
1. Tanec v poli vizuálního um
ění

V posledních letech lze ve světovém
 um

ěleckém
 

kontextu sledovat zájem
 nezanedbatelného počtu 

vizuálních um
ělců o využití tance či choreografie 

v jejich tvorbě. Tento fenom
én se objevuje jak 

v zapojení explicitně form
ulovaného tanečního 

projevu do daných prací, tak také ve využití 
choreografie ve sm

yslu system
aticky řízeného 

lidského pohybu obecně. Pokud s sebou rozvoj 
„konceptuálního“ proudu současného tance 
v devadesátých letech1 přinesl přiblížení se pozicím

 
soudobého vizuálního um

ění přím
o v oblasti tance, 

současný trend jde opačným
 sm

ěrem
 a zapojuje 

taneční a choreografické m
om

enty do kontextu 
galerijního um

ění. V m
ezinárodním

 um
ěleckém

 
kontextu již tento jev vzbudil zaslouženou pozornost 
a zm

apovalo jej i několik rozsáhlých kurátorských 
přehlídek,2 v českém

 prostředí naopak zůstával až 
donedávna spíše okrajovým

 tém
atem

.3 V posledních 
letech se m

u ale i zde přiblížilo několik tvůrců, 
jako příklad stačí zm

ínit práce Aleše Čerm
áka či 

Evy K
oťátkové.4 D

anou problem
atiku nicm

éně 
dále prezentuji jako případovou studii na tvorbě 
několika zahraničních um

ělců, jelikož tento text 
chápu i jako úvod do daného tém

atu, a jejich příklad 
m

i um
ožňuje ve větší kom

plexitě poukázat k řadě 
aspektů s dotyčnou problem

atikou spojených.

CH
OR

EOG
R

A
FiCK

Ý M
OM

EN
T, 

A
R

CH
iV A

 M
Od

ER
N

A
VIK

TOR
 ČECH

1 O
kruh tvorby současného 

tance je zastoupen tvorbou 
takových autorů, jako jsou 
Jérôm

e Bel, Xavier Le Roy či Boris 
Charm

atz. Je pro něj typická 
práce s ohledáváním

 tance jako 
m

ódu reprezentace a s m
etodam

i 
institucionální kritiky. Tanec 
se zde často stává sam

otným
 

tém
atem

, které je interpretováno 
dalším

i prostředky (text, řeč, 
práce s publikem

 apod.). V
iz 

Jeroen FABIU
S, „Th

e m
issing 

history of (not)conceptual dance”, 
in: D

answ
etenschap in N

ederland. 
D

eel 7, Am
sterdam

: Vereniging 
voor D

ansonderzoek 2012 a také 
V

iktor ČECH
, „Ceci n’est pas une 

danse”, A2, 2014, č. 15, s. 13. 

2 Především
 výstavy D

ance 
w

ith Cam
era, kurátorka Jenelle 

Porter, Boston: ICA 2009, M
ove: 

Choreographing you, kurátorka 
Stephanie Rosenthal, Londýn: 
H

ayw
ard G

allery 2010, a D
anser 

sa vie, kurátorky Christine M
arcel 

a Em
m

a Lavigne, Paříž: Centre 
Pom

pidou 2012. 

3 Z kurátorských projektů lze 
za výjim

ky pokládat asi jen akce 
a výstavu kurátorované autorem

 
tohoto textu: M

ysl je sval, kurátor 
V

iktor Čech, Praha: M
eetfactory 

2013, a W
alking, Running, D

ancing, 
G

rasping, Fetching or Carrying, 
kurátor V

iktor Čech, Praha: N
oD

 
2014. 

4 V
iz například práce Aleše 

Čerm
áka Pro začátek m

ůžem
e 

znovu zform
ulovat náročný systém

 
podm

ínek pro kladnou odpověď 
typu – „Ano! O

pravdový život je 
přítom

nost.“, perform
ance a video, 

2013 a projekt Evy K
oťátkové 

A Storyteller‘s Inadequacy, instalace 
a perform

ance, 2013. 
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Zm
íněného jevu si již roku 2003 všim

l 
francouzský choreograf Boris Charm

atz. U
pozornil 

na zřejm
ou blízkost postupů přítom

ných v oblasti 
současného tance a ve vizuálním

 um
ění posledních 

desetiletí a poukázal přitom
 na přehlížení toho, že 

řada aspektů objevujících se především
 v um

ěleckých 
perform

ancích a videu m
á své starší kořeny 

v m
oderním

 tanci.5 V tom
to s ním

 souhlasí i André 
Lepecki, asi nejvýraznější teoretik zabývající se 
v posledních letech vztahem

 současného tance 
a současného vizuálního um

ění, ve svém
 úvodu 

k antologii D
ance, kde synteticky shrnuje své 

dosavadní názory.6 Argum
entuje přitom

 m
im

o 
jiné i zapojením

 tance do tvorby takových um
ělců, 

jako je V
ito Acconci, M

arina Abram
ović, M

ike 
K

elley, Paul M
cCarthy či M

atthew
 Barney a K

elly 
N

ipper. Tento vliv zde chápe jakožto hom
ogenní 

elem
ent, specifickým

i kvalitam
i přispívající k tvorbě 

výše zm
íněných. Za jeho základní rysy označuje 

pom
íjivost, tělesnost, nestálost, práci podle osnovy, 

a perform
ativitu.7 Všechny tyto jevy pokládá 

současně Lepecki za konstitutivní složky tance jako 
takového.8 Pro něj jako pro teoretika zam

ěřeného 
prim

árně na soudobý tanec je tedy výskyt výše 
zm

íněného především
 důkazem

 o průniku dvou 
um

ěleckých světů, kde současný tanec a jeho 
základní charakteristiky vstupují do proudu 
současného um

ění a zásadně ho ovlivňují. I když 
m

oje uvažování bude v tom
to textu dále sm

ěřovat 
k poněkud odlišným

 závěrům
, nezbude m

i než se 
k zásadním

 Lepeckiho úvahám
 týkajícím

 se tém
atu 

tohoto textu několikrát na dalších stránkách vrátit. 
D

ané problem
atiky bych se chtěl dotknout na 

základě rozebrání několika konkrétních příkladů ze 
současné světové tvorby a pokusit se o preciznější 
diferenciaci a vym

ezení pojm
ů tance, choreografie 

a nakonec choreografického m
om

entu v oblasti 
současného vizuálního um

ění. 

2. N
ová divadelnost

Většina prací, které dále zm
iňuji, m

á jeden společný 
rys, který překračuje rám

ec tém
atu m

ého příspěvku, 
ale přitom

 s ním
 úzce souvisí. Je jím

 zjevný posun 
od neopakovatelné perform

ativní události sm
ěrem

 
k scénické prezentaci, ať již se odehrává v galerijním

 
prostoru, obrazovém

 poli videa, či v přím
ém

 přesahu 
k divadlu, na divadelní scéně. Jedním

 z důvodů 
sm

ěřování k této „nové divadelnosti“, či jak bychom
 

ji také m
ohli označit, „scéničnosti“, by m

ohla být 
i tendence k strukturálním

u podchycení toho, co 
u „autentické“ perform

ance m
uselo vždy zůstat 

právě v zájm
u dojm

u z jedinečnosti její realizace 
skryto – tedy oněch s divadlem

 souvisejících 
aspektů produkční přípravy, inscenování 
a reprízovatelnosti.9 Z tohoto úhlu pohledu lze 
opuštění konvencí vyžadované žánrové čistoty 
a jedinečnosti perform

ačního aktu vním
at i jako 

zbavení se zátěže m
askování produkce. 

U
 tohoto posunu, který je sám

 o sobě 
velice kom

plexním
 jevem

, zahrnujícím
 celé široké 

spektrum
 otázek týkajících se současného um

ění, 
jako jsou otázky interm

ediality, perform
ativity či 

trvání um
ěleckého díla, se zde soustředím

 na tvorbu, 
v níž hraje zásadní roli práce s řízeným

 pohybem
 

lidského těla. Zde bychom
 za často se vyskytující 

a nejzřejm
ější aspekt zm

íněného posunu – od 
klasicky chápané „autentické“ perform

ance, jak 
ji znám

e dobře v českém
 prostředí, kde si um

ění 
akce dlouho drželo vůči scénickým

 form
ám

 svoji 
distanci,10 sm

ěrem
 ke „scéničnosti“ – m

ohli 
považovat přesun pozice um

ělce z role nositele 
výrazu, perform

era, sm
ěrem

 k režisérovi, či zde 
přesněji choreografovi dané realizace. Pokud 
přihlédnem

e například k tvorbě Tina Sehgala, Pabla 
Bronsteina či K

elly N
ipper, tak právě tato pozice 

autora je pro ně příznačná. 

5 Boris CH
ARM

ATZ – Isabelle 
LAU

N
AY, Entretenir. À propos d’une 

danse contem
poraine, Parcours 

d’artistes, D
ijon: Les Presses du 

Réel 2003, s. 163. 

6 André LEPECK
I, „D

ance as 
a Practice of Contem

poraneity“, 
in: idem

 (ed.), D
ance, Londýn: 

W
hitechapel G

allery 2012,  
s. 14–23. 

7 Ibid., s. 15 – „ephem
erality, 

corporeality, precariousness, 
scoring and perform

ativity“. 
Anglickým

 slovem
 „scoring“ 

Lepecki označuje práci dle osnovy 
či přím

o taneční notace. 

8 Ibid., s. 15. 

9 V
iz chápání tohoto jevu v Betti 

Sue H
ERTZ, „Tableaux V

ivants in 
the N

ew
 Th

eatrality“, Flash Art, 
listopad–prosinec 2010, č. 275, 
s. 78–82. 

10 Toto vym
ezení nikdy 

nem
ůžem

e chápat zcela absolutně, 
nicm

éně pokud pohlédnem
e na 

kanonickou tvorbu reflektovanou 
ve většině klíčových publikací, 
vynikne tento rozdíl zvlášť 
v českém

 prostředí s tvorbou 
reprezentovanou např. Janem

 
M

lčochem
 či Petrem

 Štem
berou. 

V
iz Pavlína M

O
RG

AN
O

VÁ
, Akční 

um
ění, O

lom
ouc: N

akladatelství 
J. Vancl 2009. 
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3. Tanec

I když zde tento scénický či „divadelní“ aspekt hraje 
zásadní roli, je důležité zdůraznit i ontologický 
rozdíl m

ezi tancem
 a divadlem

, jak již byl m
nohokrát 

rozebrán. Z estetického hlediska ho naposledy asi 
nejvýstižněji shrnul Alain Badiou ve svém

 krátkém
 

textu Tanec jako m
etafora m

yšlení.11 N
a základě 

m
yšlenek N

ietzscheho a M
allarm

éa definuje 
Badiou m

im
o jiné i elem

entární protikladnost 
divadla a tance jako bezprostředního tělesného 
projevu, odehrávajícího se ve skutečném

 prostoru 
a navazujícího s divákem

 vazbu, v níž se přítom
nost 

lidského těla v pohybu stává zásadním
 okam

žikem
. 

Tak jak vidí M
allarm

é na příkladu klasického tance 
tanečníka jako m

etaforu, zbavenou v okam
žiku 

tance jeho osobnosti,12 m
ůžem

e chápat tanec 
jako zpřítom

nění či zhm
otnění m

yšleného 
pohybu. Je to velký rozdíl oproti „divadlu“, jak ho 
definuje rovněž Badiou, kde tělo vystupuje v roli, 
která je součástí širší asam

bláže vyjadřovacích 
prostředků, sm

ěřujících k vyjádření divadla jakožto 
ideje.13 Podobně i proti těžko vym

ezitelném
u 

interm
ediálním

u poli akčního um
ění zde lze nalézt 

zásadní rozdíl v důrazu na sam
otné ztělesnění 

pohybu, zbavené konceptuálních a kontextuálních 
aspektů.14 O

d tohoto chápání tance jako čistě 
pohybové aktivity již není daleko k m

yšlení 
o choreografii, tu ovšem

 m
usím

e chápat nejen jako 
m

etodu popisu a realizace tance, ale také jako proces 
sam

otného zaznam
enání přítom

nosti pohybu. 

4. Choreografie 

M
ezi pojm

y choreografie a tanec ale nem
ůžem

e 
zcela jednoduše klást rovnítko. Jak naznačil slavný 
současný choreograf W

illiam
 Forsythe v jedné své 

stati,15 choreografii bychom
 jako systém

 m
ohli 

přenést i m
im

o rám
ec lidských těl a chápat ji v rám

ci 
„choreografie objektů“. Choreografie objektů je 
něco, čeho se dotkli nejen vizionáři typu O

skara 
Schlem

m
era, ale co se m

ůže vázat přím
o k tom

u, jak 
s artefakty operují jako se sestavou objektů v daném

 
prostoru i někteří současnější um

ělci.16 Sám
 Forsythe 

řeší otázku, jestli choreograf ke své práci nutně 
potřebuje právě lidské tělo. Sice se přiklání k tom

u, 
že tělo jako fyzická přítom

nost je stále potřeba, 
přesto však nelze necítit, jaký rozdíl je m

ezi tím
to 

chápáním
 choreografie jako operace s prostorovým

i 
vztahy a tancem

 jako tělesným
 výrazem

 spojeným
 

s přítom
ností tanečníka.

Je příznačné, že sám
 Forsythe ve své tvorbě 

často pracuje i s objektovým
i instalacem

i, stojícím
i 

na hranici výtvarné tvorby. N
apříklad jeho realizace 

N
ow

here and Everyw
here at the Sam

e Tim
e, N

o. 2 
(2013),17 je tvořena čtyřm

i sty závaží, rozkm
itaným

i 
na ocelových lankách. Jejich naprogram

ovaný 
variabilní rytm

us určuje pohyb návštěvníka, který 
m

ezi nim
i m

usí „protančit“. Jedná se tedy vlastně 
o environm

ent, kde choreografii určují a ztělesňují 
m

echanism
y i bez přítom

nosti tanečníka, nicm
éně 

lidské tělo je zde v důsledku stále nezbytné, a na m
ísto 

tanečníka nastupuje sám
 divák, kterého vnější fyzické 

podněty usm
ěrňují k do určité m

íry řízeném
u pohybu. 

Choreografie jako systém
 vznikla na 

Západě v raném
 novověku ve společenském

 prostředí 
vládnoucích vrstev,18 a ať již tezi o abstrakci lidového 
tance přijm

em
e do řízeného systém

u pohybu 
reprezentujícího m

oc elit, či ne,19 rozhodně nelze 
necítit onen rozdíl m

ezi uvolněným
 oddáním

 se tanci 
na diskotéce, a jako loutku nás ovládajícím

 pohybovým
 

řádem
 společenského tance třeba v tanečních. 

Choreografie ovládá a řídí těla, ať již je to tělo dvořana 
účastnícího se rituálu na dvoře Ludvíka XIV., nebo 
cvičence na Sokolském

 sletu. 

11 Alain BAD
IO

U, „D
ance as 

a M
etaphor for Th

ought“, in: 
H

andbook of Inaesthetics, Redw
ood 

City, CA: Stanford U
niversity 

Press 2005, s. 57–71. 

12 Ibid., s. 64: „N
o role enrolls the 

dancing body, w
hich is em

blem
 of 

pure em
ergence.“ 

13 Alain BAD
IO

U, „Th
eses on 

Th
eater“, in: H

andbook, s. 72–77. 
V

iz pak především
: „Contrary 

to dance, w
hose sole rule is that 

a body be capable of exchanging 
the earth w

ith the air (and for 
w

hich even m
usic is not essential), 

theater is an assem
blage.“ S. 72. 

14 V
iz také BAD

IO
U, „D

ance“, 
s. 64. 

15 W
illiam

 FO
RSYTH

E, 
„Choreographic O

bjects“, in: 
LEPECK

I, D
ance, s. 201–203. 

16 Ř
adu příkladů tohoto 

přístupu nabídla především
 výše 

zm
íněná londýnská výstava 

M
ove. Choreographing You (např. 

D
íla Roberta M

orrise, M
ika 

K
elleyho či Bruce N

aum
ana) viz: 

Stephanie RO
SEN

TH
AL (ed.), 

M
ove. Choreographing You. Art and 

D
ance Since the 1960s (kat. výst.), 

Cam
bridge, M

A: M
IT Press 2011. 

17 N
ow

here and Everyw
here 

at the Sam
e Tim

e, N
o. 2, 2013, 

choreografický objekt, realizováno 
ve Folkw

ang M
useum

 Essen. Ve 
své první verzi z roku 2005 ovšem

 
byla tato práce v kom

ornějším
 

m
ěřítku čtyřiceti závaží 

součástí tanečního představení. 
I zde ovšem

 přes přítom
nost 

profesionálních tanečníků 
choreografický princip stále 
určovaly okolnosti pohybu závaží.
 18 Tím

 zde m
íním

 práci 
s artikulovaným

 tanečním
 

pohybem
, jak nám

 to dokládají 
dochované spisy či učebnice 
z patnáctého a šestnáctého 
století. Sam

otné pojm
enování 

choreografie jakožto označení 
systém

u zaznam
enávajícího 

a popisujícího tanec pochází až 
z roku 1700 z francouzského 
dvorského prostředí od tanečního 
m

istra R
aoul-Augera Feuilleta 

a bylo použité v jeho spisu 
„Chorégrahie, ou l’art de décrire 
la danse par caractères, figures 
et signes dém

onstratifs“, in: 
Susan Leigh FO

STER
, Reading 

D
ancing. Bodies and Subjects in 

Contem
porary Am

erican D
ance, 

Berkeley: U
niversity of California 

Press 1986, s. 99–121.

19 „[A]t a certain point in the 
history of W

estern subjectivity, 
a certain social (and socializing) 
activity called dance fell prey 
to a stately (and theological) 
apparatus of capture called 
choreography.“ André LEPECK

I, 
„Choreography as Apparatus of 
Capture“, TD

R. Th
e D

ram
a Review

, 
roč. 51, léto 2007, č. 2, s. 122. 
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V textech Andrého Lepeckiho hraje 
pojem

 choreografie zásadní roli právě v kontextu 
jeho chápání um

ěleckého tance jakožto politického 
projektu. Stává se z ní aparát zachycení a ovládání.20 
N

ěkteří choreografové posledních desetiletí (stačí 
zm

ínit výrazné příklady Jérôm
a Bela či Xaviera Le 

Roye), jejichž tvorba bývá někdy označována za 
„konceptuální“, si za terč svých dekonstruktivních 
strategií vzali právě choreografii chápanou jako 
systém

 m
ocenské kontroly nad lidským

 tělem
. Tělo 

tanečníka je v klasickém
 i m

odernistickém
 tanci 

podřízeno jasným
 představám

 choreografa. Zvlášť 
v klasickém

 baletu tanečník nevstupuje do pouhé 
role jako v divadle, ale ztělesňuje tělesný nástroj 
v rukou autora, podřízený disciplíně, podobně jako 
je ve Foucaultově pojetí tělo podřízeno politické 
m

oci. V tvorbě zm
íněných autorů pak dochází 

k narušení tradičního chápání choreografického 
řádu jako systém

u ovládajícího podřízená těla. 
Často zrelativizováním

 nebo posunem
 pozic 

sam
otného autora či interpretů. Ve sm

ěru tohoto 
foucaultovského diskurzu se pohybuje i chápání 
současné role choreografie v Lepeckiho úvahách.21 

5. Choreografizovaný pohyb

Zajím
avou vrstvu tvorby posledních let tvoří práce 

zabývající se lidským
 pohybem

 jako každodenní, 
pracovní či sociálně naprogram

ovanou form
ou. Tedy 

rejstříkem
 civilních pohybů, který zjevně nespadá 

do tance, byť m
ůže být i jeho výchozím

 m
ateriálem

. 
Současně je zde však často přítom

ný zájem
 

o strukturu pohybu, jeho rytm
us a jeho výrazové 

i m
echanické kvality, tedy o aspekty, kterých se ve 

své snaze o popsání a následné řízené provedení 
pohybu silně dotýká právě choreografie. Toto 
sm

ěřování se výrazně projevilo především
 v m

édiích 
videoartu, perform

ance a videoperform
ance. 

Tento zájem
 o všední pohyb m

á již svoji 
historii a hraje roli i v dějinách m

odernistického 
tance, především

 v uvažování Rudolfa von Labana, 
a hlavně pak v oblasti am

erického postm
oderního 

tance šedesátých a sedm
desátých let. K

 přesahu 
obou oblastí tance a vizuálního um

ění v rám
ci 

práce s civilním
i pohyby došlo například 

v perform
ativní i choreografické tvorbě Sim

one 
Forti, Yvonne R

ainer, Roberta M
orrise a Trishy 

Brow
n, vzešlé z okruhu Judson D

ance Th
eater.22 

N
epřím

o doloženou souvislost s těm
ito aktivitam

i 
m

á i časově souběžná tvorba Bruce N
aum

ana 
na západním

 pobřeží.23 N
icm

éně tyto aktivity 
byly v devadesátých letech, kdy se objevuje dále 
rozebíraná tvorba, již historií. 

Am
erická um

ělkyně a dokum
entaristka 

Sharon Lockhart v roce 1997 vytvořila do šesti 
desetim

inutových částí rozložený hodinový film
, 

nazvaný dle m
ísta natáčení, japonské střední 

školy, G
oshogaoka.24 Sním

ek zaznam
enává ze 

statické pozice kam
ery výhled do tělocvičny, 

jejíž zadní část uzavřená oponou svědčí o jejím
 

příležitostném
 využití jako divadelního sálu. N

a 
tuto přesně vym

ezenou scénu vstupuje jednotně 
oděná skupina japonských středoškolaček, 
členek basketbalového tým

u. Začínají rozběhem
 

a pokračují řadou protahovacích úkonů 
a pohybových her. Tyto aktivity dívky provádějí 
v jednotném

 synchronizovaném
 rytm

u. Ten dává 
celém

u výjevu, spolu s jeho zarám
ováním

 záběrem
 

kam
ery, až scénický charakter. Sledujem

e zde 
jednotným

 pohybovým
 řádem

 řízenou aktivitu, 
u níž by jistě šlo m

luvit o choreografii. D
élka 

sním
ku i jeho film

ový form
át by m

ohly odkazovat 
spíše k dokum

entární tvorbě, ale statičnost záběru 
m

u dává podobu živého obrazu, jím
ž divák nahlíží 

do m
ísta dění, což z něj dělá form

át zapadající více 
do galerijního prostředí. 

33
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20 Ibid., s. 122. V tom
to ohledu 

je jistě nutné přihlédnout 
i k východiskům

 tohoto uvažování 
u Foucaulta. Ve vztahu k zm

íněné 
otázce tělesné disciplíny 
a kontroly spojené s obdobím

 
vzniku baletu i m

oderního státu 
viz například: „Avšak tělo je 
rovněž přím

o pohrouženo do pole 
politického, vztahy m

oci na něj 
bezprostředně působí, zm

ocňují 
se ho, označují ho, cvičí ho, střeží 
ho, nutí ho pracovat, podřizují 
ho různým

 cerem
oniím

, vyžadují 
od něj, aby se vykazovalo jistým

i 
znaky.“ M

ichel FO
U

CAU
LT, 

D
ohlížet a trestat, Praha: D

auphin 
2000, s. 60. V Lepeckiho textech 
je toto uvažování často spojeno 
s pojm

em
 „choreopolitika“. 

Choreopolitika je pro něj 
nahlížením

 dané choreografické 
tem

atiky jako tém
atu politicky 

zam
ěřeného zkoum

ání. N
e 

náhodou se v jeho textech 
objevuje především

 adjektivum
 

„choreopolitické“ apod. 

21 V
iz především

 kniha André 
LEPECK

I, Exhausting D
ance. 

Perform
ance and the Politics of 

M
ovem

ent, N
ew

 York: Routledge 
2006. 

22 V
iz Sally BAN

ES, Terpsichore 
in Sneakers. Post M

odern D
ance, 

M
iddletow

n, CT: W
esleyan 

U
niversity Press 1987. O

kruh 
um

ělců pohybujících se v N
ew

 
Yorku kolem

 Judson D
ance 

Th
eater a později skupiny G

rand 
U

nion představoval od počátku 
šedesátých let až hluboko do let 
sedm

desátých m
ísto setkávání 

a spolupráce choreografů, 
tanečníků i výtvarných um

ělců, 
jejichž aktivity v m

noha případech 
vzájem

ně pronikly i na druhé 
tvůrčí pole. Jako příklad lze uvést 
choreografickou práci Roberta 
M

orrise či film
ovou tvorbu 

Yvonne R
ainer a výtvarné aktivity 

Sim
one Forti. 

23 LEPECK
I, Exhausting D

ance, 
s. 22–33. Bruce N

aum
an ve svých 

vidoeperform
ancích realizovaných 

v ateliéru na konci šedesátých let 
pracoval s pohybovým

i aktivitam
i 

zasazeným
i do sm

yčky opakování. 
Ty byly využitím

 každodenních 
pohybů předvedených do 
pohybového systém

u blízkého 
soudobé tvorbě autorů 
am

erického postm
oderního tance. 

V
iz především

 jeho dále zm
íněné 

dílo W
alking in an Exaggerated 

M
anner Around Perim

eter of 
a Square (1967–1968). 

24 G
oshogaoka, 1997, 16 m

m
 

barevný film
, 63 m

inut. 



Synchronizované provedení činností 
cvičenek sice m

ůže připom
enout tanec, ale některé 

části cvičení jsou autentickým
 tréninkem

, zatím
co 

další jsou již choreografizovaným
i variantam

i 
složeným

i z daných pohybů. Jisté aspekty 
„divadelnosti“ bychom

 m
ohli hledat i u barev 

oblečení, které se v jednotlivých částech prom
ěňují. 

K
om

binatorika těchto složek vytváří vlastně 
řadu scén, které by šlo přirovnat k abstraktní 
pohybové kom

pozici, jakou je například Q
uad 

(1981) Sam
uela Becketta.25 Pohybové aktivity, 

které dívky vykonávají, jsou však ve skutečnosti 
naprosto konkrétní, od počátečního rozcvičení přes 
rozehrávání se až po kolektivní m

asáž a finální 
rozpuštění pohybové jednoty kolektivu do bezcílné 
chůze. Použité pohyby zůstávají spjaté se svým

 
původním

 sportovním
 sm

yslem
. Jejich zasazení 

do choreografického systém
u z nich stále nečiní 

tanec. Autorka zde vstoupila na pole choreografie 
z jiného sm

ěru: v tom
to film

u dochází k estetizaci 
všední aktivity na hranici m

ezi dokum
entární 

a perform
ativní form

ou. 
Sharon Lockhart ve své tvorbě, 

často balancující m
ezi form

átem
 pohyblivého 

film
ového a statického fotografického obrazu, 

ale také m
ezi film

ovou dokum
entaristikou 

a galerijním
 um

ěním
, vícekrát projevila zájem

 
o proces všedních aktivit a práce. N

aleznem
e zde 

i reference k jejich sociálním
u kontextu, ty jsou 

nicm
éně v jejím

 podání reprezentovány především
 

sam
otnou přítom

ností či nepřítom
ností činnosti 

a atm
osférou záběrů.26 Častá statičnost, či 

alespoň pevná osa záběru kam
ery, se pro autorku 

vlastně stává aktivním
 nástrojem

, kdy pohybové 
elem

enty vstupující do záběru, tedy především
 

lidští aktéři, vytvářejí svým
 vztahem

 k daném
u 

rám
ci vlastní choreografický prostor vzájem

ných 
pohybových relací. Ty m

ůže generovat všední, 

pracovní či sportovní pohyb, ale jak uvidím
e dále, 

do zvláštního vztahu s film
ovým

 či video form
átem

 
zde m

ůže vstoupit i sam
otný tanec.

K
elly N

ipper, další am
erická um

ělkyně, 
ve své práci z roku 1999, nazvané N

orm
a – 

Practice for Sucking Face,27 také využila jako svůj 
tvůrčí m

ateriál všední lidský pohyb a úkony. Pět 
angažovaných tanečníků v rám

ci desetidenního 
procesu vytvořilo devadesátim

inutový akt, v něm
ž 

pracovali především
 s „úkolově“28 pojatou chůzí, 

spojenou s využitím
 několika pom

ocných předm
ětů 

a sady šedých polštářů. Toto dílo v práci s procesem
 

chůze a „pracovním
i“ úkony s m

inim
alizovaným

i 
zástupným

i předm
ěty v m

nohém
 připom

íná 
analogicky pojatou činnost v postm

oderním
 tanci 

šedesátých let. Stejně jako v dílech Yvonne R
ainer, 

i zde dochází k práci s pohybem
 analogickým

 
k tom

u všedním
u, ovšem

 zbaveným
 přím

ého 
účelu. Sam

otný choreografický aspekt pohybu 
jakožto strukturovaného rytm

u a fyzických vztahů 
zde získává navrch. V podobně střízlivém

 duchu 
přistupuje k pohybu autorka i u svých intim

něji 
pojatých prací Interval (2000) a Circle, Circle 
(2007),29 kde je opakující se jednoduchá struktura 
pohybů tanečnice v prvním

 případě konfrontována 
se scénickým

 prvkem
, v druhém

 pak se sam
otným

 
form

átem
 oříznutého záběru videa. Choreografie 

se zde stává nástrojem
 zachycení těla v interakci 

s rám
ující jej kom

poziční situací. 
O

bdobně jako u výše zm
íněné práce 

Sharon Lockhart, i zde je výsledkem
 choreografická 

struktura. Ačkoliv je tentokrát realizována 
profesionálním

i tanečníky a je zde přítom
en 

zřejm
ý vliv postm

oderního tance, o sam
otném

 
tanci zde stále nelze m

luvit. V případě své práce 
N

orm
a. Practice for Sucking Face um

ělkyně přebírá 
hraniční experim

entální form
u tanečního um

ění, 
aniž by spolu s ní plně přejala i její zakotvení, 

25 V
iz G

raley H
ERREN

, „Sam
uels 

Beckett’s Q
uad. Pacing to 

Byzantium
“, Journal of D

ram
atic 

Th
eory and Criticism

, podzim
 2000, 

s. 43–59. 

26 V
iz její práce Lunch Break 

(2008), zachycující v dlouhém
 

koridoru odpočívající dělníky při 
polední pauze. Pracovní činnost 
zde ustala a aktivitu zde přebírá 
kam

era, jakoby donekonečna se 
pom

alu sunoucí vpřed, viz M
ichael 

N
ed H

O
LTE, „A Few

 Q
uestions 

About Place and Tim
e. Sharon 

Lockhart and M
ichael N

ed H
olte 

in Conversation“, Jan M
ot, srpen 

2010, s. 1–5. 

27 N
orm

a. Practice for Sucking Face, 
1999, instalace a perform

ance 
s videodokum

entací. 

28 V anglickém
 originálu pojem

 
„task oriented“, který vychází 
z časté praxe postm

oderního 
tance, spočívající v pohybu 
definovaném

 spíše určeným
i úkoly 

než přesně danou choreografií. V
iz 

BAN
ES, Terpsichore in Sneakers, 

s. 43. 

29 Interval, 2000, 4 fotografie, 
a Circle, Circle, 2007, dvoukanálové 
video, 10 m

inut, sm
yčka. 
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které ji v dílech tvůrců postm
oderního tance se 

sam
otným

 tancem
 spojovalo. V jejích dalších dvou 

zm
íněných dílech pak zjednodušení převzatých 

tanečních pohybů a jejich fragm
entarizace rovněž 

anulují prožitek dané aktivity jakožto tance. Zájem
 

o estetiku pohybu na rovině jedince i kolektivu 
se zde spíše dostává do pozice analogické k té, již 
zastupuje Sharon Lockhart. Přes tuto distanci – 
vůči chápání daného jakožto tance – nelze tento 
vliv experim

entálních pozic novodobého tance 
zcela podcenit, a jak záhy uvidím

e, v následující 
tvorbě obou autorek tento trend brzy získává nové 
kvality, m

nohem
 těsněji jej propojující se sam

otným
 

fenom
énem

 tanečního um
ění.

6. Archiv pohybu 

Vybral jsem
 tvorbu zm

íněných dvou am
erických 

autorek i proto, že na jejich novějších pracích lze 
dobře sledovat vztah fenom

énu choreografizace 
k dalším

 dvěm
a v nedávné um

ělecké tvorbě 
zásadním

 fenom
énům

. Jsou jim
i tzv. archivní im

puls 
a práce s dědictvím

 klasické m
oderny a avantgardy.

Zm
íněná K

elly N
ipper začala v řadě svých 

dalších perform
ancí, instalací a videí, m

inim
álně 

od dlouhodobě rozvíjeného projektu Floyd on the 
Floor (od roku 2005),30 intenzivněji využívat 
spolupráce s tanečníky a choreografy v nové 
rovině. Jejím

 východiskem
 se stalo především

 
zapojení choreografických postupů a teoretických 
m

odelů pohybové analýzy Rudolfa von Labana.31 
Jeho m

odely tělesného vztahování se k prostoru 
a vizuálních systém

ů záznam
u pohybu od té doby 

tvoří význam
nou složku jejích děl. Z vizuality 

m
odernistického tance druhého desetiletí až 

třicátých let dvacátého století převzala i další aspekt: 
jsou jím

 kostým
y, v nichž jí angažovaní tanečníci 

vystupují. N
eustále se zde opakuje především

 

m
om

ent m
asky a zakrytí tváře, tedy jev znám

ý 
především

 z expresionistického tance stejného 
období a z tvorby jeho výrazné postavy a Labanovy 
žákyně M

ary W
igm

an. 
Zm

íněný Floyd on the Floor je 
především

 perform
ativní událostí, vycházející 

z Labanových choreografických principů 
spojených s anonym

izujícím
i abstraktním

i 
kostým

y a vizuálním
 doprovodem

 odvozeným
 od 

rovněž Labanova systém
u tanečního zápisu, tzv. 

labanotace. Tento výrazový aparát autorka pojí 
se zdánlivě nesourodým

 tém
atem

 počasí. N
ázev 

Floyd je inspirován stejnojm
enným

 hurikánem
, 

jenž se jako podobenství m
ění v pohyb dvojic 

tanečníků po podlaze. Entropický řád počasí je 
zde zastoupen výrazovým

i m
ožnostm

i lidského 
těla, řízeným

i pravidly choreografického systém
u. 

Antropom
orfizace přírodních jevů m

á jistě své 
archaické rysy a anim

istické souvislosti. Autorka 
zde spojuje aplikaci racionálního Labanova systém

u 
choreografické práce s tělem

 a rituální aspekty 
spjaté v dobové expresionistické praxi s um

ěním
 

„přírodních národů“. O
statně slavný H

exentanz 
(1914) M

ary W
igm

an, v něm
ž tanečnice vystoupila 

v m
asce jako čarodějka či šam

anka provádějící 
rituál,32 se stal východiskem

 pro další výstup tohoto 
projektu, černobílé video W

eather Center (2009).33 
To je z vizuálního hlediska autenticky působící 
rekonstrukcí původní choreografie, obohacenou 
několika pohybovým

i variacem
i. Zásadní 

postřehnutelnou zm
ěnou je ale zvuková stopa, 

obsahující stejně jako u předchozí perform
ance 

vypravěčův hlas s autorčiným
i asociativním

i 
kom

entáři. Chybí tu tedy hudební aspekt, 
s tancem

 silně svázaný, byť ne nepostradatelný 
doprovod. Absence hudební složky zde diváka 
odvádí od pokušení vním

at pohyb tanečníka jako 
pouhou subjektivně reflektovanou dekorativní 

30 Floyd on the Floor, od 
2006, perform

ance a její 
videodokum

entace. V
iz RoseLee 

G
O

LD
BERG

, „Floyd on the 
Floor“, in: Everyw

here at O
nce. An 

Anthology of W
ritings on Perform

a 
7, Curych: JPR Ringier 2009, 
s. 82–91. 

31 V
iz Vera M

ALETIC, Body, 
Space, Expression. Th

e D
evelopm

ent 
of Rudolf Laban’s M

ovem
ent and 

D
ance Concepts, Berlín: M

outon 
de G

ruyter 1987. 

32 V
iz M

elisa R
AG

O
N

A
, „Ecstasy, 

Prim
itivism

, M
odernity. Isadora 

D
uncan and M

ary W
igm

an“, 
Am

erican Studies, roč. 35, jaro 
1994, č. 1, s. 54–57. 

33 W
eather Center, 2009, video, 

5:11 m
in, sm

yčka. 
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form
u, a akcentuje pohyb v rovině soustředěněji 

em
piricky vním

ané struktury. I v dalších pracích 
um

ělkyně, jež jsou založené na analogickém
 

m
odelu, je form

a m
odernistického tance svázána 

s osobním
i asociacem

i autorky a prezentována 
jako jejich m

etaforické ztvárnění. Použitá scénická 
a choreografická form

a je ovšem
 natolik dom

inantní, 
že při recepci díla tyto autorčiny osobní „příběhy“ 
až zakrývá. Výtvarná složka jejích perform

ancí 
a instalací je často tvořena zm

íněným
i form

am
i 

Labanových vizuálních pom
ůcek pro choreografickou 

práci a znaky labanotace. Tento svět abstrahovaných 
znaků a prostorových konstrukcí se sám

 o sobě 
vztahuje nejen k choreografizovaným

 pohybům
 

tanečníků, ale také obecněji k m
odernistickým

 
vizuálním

 form
ám

 jako takovým
. 

Také v souboru prací Sharon Lockhart 
z roku 2011, spojených s tvorbou izraelské pozdně 
m

odernistické choreografky a výtvarnice N
oy 

Eshkol,34 vstupuje do galerijně prezentovaného 
projektu um

ělecký tanec jako již autorsky definovaná 
choreografická form

a. D
okum

entaristická 
východiska autorčiny práce jsou zde patrná v jejím

 
vstupu do prostředí žáků a pam

ětníků zm
iňované 

choreografky, kteří i přes svůj často pokročilý věk 
stále praktikují její taneční techniku. N

oa Eshkol 
byla žákyní Rudolfa Labana a její činnost v oblasti 
choreografické tvorby, teorie tance i taneční 
pedagogiky byla doprovázena činností výtvarnou, 
zastoupenou osobitým

i velkoform
átovým

i textilním
i 

kolážem
i. Její taneční systém

 prezentovaný 
v abstrahované podobě pom

ocí vizuálních pom
ůcek 

a systém
 tzv. Eshkol-W

achm
anovy taneční notace, 

na jehož vzniku se podílela, v sobě nesou dědictví 
zm

íněného Labanova přístupu k reprezentaci 
tanečních forem

. Sharon Lockhart dané tém
a 

uchopuje v jeho tem
atické kom

plexnosti jako 
souhrn dokum

entací zachycených ve form
átu 

videa a fotografie. V sestavě pěti videí nám
 i zde 

prezentuje statickou kam
erou vym

ezené scény, 
tentokrát z čistého prostředí tanečního sálu, v něm

ž 
staří žáci choreografky, v kom

binaci s m
ladým

i 
tanečníky, synchronizovaně realizují její taneční 
cvičení. Pozadí jim

 tvoří v prostoru na panelech 
rozm

ístěné textilní koláže izraelské autorky. Tato 
videa doplňují fotografie ukazující různé varianty 
nastavení kovových sférických pom

ůcek, jim
iž si 

N
oa Eshkol pom

áhala při výkladu svého pojetí 
pohybového prostoru tanečníka.  35 Podobně jako 
u G

oshogaoka, i u těchto videí vytváří kolektivní 
cvičení jakousi form

u sociálního ornam
entu, 

zachycující struktury pohybu spojující danou 
sociální skupinu dohrom

ady. 
Tato novější tvorba Kelly N

ipper a Sharon 
Lockhart nám

 m
ůže poskytnout vhled do tvůrčí 

situace, kde se ona dnes již v oblasti výtvarného um
ění 

akadem
izovaná a vlastně klasická vlna „archivního 

im
pulsu“ posouvá do jiného kontextu. Původní chápání 

archivu jako logocentrického systém
u slov a znaků se 

zde zm
ěnilo. N

a rozdíl od okruhu tvorby, vym
ezeného 

a interpretovaného H
alem

 Fosterem
 v rám

ci pojm
u 

„archivní im
puls“,36 zde není hlavním

 objektem
 

výzkum
u um

ělců jím
 zm

iňovaná trojice obraz, objekt 
a text,37 tedy tradičním

i archivním
i m

etodam
i 

katalogizovatelné položky, z nichž um
ělci budují 

své idiosynkratické kom
binace v podobě výstavních 

„rešerší“. H
lavním

 m
ateriálem

 se zde stalo sam
otné 

lidské tělo, přesněji: jeho pohyb. Znovu zpřítom
něná 

pam
ěť pohybu těla, jak se s ní setkávám

e v pracích 
Sharon Lockhart a Kelly N

ipper, se váže především
 

na nejkom
plexnější m

ožnost, jak toto uchopit, tedy 
choreografii a s ní svázané choreografické systém

y 
popisu a řízení pohybu. 

Tanec se zde, jako v některých 
pracích K

elly N
ipper, m

ůže stát reprezentací 
a znovuoživením

 archivu kultury tělesného pohybu 

34 Celek byl několikrát vystaven, 
většinou pod názvem

 N
oa 

Eshkol. V
idea jsou v souboru 

prezentována jako Five D
ances and 

N
ine W

all Carpets by N
oa Eshkol, 

2011, pětikanálové video, sm
yčka. 

35 Spheres, 2011, série sedm
i 

fotografií. 

36 V
iz H

al FO
STER

, „Archival 
Im

pulse“, O
ctober, podzim

 2004, 
č. 110, s. 3–22. 

37 Ibid., s. 4. 
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pom
ocí aplikace historického choreografického 

systém
u a s ním

 spojené vizuální řeči, přičem
ž je 

ale archiv zbaven své hodnoty indexu a stává se 
sym

bolickou form
ou, reflektující autorčiny ideje 

v podobě scénické realizace v galerijním
 prostoru. 

N
icm

éně v jiných případech, jako je i projekt o N
oe 

Eshkol od Sharon Lockhart, je sam
otné živoucí 

tělo zdrojem
 archivního bádání, v něm

ž autorka 
za pom

oci pam
ětníků pohybů a choreografických 

historických artefaktů oživuje m
odernistickou 

form
u ve vší její historičnosti, což ústí do form

átu 
stojícího na hranici dokum

entu. 
O

blast m
odernism

u a konkrétně 
m

odernistického tance – jako je choreografická 
i vizuální tvorba Rudolfa Labana či expresionistický 
projev M

ary W
igm

an a pozdně m
odernistický 

systém
 N

oy Eshkol, ale také neoavantgardní (či 
„postm

oderní“) aktivity šedesátých a sedm
desátých 

let, především
 práce tvůrců z okruhu Judson D

ance 
Th

eater, jako je Yvonne R
ainer – jsou tedy zdroji, 

z nichž autorky často čerpají svou inspiraci a leckdy 
i přím

o tvůrčí m
ateriál. V případě zm

íněných prací 
si nelze nepovšim

nout, že obě historické osobnosti 
m

odernistických choreografů, s nim
iž autorky 

pracují, m
ěly blízký vztah i k výtvarné tvorbě a obě 

jsou jak autory autonom
ních výtvarných děl, tak 

současně zapojili vizuální systém
y reprezentace 

i do svých choreografických systém
ů. Značky 

labanotace a Labanův krystalický dvacetistěn38 
u K

elly N
ipper, stejně jako sférické kovové pom

ůcky 
Eshkol-W

achm
anovy notace u Sharon Lockhart, 

zastupují abstraktní estetiku m
odernism

u v poloze 
v něčem

 blízké N
eurathovu inform

ačním
u systém

u 
Isotype,39 který lze pokládat za vzor pro m

oderní 
inform

ační a navigační vizuální systém
y obecně, 

kdy abstrahované form
y vstupují do role sociálního 

nástroje kontroly a řízení systém
u naplněného 

lidským
i těly. 

Vedle vztahu této tvorby ke zm
íněném

u 
„archivním

u im
pulsu“ tedy m

ůžem
e zdůraznit i další 

společný aspekt. Je jím
 vztah k m

odernistickým
 

form
ám

, tedy velké tém
a ve výtvarném

 um
ění 

několika posledních let, kdy dochází k využití 
forem

 a estetického dědictví m
odernism

u a jejich 
prezentacím

 v novém
 či posunutém

 kontextu. Tento 
jev zde ovšem

 m
ůžem

e vidět v jiné podobě. M
ísto 

aktualizace historických forem
 v tom

 sam
ém

 m
édiu, 

či alespoň v rám
ci výtvarného um

ění, zde nalézám
e 

práci s historickým
 m

ateriálem
 pocházejícím

 
z jiné um

ělecké oblasti. D
ochází tu k přenosu m

ezi 
form

ujícím
i se základy m

oderního um
ěleckého 

tance a aktuální situací vizuálního um
ění. Jistě, 

převzaté form
y pocházejí z historických situací, 

v nichž došlo k největším
u novodobém

u průniku 
m

ezi taneční a výtvarnou tvorbou. O
hledávání 

m
odernistických paradigm

at jako cesta k nové pozici 
aktuální um

ělecké tvorby zde tedy nem
á ani tak 

váhu interního sebeověřování návratem
 k vlastní 

m
inulosti, ale je spíše transgresí, která je zdrojem

 
inovace v odlišném

 um
ěleckém

 kontextu. 
Takovým

to historickým
 zdrojem

 však 
nem

usí být jen m
odernism

us, ale, jak naznačuje 
další případ, i jiné klíčové období ve vývoji tanečního 
um

ění, jím
ž je doba vzniku tance jako sam

ostatné 
um

ělecké form
y, tedy baletu. V Londýně působící 

Argentinec Pablo Bronstein ve svých pracích 
několikrát využil profesionálních tanečníků vedených 
důsledně artikulovanou choreografií k prezentaci 
řeči tělesných gest jako kulturního kódu. N

ěkdy do 
těchto představení i sám

 vstupuje jako tanečník. 
Jeho série perform

ativních přednášek a perform
ancí, 

jako je třeba Interm
ezzo (2009–2011),40 jsou 

někdy realizovány v rám
ci instalace sestávající 

z architektonických kulis a obsahují i názorné 
pohybové rekonstrukce v renesanci vzniklé tzv. 
sprezzatury, um

ění dvorské řeči gest a pohybů.41 

38 Tvar dvacetistěnu, tedy 
jednoho z pěti platónských těles, 
Labanovi posloužil jako základ 
pro jeho definování tanečníkova 
prostoru. Tato krystalicky 
vyhlížející form

a se také stala 
v podobě konstrukce obklopující 
tělo praktickou pom

ůckou 
pro výuku tanečníků v jeho 
pohybovém

 systém
u. V

iz Vera 
M

ALETIC, Body, Space, Expression. 
Th

e D
evelopm

ent of Rudolf Laban’s 
M

ovem
ent and D

ance Concepts, 
Berlín: M

outon de G
ruyter 1987, 

s. 58–62. 

39 O
tto N

EU
R

ATH
, International 

Picture Language. Th
e First Rules of 

Isotype, Londýn: K
egan Paul 1936. 

40 Interm
ezzo, 2009, 

perform
ativní přednáška, Londýn: 

Tate Britain. 

41 V
iz Jennifer N

EVILLE, 
„‚Certain Sw

eet M
ovem

ents’. Th
e 

D
evelopm

ent of the Concept of 
G

race in 15th-Century Italian 
D

ance and Painting“,D
ance 

Research Journal, jaro 1991, 
č. 1, s. 4, a Ita M

AC CARTH
Y, 

„G
race and the ‚Reach of Art‘ in 

Castiglione and R
aphael“, W

ord &
 

Im
age, leden–březen 2009, č. 25, 

s. 35–45. 
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Baldassarre Castiglione zavedl tento pojem
 

ve své slavné knize D
vořan jako označení dovednosti, 

díky níž působí každé gesto či úkon s nonšalantní 
lehkostí a přirozeností, veškerý nacvičený um

 
zůstává skryt. Tuto ctnost m

ohli již jeho současníci 
sledovat ve ztvárnění gest postav Castiglioneho 
portrétisty, m

ladého m
istra R

afaela Santiho. Brzy se 
ovšem

 ve výtvarné tvorbě m
anýrism

u i v dvorských 
rituálech panovnických dvorů přetavila ve vysoce 
artificiální řeč gest a pohybů, přesahujících onu 
„přirozenost“ sm

ěrem
 k form

ě, kterou m
ůžem

e 
pokládat i za důležitou složku při vzniku dvorského 
baletu, historického základu současného um

ěleckého 
tance.42 V Bronsteinově práci ušlechtilé držení těl 
tanečníků vstoupilo do scénického rastru na podlaze 
připravených linií, vyznačujících rozm

ístění a vztahy 
aktérů. Stali se figurkam

i ve hře svázané přesným
i 

společenským
i a pohybovým

i pravidly. Stejně tak 
jako ve svých kresbách a instalacích, ovlivněných 
především

 architekturou osm
náctého století, si i zde 

Bronstein pohrává se světem
 sociálních forem

.43 
Architektura je obdobně jako zvyky 

a pravidla tělesného chování něčím
, co přím

o 
strukturuje vnější form

u, do níž vstupují naše 
veřejná těla, a řídí naše pozice a pohyby. H

istorická 
předzvěst jedné typicky l’art-pour-l’artové um

ělecké 
form

y, jíž je balet, která m
ěla ale ve své době přím

ou 
společenskou a politickou roli, je vložena do nového 
kontextu. Ten sice zachovává její historičnost 
v podobě fragm

entů kostým
ů a scénické výpravy, 

nicm
éně za těm

ito kulisam
i poodhaluje i kontury 

střídm
ějšího uchopení, které zbavuje výjevy 

scénické iluze a odhaluje například prostřednictvím
 

na podlaze vyznačených linií aplikovaný systém
 

a konceptuální aspekty um
ělcova uvažování. 

Posuny, kterým
 um

ělec historické form
y vystavuje, 

tím
to poodhalením

 iluze vytvářejí aktuální civilní 
situaci. Původně silně ritualizovaná dvorská etiketa, 

vyjadřovaná pevně definovanou řečí pohybů a póz, 
se v jeho interpretaci stává distorzním

 zrcadlem
 

našeho běžného společenského postoje, gest 
a společenských perform

ativů vůbec. 

7. Re-enactm
ent 

Lepecki upozornil na analogický trend v současném
 

tanci, spočívající v rekonstrukčních návratech 
k ikonickým

 pracím
 taneční m

oderny i nové 
avantgardy šedesátých let v podobě scénických re-
enactm

entů.44 V de facto divadelním
 prostředí by 

nás opakované inscenování choreografické tvorby 
vlastně nem

ělo nijak překvapit a šlo by pokládat 
za sam

ozřejm
é, nicm

éně několik faktorů zde 
naznačuje odlišnou situaci. Jednalo se většinou 
o představení realizovaná v rám

ci současné taneční 
tvorby, s níž jsou přím

o pom
ěřována, a netvoří 

repertoár tradičního tanečního divadla. I když 
bychom

 tedy tato představení m
ohli chápat jako 

pouhé sentim
entální oživení historických forem

, 
Lepecki naopak tuto zdánlivou nevinnost popírá 
a zdůrazňuje pozici tanečníkova těla jako politika, 
jako oživeného archivu, jenž podobně, jako je 
tom

u u výše zm
iňovaného „archivního im

pulsu“ 
definovaného H

alem
 Fosterem

, oživením
 historie 

generuje nové význam
y. Často se dokonce jedná 

o práci s tvorbou stejných choreografů a tanečníků, 
jako je tom

u třeba u K
elly N

ipper .45 
N

ejcitovanějším
 příkladem

 je nejspíše 
práce Fabiána Barby, který ve svém

 projektu A M
ary 

W
igm

an D
ance Evening (2008)46 vystoupil jako 

alter ego M
ary W

igm
an. Jednalo se o scénickou 

rekonstrukci jejích sedm
i sólových kusů, vzniklých 

v letech 1929–1930 a souhrnně nazvaných 
Schw

ingende Landschaft, v něm
ž stylizování i kostým

 
postavily tanečníka do ženské role. To vytvořilo 
jisté napětí m

ezi polohou historické rekonstrukce 

42 N
EVILLE, „Certain Sw

eet 
M

ovem
ents“, s. 3. 

43 Stephanie RO
SEN

TH
AL 

(ed.), M
ove. Choreographing You 

(kat. výst.), Londýn: H
ayw

ard 
Publishing 2010, s. 111. 

44 André LEPECK
I, „Th

e Body 
as Archive. W

ill to Re-Enact and 
the Afterlives of D

ances“, D
ance 

Research Journal, zim
a 2010, č. 2, 

s. 28–48. 

45 Ibid., s. 29. 

46 Christel STALPAERT, „Re-
enacting M

odernity. Fabian 
Barba’s M

ary W
igm

an D
ance 

Evening“ (2009), D
ance Research 

Journal, léto 2011, č. 1, s. 90–95. 
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a nádechem
 znejistění genderových stereotypů 

spojených s m
odernistickým

 tancem
.47 Spolu 

s dalším
i aspekty představení, převzatým

i z dějin, zde 
vzniklo i celkové napětí m

ezi legendam
i ověnčeným

 
tanečním

 kusem
 a procesem

 jeho re-enactm
entu 

tanečníkem
, který nepopírá individualitu svého 

vlastního tělesného archivu,48 zakotveného m
im

o 
jiné v aktuálním

 tanečním
 kontextu. 

Také tvorba autorů am
erického 

postm
oderního tance šedesátých let, úzce 

svázaného s oblastí vizuálního um
ění, začala od 

konce devadesátých let získávat novou pozornost 
a přivedla řadu z nich zpět k realizaci jejich starších 
prací. Trisha Brow

n se svojí D
ance Com

pany 
zrealizovala rekonstrukci řady svých prací ze 
sedm

desátých let, často původně provedených 
v m

im
odivadelním

, nebo přím
o v galerijním

 
kontextu. Jednou z nich byla její práce Line 
U

p (1976) – spočívající v koordinované souhře 
tanečníků držících dlouhé latě a vytvářejících z nich 
prom

ěňující se, ale přitom
 neustále soudržnou 

linii – realizovaná jako elegantní hra tanečníků 
v bílých trikotech. Starší tvorba autorky je zde znovu 
inscenována v rovině opakovaného nastudování 
obvyklého na divadle. Jinak ovšem

 tu sam
ou 

práci uchopil am
erický um

ělec Brody Condon, 
jehož perform

ativní re-inscenace, nazvaná Line up 
(After Trisha) (2011),49 se vlastně nesla v duchu 
apropriace a recyklace. Autor uchopil pro něj již 
historizovanou kapitolu z dějin tance a nechal ji 
znovu provést v prostředí galerie současného um

ění 
jakožto své dílo, posunuté podivným

i pytlovým
i 

kostým
y do polohy vyvolávající loutkovitý dojem

. 
Poněkud sofistikovaněji si pohrál Condon s dalším

 
dílem

 Trishy Brow
n, slavným

 Accum
ulation (1971), 

jež reinscenoval v podobě videa Saks (2010),50 
v něm

ž civilně odění tanečníci v prostředí luxusního 
obchodu s oděvy předvádějí danou choreografii 

vleže, tedy posunutou o devadesát stupňů. 
Výsledná podoba díla m

á v lecčem
s blíže spíše 

ke kategorii prací zabývajících se m
echanism

em
 

pohybu „bezprostředně“, jak se o ní zm
iňuji 

například u starších videí Sharon Lockhart. Původní 
abstrahovaný fyzický akt díla Trishy Brow

n se zde 
stává bizarní situací v kulisách reality.

8. Choreografický m
om

ent

V našem
 náhledu do dané um

ělecké situace jsm
e se 

tedy setkali hned s několika klíčovým
i jevy: vstupem

 
choreografie jakožto nástroje strukturování pohybů 
lidského těla do tvůrčího diskurzu současného um

ění; 
přím

ou prací s tancem
 jako výsostně estetickou 

form
ou choreografie, a s otázkou archivu. Ta je 

oproti široce rozšířeném
u m

odelu „archivního 
im

pulsu“ postavena poněkud odlišně. Archiv zde 
lze chápat jako pole tělesné pam

ěti, zahrnující 
nejen osobní a neopakovatelný pohybový slovník 
jedince, ale – jak to m

ůžem
e vidět v dílech Sharon 

Lockhart – i tělesnou pam
ěť sociální skupiny. Zde se 

znovu ke slovu hlásí choreografie, kterou lze chápat 
jako strukturu um

ožňující podchycení tohoto jevu. 
Choreografie m

á zásadní roli i v druhé m
ožné pozici 

archivu. Tu m
ůžem

e vidět v tvorbě K
elly N

ipper 
a Pabla Bronsteina, kde je archivním

 m
ateriálem

 
sam

otný choreografický záznam
 pohybu. Analogické 

chápání těla jako archivu pohybů lze nalézt jak ve zde 
probírané tvorbě z oblasti vizuálního um

ění, tak 
u tvorby z oblasti současného tance. Spektrum

 těchto 
přesahů m

ezi oběm
a oblastm

i jde ostatně daleko za 
zde zm

íněnou oblast tvorby, jako další příklad stačí 
zm

ínit výraznou tvorbu Tina Sehgala.51 
Vraťm

e se však ke konstatování Borise 
Charm

atze, ke kterém
u se přihlásil i Lepecki, jehož 

m
yšlenky nám

 zde leckde posloužily jako opěrné 
body. Je onen jim

i proklam
ovaný vliv tance na 

47 Zvlášť pokud přihlédnem
e 

k specifické pozici, kterou 
v kánonu m

odernistického tance 
získaly jeho sólově vystupující 
hrdinky, jako byla Isadora D

uncan, 
právě M

ary W
igm

an nebo později 
M

artha G
raham

. Tento genderový 
aspekt souvisí i s postojem

 Isadory 
D

uncanové, která m
oderní obrodu 

tance spojila ve svém
 textu „Th

e 
D

ance of the Future“ s novou 
sebedefinicí m

oderní ženy. V
iz 

Elizabeth FR
AN

CIS, „From
 Event 

to M
onum

ent. M
odernism

, 
Fem

inism
 and Isadora D

uncan“, 
Am

erican Studies, jaro 1994, 
č. 1, s. 33. 

48 STALPAERT, „Re-enacting 
M

odernity“, s. 8. 

49 Line U
p (After Trisha), 2011, 

perform
ance, Los Angeles: 

LACM
A

. 

50 Saks, 2010, video, 15:30 m
in. 

51 Projekty Tina Sehgala, 
často založené na práci 
s bezpředm

ětnou zkušeností 
v galerijním

 prostoru, jsou spojeny 
s využitím

 aktérů sdělujících 
autorův zám

ěr právě především
 

pom
ocí choreografizovaných 

aktivit. Tino Sehgal ostatně svým
 

vzděláním
 vyšel z tanečního 

prostředí, vystupoval pod vedením
 

Jérôm
a Bela a Xaviera Le Roye, 

a jeho zájem
 o choreografii 

v lecčem
s rozvíjí jejich práci. 

V
iz Claire BISH

O
P, „N

o Pictures 
Please. Claire Bishop on the 
Art of Tino Sehgal“, Artforum

 
international, květen 2005, 
č. 9, s. 215–217, a Elizabeth 
CARPEN

TER
, „Be the W

ork. 
Intersubjectivity in Tino Sehgal’s 
Th

is O
bjective of Th

at O
bject”, in: 

Andrew
 BLAU

V
ELT (ed.), Living 

Collections Catalogue, sv. 1, O
n 

Perform
ativity, M

inneapolis: 
W

alker Art Center 2014. http://
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tvorbu z oblasti vizuálního um
ění skutečně přím

ým
 

vlivem
 tance a tanečního divadla, nebo se jedná 

spíše o sdílené pole, na kterém
 obě um

ění našla 
společnou řeč? Pokud si zopakujem

e Lepeckim
 

vyjm
enované základní aspekty definující daný 

vliv, tedy pom
íjivost, tělesnost, nestálost, práci 

podle osnovy, a perform
ativitu, většinu těchto 

aspektů bychom
 m

ohli vztáhnout na velkou část 
vizuální um

ělecké tvorby druhé poloviny dvacátého 
století, a díky tom

u je toto vym
ezení m

oc obecné. 
Pokud zde budem

e hledat rys typický jen pro výše 
rozebraná um

ělecká díla, m
ohli bychom

 ho hledat 
v oné „práci dle osnovy“. Tento jev úzce souvisí 
s výše zm

íněnou zásadní rolí choreografie v těchto 
dílech. Strukturované uchopení fyzických aktivit 
je bodem

, kde je skutečně spojení m
ezi oběm

a 
um

ěleckým
i oblastm

i zřejm
é. Jak jsm

e ale m
ohli 

vidět na probraných příkladech děl K
elly N

ipper 
a Sharon Lockhart, ve výtvarné oblasti je zájem

 
o tento jev u řady prací nejen spojen s tancem

, 
jenž zde není východiskem

, ale je spíše i dalším
 

m
ožným

 způsobem
 uchopení daného problém

u. Zde 
bychom

 si m
ohli připom

enout, že otázka uchopení 
lidského těla, znázornění jeho pohybu a slovníku 
tělesných výrazů, je vlastně klasickou oblastí 
působnosti vizuálního um

ění. Stačí si vzpom
enout 

na rytm
ičnost figurativních sestav renesančního 

a barokního um
ění, či na práci s rozfázováním

 
pohybu u futurism

u a kubofuturism
u. Rozdíl m

ezi 
m

etaforickou přítom
ností M

allarm
éova tanečníka 

a vizuální reprezentací pohybu, již svou činností 
ztělesňuje Bruce N

aum
an ve videu W

alking in an 
Exaggerated M

anner Around Perim
eter of a Square 

(1967–1968),52 m
ůže být dělicí linií i průnikem

 
obou um

ěleckých světů. Připom
eňm

e si ostatně také, 
že zm

íněné návraty k historickým
 form

ám
 m

oderny, 
um

ění šedesátých let i baroka jsou současně odkazy 
na období, kdy došlo v m

inulosti k nejintenzivnější 

spolupráci m
ezi oblastm

i tance a výtvarného um
ění. 

Za centrální aspekt tohoto současného m
om

entu 
průniku bychom

 pak m
ožná m

ohli označit v názvu 
textu zm

íněný term
ín choreografický m

om
ent, 

který by šlo vym
ezit hranicem

i výskytu aplikací 
choreografie jako řízeného pohybu těla, s jeho 
vztahem

 k sociální a kulturní pam
ěti. 

52 LEPECK
I, Exhausting D

ance, 
s. 22–30.
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