nemá, tedy taková 

je alespoň má zkušenost. Řidiči využívají svou moc. 
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 Joe Alegado jako člověk 

Jak je na tom dnes Vaše tělo?  

Jsou dny, kdy necítím tolik bolesti. Potýkám se s trvalými bolestmi a dále se občas 

ozývají zranění z minulosti. Mezi konstantní bolesti patří můj krk, se kterým mám problémy 

více méně od 16 let, od té autonehody, o které jsme se již bavili. Když bych to měl popsat 

amatérsky, něco se v mém krku hnulo a nastala nerovnováha. Tam, kde chyběla opora, se 

následkem začalo tvořit kalcium. Na situaci dále začaly reagovat okolní svaly kontrakcí, která 

způsobuje bolest. Doktoři mi navrhovali, abych podstoupil operaci, nemohl bych potom ale 

hýbat s krkem, nemohl bych ani otáčet hlavou. A to by pro mě jakožto tanečníka znamenal 

konec. Operaci jsem s díky odmítl. Zároveň mi doktoři řekli, že mám štěstí, že tančím. Že 

kdybych s krkem nepohyboval vůbec a neproběhla by žádná operace, bolest by byla 

nesnesitelná. Pohybem dochází k uvolnění svalů, které jsou jinak v kontrakci. Dále mám šest 

operací na jednom koleni a sedm na druhém. Následkem je, že nemohu chodit dlouhé 

vzdálenosti. Když jsem s někým a máme někam jít, vždy se musím ptát, jak je to daleko a 

vždy musím zvážit, zda mohu jít tolik a tolik metrů, nebo zda mám najít alternativní metodu, 

jak se na ono místo dostat. Chodit na procházky nemohu, ale tančit mohu, to je jiný druh 

činnosti. Podstoupil jsem také operaci ramene. Celkově mám unavené a použité tělo. Když 

ráno vstávám, mám pocit, že vážím tunu. Gravitace nemá smilování. Musím tedy pracovat 

extra, abych si své tělo udržel. Vyvinul jsem si vlastní metodu rozcvičení se. Když chci tančit, 

tak není jiná možnost, než že se nejdříve řádně rozcvičím. I když ale zrovna nějaký den 

netančím, je dobré rozcvičit se, cítím se pak mnohem lépe a jsem připraven žít plněji. Můžu 

tedy říci, že rozcvičení se je mou každodenní záležitostí. Prvním krokem je masáž 

baseballovými míčky. Tento trik mi poradila Jennifer Scalon, když jsem byl ještě v Limon 

company. Lehnu si na podložku na záda a dva baseballové míčky umístím nejdříve pod hlavu, 

na spojnici hlavy a krku, tam, kde se nachází takový dolík. Postupně míčky posunuji podél mé 

páteře. Spočívá na nich veškerá má váha. Dochází k uvolňování svalů, odstraňování napětí. 

Tělo se otvírá a může lépe dýchat. Dále míčky umisťuji pod své nohy, pod stehna s tím, že se 

otočím na bok. Používám baseballové míčky, neboť jsou tvrdé a proto mají větší účinnost. 

V Evropě se mi ještě nepodařilo objevit ty správné míčky, dovážím si je tedy z Corpus 

Christi. Často jimi obdarovávám své přátele, tanečníky.  

 

Stálo to za to? Kdybyste měl možnost vrátit čas, a kdybyste věděl, že za tanec 

zaplatíte takovouto daň, rozhodl byste se pro kariéru tanečníka? 
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Určitě to za to stálo. Ten, kdo nikdy netančil, nemůže porozumět. Pohybovat se skrze 

prostor na hudbu, kterou může být i ticho… Je to nepopsatelný pocit. Když tančím, cítím sám 

život. Tanec je jedinečným způsobem umění. Během času jsem pronikal do tajů tance 

hlouběji a hlouběji. Stále mám co odkrývat. 

Musím dodat, že stav mého těla dnes není jen důsledkem tance. Již před tancem jsem 

své tělo namáhal ve sportech. Dalším faktem jsou geny a mé vrozené indispozice. Po 

mamince mám silný předpoklad k artróze. Když jsem začal tančit, musel jsem se naučit 

vytáčet nohy, což byl pro ně velký šok, protože do té doby jsem je používal jen v paralelní 

pozici, tzn. tak, jak je běžné - špičky směřují dopředu. Mám přirozené vytočení v kyčlích, ale 

ne v kolenou. V baletu má pátá pozice41 není zdaleka ideální. Nicméně jsem se o to snažil a 

kolena, jakožto nejslabší oblast dolních končetin, to odnesla. Mou další taneční indispozicí 

jsou má chodidla, která jsou plochá, neboť mám spadlou klenbu. Když mi bylo 15 let, nosil 

jsem boty svého bratra, které se mi moc líbily, ale byly o číslo menší než má noha. Ovlivnilo 

to postavení mých prstů, mám je blízko u sebe. Jsem důkazem toho, že abychom mohli tančit, 

nepotřebujeme k tomu mít dokonalé tělo…  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Pátá pozice- je takové postavení nohou, kdy je jedno chodidlo umístěné před druhým tak, že pata jedné nohy 
překrývá špičku druhé nohy.  
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Přílohy 
 

Joe Alegado v obrazech 
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Popis choreografie Moving Still Point (Pohybující se stabilní bod) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o autobiografickou zpověď Joe Alegada (přikládám DVD, pozn. aut.), 

která je ale univerzální a nadčasová. Příběh pojednává o člověku a jeho cestě skrze 

labyrint života. O boji s vnitřními hlasy. Až s nalezením vnitřního míru je možný 

mír kolem nás.  Stabilní bod je naším smyslem života. Je to harmonie v tomto 

chaotickém a nevyzpytatelném světě. Naše hledání této rovnováhy je životní cesta.  

 

Slovy Joe Alegada:  

„Od okamžiku, kdy vstoupíme do tohoto života, působí na nás vnější vlivy rodiny, 

přátel, společnosti jako celku. Naše podstata se trvale mění, přizpůsobujeme se 

proudům každodenního života. Celé naše bytí počínaje psychikou, emocemi, 

fyzickým stavem až po spiritualitu… je neustále vystaveno pochybnostem. Naše 

schopnost čelit těmto výzvám podmiňuje plynutí a směrování našich životů… 

Pak najednou objevíme způsob, jak ve zkouškách obstát. Objevíme principy, naše 

vnitřní hlasy, které, pokud nevíme o jejich existenci, necháváme řídit náš život. To, 
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jak zvládáme jejich podněty, přímo ovlivňuje naši schopnost pochopit, kdo jsme a 

náš vztah k okolnímu světu. 

Naše životy, od narození až do smrti, jsou neustálým přenášením váhy z jedné 

nohy na druhou. Hledání rovnováhy ve světě neustálých změn je nekonečný zápas. 

Naše přežití závisí na schopnosti slyšet své vnitřní hlasy, navzájem je sblížit a dát 

jim prostor k životu a sobě čas k jejich pochopení a ideálně, k nalezení souladu, 

harmonie. Abychom mohli jít dál s jasnou myslí a otevřeným srdcem, musíme upřít 

náš zrak do vzdáleného horizontu a pokračovat s vírou, že přestože se náš cíl 

neustále pohybuje… je to náš cíl a naše víra…“ 

 

Dramaturgie: 

Celé představení je rozděleno do několika částí. Dle stádií života - období před 

narozením, dětství, čas dospívání, období sportu, zranění, dospělosti. V období před 

narozením vytvoříme atmosféru nadpřirozeného světa. Docílíme toho specifickou 

hudbou, kostýmy, světly a samozřejmě pohybem. Tanečníci jsou v tuto chvíli jakýsi 

andělé, čekající na narození člověka. Následně dochází k narození dítěte, naší hlavní 

postavy. V druhé scéně je naším obdobím dětství, kde diváka zavedeme do světa 

plného hry, radosti z přítomného okamžiku, rytmů a barev. Naším cílem je ukázat 

čistotu tohoto období. Zároveň právě odsud vyrůstají první kořeny bolesti, 

nedorozumění a bloků. Netrvá dlouho a z tohoto pohádkového světa jsme vytrženi, 

ať už společností, rodinou, nebo nějakým jiným vnějším vlivem, situací. A ocitáme 

se tváří v tvář realitě „dospělých“. Náš smysl života se mění, ztrácíme onu stabilitu a 

pomyslnou jistotu. Co s tím? Mnohdy a právě i v našem příběhu se snažíme tento 

fakt neřešit a utíkáme, často pomocí drog a jiných omamných látek. Období 

dospívání Joe Alegada je spojeno s obdobím hippies. Zazní zde slavné songy Beatles 

a diváka zahrneme smrští barev a sladké iluze. Také bude ukázáno, že důležitou roli 

v životě člověka hraje sexualita, která může být příjemnou záležitostí, ale stejně tak i 

pastí.  Následně Joe Alegado nachází smysl života v míčových hrách. A seznamuje 

nás se světem amerického fotbalu a basketbalu spojeného s roztleskávačkami a 

různými rytmy a říkadly. Nečekaně dochází k zranění kotníku a Joeův svět se opět 

hroutí. Negativní hlasy, které pocházejí z dětství, vlivem různých situací postupně 

sílí a začínají ovládat Joeovu mysl, aniž by to věděl. Joe začíná ztrácet sám sebe a 

cítí uvnitř nesmírnou prázdnotu. Braní se, ale hlasy jsou čím dál tím silnější. 

Postupně je ale schopen je odhalit a pojmenovat je a tak je i zastavit. Jedná se o 



 57

dlouhodobý proces, o dlouhou cestu za opětovným vnitřním mírem, za sjednocením 

oněch hlasů.  

Celou dobu jsou 4 tanečnice hlasy v Joeově hlavě. V první části se jedná o dobré 

hlasy, o imaginární přátele, se kterými si hrajeme, když jsme děti. Pod vlivem 

okolností hlasy mění svou tvář. Postupně se proměňují ve čtyři charaktery- strach, 

sexualita, hněv a podezíravost- které ovládají Joeovu mysl. Cílem je odhalit tyto 

hlasy a nastolit mezi nimi harmonii, najít stabilní bod. 

Důležitou součástí představení je „kolotoč“, rekvizita, které je symbolem života, a 

která je na jevišti přítomna od začátku do konce. Mezi každým obdobím, stádiem 

života se odehrávají rozhovory, mezi Joem a jeho hlasy, které jsou někdy komické, 

jindy hořké a dojemné, vždy však reálné a aktuální.   

 

 

První scéna: Tanec éterických bytostí. Odehrává se někde ve vesmírném prostoru, 

v nadpřirozeném světě, ne na Zemi. Je zde nastolena atmosféra hledání, očekávání, 

přípravy na to, co přijde. Až nakonec dojde k naplnění tohoto procesu. Narodí se 

člověk, naše hlavní postava42.  

 

První slova (po narození) 

Éterické bytosti šeptají: „Joe“ 

Joe: „Jmenuji se Joe.“ 

Éterické bytosti: „Kingsville.“ 

Joe: „Narodil jsem se v Kingsvillu v Texasu.“ 

 

Rozbor: Joe opakuje to, co mu šeptají éterické bytosti. Kdo přesně jsou éterické 

bytosti, není dáno. Možná to jsou Joeovi andělé, kteří ho ochraňují, možná to jsou 

sudičky, nebo částečky jeho duše. Je zde tak otevřen prostor pro interpretaci. Patrné 

ale je, že jméno a místo narození si nevybíráme, jsou nám dány. 

 

                                                 
42 Hlavní postava v sobě obsahuje jakousi moc, aktivní divák se s ním ztotožní. Uvádím, že divák 
musí být aktivní, to však nemusí znamenat, že činnost ztotožnění se provádí vědomě. Mnohdy tak 
činíme, aniž bychom o tom věděli, je to pro nás přirozené. Pak jsou ale tací diváci, kteří se na 
představení, či film dívají s odstupem. Řeknou si: „To je jenom představení, film. Nejedná se o 
skutečnost, je to jen jako.“ Divák si tak před sebe staví pomyslnou zeď a neprožívá tolik to, co vidí. 
Ztotožnění se s představitelem využívá i psychologie při zkoumání osobnosti projektivními metodami 
např. TAT (tematický apercepční test).      
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Druhá scéna: Naše hlavní postava, dále jen Joe, vypráví o svých prvních 

vzpomínkách. Jedna z nich je, že mu rodiče dali do rukou míč, aby přestal plakat. A 

právě od tohoto okamžiku se začíná budovat spojení mezi Joem a míči. Ve druhé 

scéně Joe začíná hrát basketbal. Přicházejí jeho kamarádi, kteří jsou imaginární, což 

divák neví43. Začínají skákat panáka, pak si chvilku hrají s Joem a s míčem, pak 

skáčou přes švihadlo. Jsme ve světě bez starostí, ve světě hry a radosti. V jednu 

chvíli kamarádi Joeovi seberou míč a smotají ho švihadlem. Joe se stává obětí a 

ostatní jsou v přesile proti němu. I toto je součástí hry, avšak možná se v Joeovi 

během této chvíle tvoří blok, aniž by si to kdokoliv uvědomoval. Na chvíli 

vystupujeme ze světa hry, do světa vážnosti. Netrvá ale dlouho a jsme zpátky ve hře. 

Joe a kamarádi začnou hrát na své vlastní tělo, pomocí rytmu vytvářejí svou vlastní 

hudbu. Až usednou na „kolotoč“ a dochází k prvnímu rozhovoru.  

 

1. rozhovor (děti) 

Lucie: „Tak… a co teď?“ 

Markéta: „Kolik je hodin?“ 

Lucie: „Je stejný čas jako včera, ale o den déle.“ 

Mami: „Velmi vtipné, velmi vtipné… je 18:20!“ 

Markéta: „To je čas večeře, musím jít!“ 

Linda: „Hm, já už taky musím jít.“ 

Lucie: „Ale nemusíte! Jenom je potřeba, abyste si posunuly hodinky dozadu, 

takhle…“  

Markéta: „Ne, ne… to nemůžete, to se nesmí.“  

Mami: „Ale můžeme to udělat! A uděláme to tak. Do toho!“ 

Linda: „Takže to znamená, že máme více času. Pojďme tedy hrát na doktory!“ 

Joe: „Ne, pojďme hrát basketbal, nebo fotbal, nebo baseball.“ 

Holky: „Už žádný sport!“ 

Joe: „Dobře, dobře, tak mám jiný nápad. Pojďme hrát šípovou hru.“ 

Linda: „Jo, jo, pojďme hrát šipkovou hru!!! Ummm, a co to vlastně je ta šípová 

hra?“ 

Joe: „Šípová hra je, když… si vezmeš luk a šíp, vystřelíš šíp nahoru a snažíš se 

dostat pod něj. Cílem je, aby dopadl, co nejtíž k tobě. Pak se stáváš vítězem.“ 

                                                 
43 Inspirace americkým filmem Beautiful mind (Čistá duše). Film vznikl roku 2001 za režie Rona 
Howarda. 
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Holky: „Wow!“ 

Markéta: „A není to nebezpečné?“ 

Lucie: „No a co, ty strašpytle?“ 

Joe: „Právě nebezpečí z toho dělá tu pravou zábavu.“ 

Lucie: „No jasně! Chci to zkusit jako první.“ (jde a zkouší to)  

Mami: „Budeme chodit postupně.“ 

Linda: „Já… já… já jsem si právě vzpomněla, že si musím jít umýt vlasy.“ 

Mami: „Kam si myslíte, že jdete?“ 

Linda: „Ale moje maminka chce, abych si umyla vlasy, než bude večeře.?“ 

Markéta: „A já jí s tím jdu pomoct.“ 

Mami: „Obě dvě si hned sedněte!“ 

  

Rozbor: V tomto rozhovoru jsou všichni dětmi. Pomalu se však začínají rýsovat 

charaktery. Markéta je hlas strachu, má starosti a raději by nic nedělala. Linda 

ztělesňuje hlas sexuality, záleží ji na vzhledu, ráda by zkoumala tělo ve hře na 

doktory. Lucie je představitelkou hlasu hněvu, je agresivní, všechno ví a chce být ve 

všem první. Mami jakožto hlas podezíravosti se na vše dívá skepticky a vše sráží.  

Příběh pokračuje tím, že Lucie zkouší hrát šípovou hru, ale nejde jí to. Začne se 

vztekat a začne rytmus. Tato kapitola se uzavírá další rytmickou variací všech a 

následně jen Joea, který využívá i svůj hlas.  

 

Třetí scéna: V Joeově životě nastává období dospívání. Období hippies je právě na 

svém počátku. Jsme v 60. letech. Je to období optimismu, míru, lásky, barev. Zazní 

píseň „Across the Universe“ od Beatles. Hlasy tančí s barevnými šátky. Joe si hraje 

s míčem. Je nastolena atmosféra slunečného odpoledne. V písničce zní slova: 

„Nothing`s gonna change my world.“ („Nic nemůže změnit můj svět.“). V tuto 

chvíli je hudba přerušena zvuky autonehody. Ve chvíli, kdy by to nikdo nečekal, 

dochází ke změně. Joeova ruka je zraněna. A co teď? Joe to vyřeší jednoduše. 

Vezme si pilulku, nějakou drogu. A svou bolest zalepí, vytvoří iluzi bezstarostnosti. 

Ve skutečnosti se snaží utéct před realitou. Hlasy přicházejí s dvoumetrovými 

květinami a vytváří svět halucinací a snovosti. Všichni se sejdou u „kolotoče“, setmí 

se a začíná druhý rozhovor. 

 

2. rozhovor (dospívající) 
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Joe: „Jé, podívejte… padající hvězda!“ 

Linda: „To mluvíš o mně, že jo?“¨ 

Joe: „Ale ne, tam nahoře.“ 

Linda: „Hmmm, tak si pojďme něco přát.“ 

Lucie: „Já si přeju…“ 

Mami: „Takhle to ale nefunguje. Je to nesmysl.“ 

Joe: „Je mi tě líto. Nemáš žádnou víru. Tak např. já chci být profesionálním 

baseballistou, nebo fotbalistou, ne, ne… basketbalistou.“ 

Holky: „Tak se rozhodni!“ 

Joe: „Ale já je miluju všechny.“ 

Lucie: „Nemůžeš je však provozovat všechny naplno. Já? Já si přeju cestovat a vidět 

svět!“ 

Markéta: „A není to nebezpečné?“ 

Linda: „To víš, že svět je plný nebezpečí, ale zároveň je i plný kluků!“ 

Mami: „Aáá, nemělas jich už dost?“ 

Lucie: „Uuuu, dej mi pět (plácněme si)!“ 

Linda: „Pět? Hmmm…bylo jich víc jak…šest a půl.“ 

Markéta: „Jéžišmariá, používáš aspoň ochranu?“ 

Linda: „Ne, mám radši au natural.“ 

Všichni: „Mám radši au natural.“ (parodují) 

Joe: „Hej, nechte ji na pokoji. Každý máme volbu.“  

Všichni: „Každý máme volbu.“ (4x) 

Joe: „Ano, každý máme volbu.“ 

 

Scéna pokračuje obdobím užívání si života a objevování sexuality. Intimní 

atmosféra je narušena hlasem Joeova basketbalového trenéra. Varuje ho, aby 

nepodléhal spárům užívání si, pokud to chce dotáhnout daleko. Vyzívá ho, aby se šel 

připravit na zápas. 

 

Čtvrtá scéna: Na scénu přicházejí roztleskávačky, typický rys americké sportovní 

kultury. Začnou si trénovat své pokřiky a povzbuzování. Jejich trenér (hlas 

z reproduktorů) je na ně přísný a vyžaduje od nich bezchybnost. Následně si mohou 

dát pauzu před zápasem. Na scénu přichází Joe v uniformě, rozcvičuje se. Netrvá 
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dlouho a zazní klakson oznamující začátek zápasu. Roztleskávačky hláskují jméno 

týmu: TROJANS (Trojané) a ukazují, co si nacvičily. Pak na řadu přichází hra 

samotná. Je vytvořena atmosféra zápasu- díky nahraným hlasů tisíců lidí. Všichni 

Joea povzbuzují. Nastává situace, kterou by nikdo nečekal. Joe padá k zemi, je 

zraněn. Hra končí. 

 

Pátá scéna: Na řadu přichází Joeovo sólo, během kterého se loučí se svou 

uniformou a se svým dlouholetým kamarádem, míčem. Převléká se do civilu, cítí 

prázdnotu, neboť mu právě bylo sebráno to, pro co tak dlouho žil. Po jeho sólu 

přicházejí hlasy a začíná třetí rozhovor. 

 

3. rozhovor (po zranění) 

 

Lucie: „Tak… a co teď?“ 

Joe: „Mohl bych zkusit pokračovat ve sportech.“ 

Linda: „Ale tvoje pravá ruka je nepoužitelná.“ 

Markéta: „Nemůžeš s ní házet.“ 

Mami: „Už nemůžeš být tak dobrý.“  

Joe: „Hmm… cítím uvnitř sebe velkou prázdnotu.“ 

Lucie: „Ále, tohle nezkoušej řešit.“ 

Linda: „Jen pokračuj v tom, co děláš, užívej si života!“ 

Lucie: „Tady, vezmi si tuhle pilulku.“ 

Markéta: „Nebo tuhle.“ 

Mami: „Ne, vezmi si tuhle.“ 

Linda: „Vezmi si mě…“ 

Joe: „Ale já cítím, že jde v životě o něco víc…“ 

Lucie: „Ne, o nic víc nejde.“ 

Joe: „Ale můj instinkt mi to říká.“ 

Linda: „Žádný instinkt neexistuje.“ 

Mami: „Jen my.“ 

Markéta: „Věř nám.“ 

Všichni: „Jsme jen my. Věř nám. Jen my. My…“ 
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Rozbor: Hlasy již dozrály. Díky vnějším okolnostem mají ohromnou sílu. Joe je 

zraněn, oslaben a tak se otevírá prostor pro negaci, aby přišla do mysli a začala ji 

ovládat. Joe pomalu ztrácí spojení sám se sebou, se svým instinktem, se svým 

centrem.  

 

Šestá scéna: Hlasy jsou v tuto chvíli převlečeny v civilu. Aby mohli nepozorovaně 

proniknout do Joeovi mysli. Během tanečně technicky náročnější choreografie zní 

více méně monotónní rytmus, do kterého Joe namluvil slova, vystihující jeho stav:  

„Neuměl jsem si představit, jak obtížné by to bylo, opustit sport… V mém nitru to 

zanechalo prázdný prostor. Nevěděl jsem, čím ho zaplnit. Sport mě vnitřně 

naplňoval od dob, kdy jsem byl malý kluk. Nepotřeboval jsem myslet na 

budoucnost, protože… sport BYL mou budoucností, mou jedinou myslitelnou 

budoucností.  A pak… se život projevil a vše změnil. Objevil jsem tanec. Prázdnota 

zmizela. Balanc mezi silou a obratností, tělem a duší… mě fascinoval. Byly časy, 

kdy mi chyběla týmová práce, soutěživost… Dodneška sním o tom, že běžím jako 

vítr a dávám vítězný koš. Někdy mě zajímá, jaké by to bylo, kdybych byl 

profesionálním hráčem. Učinil jsem správné rozhodnutí? Nebo jsem svůj sen vzdal 

příliš brzy? Každopádně… tanec zaplnil mou prázdnotu. Zároveň však zanechal 

otevřené okénko pro svět, který přišel a zakořenil se hluboko ve mně. Nevěděl jsem, 

zda mé pocity jsou opravdu mé… nebo vnitřní hlasy. Někdy… se zdálo, že otázky 

žijí svůj vlastní život. Odpovědi se nacházely hluboko v temnotě, bály se vyjít na 

světlo. A někdy… odpovědi nebyly tím, čím se zdály být. Touha byla 

všudypřítomná. Přetrvávající pocit, že ztrácím sám sebe… čekal každou chvíli jako 

sopka na erupci. Svět kolem mě byl plný iluzí. Někdy jsem nevěděl, komu a čemu 

můžu věřit. Někdy… zanikání v lidskosti bylo tím nejjednodušším řešením. Mohl 

jsem se stát kýmkoliv… a nikým. Pošetilec na kopci vidí svět točící se kolem. Musel 

jsem seskočit, abych se zachránil. Sport byl sen, který jsem žil kdysi dávno. Byl to 

čas nevinnosti, mládí bez stínů. Mysl byla čistá srdce silné, bilo vstříc budoucnosti. 

Někde během cesty se z budoucnosti stala přítomnost… a srdce začalo bít rychleji a 

rychleji. Teď… již není čas pro zanikání v lidskosti. Již není čas na otázky, které 

krouží jako supi nad smrtí.  Srdce bije pro teď… ne pro včera… nebo zítra… ale pro 

TEĎ. Lidstvo je na vysoko umístěném drátě. Jeden chybný krok doleva… 

spadneme. Jeden doprava… spadneme. Nebezpečí není v pádech… ale v setrvání 

dole. Každým krokem se přibližujeme k našemu Domovu.“ 
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Sedmá scéna: Joe sedí na židli a na jeho ramenech dřepí jedna tanečnice. Dřepí na 

konstrukci, která je umístěna za židlí. Ale pro diváka to vypadá, že dřepí nad Joeem. 

Tanečnice je celá v hnědém a má zakrytou hlavu hnědou síťkou. Znázorňuje hlas ve 

své veškeré negativitě. Zakrývá Joeovu hlavu a postupně si s ní hraje. Hlas postupně 

dostává nad Joeem svou moc. Po skončení duetu přicházejí další negativní hlasy a 

začíná tanečně náročná choreografie. Scéna je dokreslena dramatickou hudební 

skladbou, ve které dominuje violoncello. Vše vyvrcholí, když si hlasy Joea přehazují 

a on nakonec skončí na zemi. Je zhroucen. Hlasy se na něho dívají vyzývavě, jako 

by říkaly: „Tak a co uděláš teď, ubohý člověče?“ Začíná klavírní hudba a Joeovo 

sólo, ve kterém znázorňuje svou situaci tak, že jde jakoby po laně. Snaží se spojit se 

svým centrem, sám se sebou.  Během tohoto procesu přicházejí hlasy zpět, nenechají 

Joea vydechnout. Zápas pokračuje. Joe se pohybuje okolo jeviště a hlasy uprostřed 

jeviště znázorňují to, co se odehrává v Joeově mysli. Střídají se postupně v tom, kdo 

na Joea utočí- nejdříve hlas strachu a pochybností, pak ho svádí sexualita, nadále 

hněv a pak stín podezíravosti. Scéna vrcholí tím, že je Joe uprostřed jeviště a hlasy 

tančí kolem něho. Útočí na něho. Joe se ale spojí se zemí, se svými kořeny a řekne: 

„DOST!“. Boj končí. Mění se hudba a hlasy padají k zemi, postupně se vzdalují od 

středu jeviště. Joe hlasy vědomě rozpoznává a pojmenovává je. Tanečnice se 

sundávají hnědé síťky, které zakrývaly jejich obličeje. Z negativity se stává 

neutralita. Tanečnice se převaly dostávají opět do středu jeviště a spojí si ruce. 

Joeovi se podařilo nastolit mezi nimi harmonii, podařilo se mu najít stabilní bod.  

 

Osmá scéna: Tanečníci opouštějí jeviště. Představení končí tím, že je na jevišti sám 

Joe a kolotoč, jakožto symbol života. Za doprovodu Bachovy skladby Joe roztočí 

kolotoč a dívá se na něho s odstupem, s odstupem vidí svůj život. Světla pomalu 

slábnou, až nastane úplná tma.  
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Obrazový materiál z premiéry v Trutnově 
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          Období dospívání 
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          Období hippies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Období sportu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                      Období zranění, boje s hlasy 
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