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Mámy a tátové v tanci a cirkuse:
Sdílejte zkušenosti na diskusi s Miřenkou Čechovou, Eliškou Brtnickou, Halkou Třešňákovou a Alexejem Yurakovem
Věk, zranění, mateřství. Tři nejčastější důvody přerušení či definitivního ukončení profesionální
kariéry tanečnic, performerek a artistek nového cirkusu. Anebo striktní volba mezi kariérou a
rodinou a oddalování těhotenství do doby, kdy už je pozdě. To je jedno z několika témat, o kterých se na veřejnosti nemluví. Přitom jde o běžnou součást umělecké profese, pro níž je hlavním
pracovním nástrojem tělo a která existenčně závisí na vzhledu, fyzické kondici a specifickém
uměleckém výrazu. Nadační fond pro taneční kariéru pořádá ve spolupráci s Mezinárodním festivalem nového cirkusu LETNÍ LETNÁ na toto téma diskusi Mámy a tátové v tanci a cirkuse
(29.8.2019, v 17:00, Projet.PDF stan číslo 1, areál Letní Letné) s cílem prolomit tabu a sdílet praxi
napříč obory klasického i současného tance, fyzického divadla a nového cirkusu.
Narození potomka je obecně vnímáno jako přirozená životní událost. Ta s sebou do života přináší kromě radosti i zásadní změny. S těmi se zejména ženy potýkají již během těhotenství. Emoční, ale především fyzické proměny výrazně více doléhají na profese, u nichž je hlavním pracovním nástrojem tělo,
které se během těhotenství, porodu a následné péče o miminko nečekaně a zásadně proměňuje. Pro
tanečnice, performerky a artistky, které jsou na své kondici a vzhledu existenčně závislé jde o složité
období, mnohdy znemožňující plný výkon jejich profese: “V oblasti nového cirkusu víme například o
souboru, který založili dva umělecké páry. Když jedna z artistek otěhotněla, postupně se jí natolik změnilo těžiště, že již nestačilo jen vypustit některé náročné akrobatické prvky, ale s show, na které byly závislé dvě domácnosti, museli úplně skončit,” popisuje jeden z řady případů Anna Vondráčková z organizačního týmu festivalu LETNÍ LETNÁ.
Po porodu se tanečnice, performerky a artistky často snaží vrátit do praxe co nejdříve. Nejen z finančních důvodů, ale i kvůli konkurenci, která v oborech performing arts existuje – především pak v baletu, a také s ohledem na omezenou délku aktivní kariéry, kdy “ztratit” jeden rok představuje kriticky
dlouhou dobu. Zásadní je potom time-management i podpora, které se umělkyni dostává především
od rodiny. Kolotoč tréninků, cestování a večerních vystoupení vyžaduje nesmírné množství energie:
„Člověk najednou musí dělit svůj zájem mezi dvě lásky a zkrátka neví, co dříve,“ přibližuje svou zkušenost Alexey Yurakov, tanečník libereckého baletu, táta na rodičovské a jeden z hostů, který vystoupí na
akci Mámy a tátové v tanci a cirkuse. Současně vysvětluje, proč se rozhodl jít na rodičovskou dovolenou, zatímco jeho manželka – baletka Maria Gormalová – pokračovala v kariéře: „Bylo to hlavně z
praktických důvodů. Zatímco moje žena se vrátila k pravidelné práci v souboru asi půl roku po porodu,
já mohl být doma se synem a spolupracovat s divadlem na dohodu.“
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“Když se mi narodil syn, vrátila jsem se hned k práci, protože jsem si nedovedla představit, že bych byla
třeba rok bez pohybu a po takové době se dostávala do potřebné fyzické formy. Momentálně je pro mě
nejnáročnější organizace hlídání, bez kterého se to nedá dělat. Když nemůže babička, tak se to docela
prodraží. Někteří moji kolegové se dokonce rozhodli nemít děti vůbec,” přibližuje realitu akrobatka Eliška Brtnická, která je dalším hostem diskuze Mámy a tátové v tanci a cirkuse, kterou moderuje Kristína Kloubková, bývalá tanečnice, která má zkušenosti nejen jako maminka a partnerka tanečníka, ale
také jako dítě vyrůstající v umělecké rodině tanečnice a choreografa. Změnu zaznamenala i Miřenka
Čechová, kterou na delší turné po zahraničí nově doprovází několikaměsíční syn.
Mateřství, respektive rodičovství, však nemusí vždy přinést pouze komplikace a omezení. “Existuje
mnoho příkladů, kdy mateřství prohloubilo umělecký výkon a zintenzivnilo umělecký výraz. Fyzické i
emoční změny mohou tedy tanečnici či performerce pomoci najít vlastní výraz a schopnost autorsky
tvořit,” poukazuje na pozitiva z praxe Jana Návratová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu pro
taneční kariéru. Rodičovská dovolená může znamenat odstup od profese a období přehodnocování
priorit: „Mně bylo 37 let, už jsem měl zdravotní problémy a na jevišti jsem se necítil komfortně. Manželka byla o čtyři roky mladší a mohla ještě tancovat,“ vysvětluje rozhodnutí zůstat na rodičovské Vladimír
Vašků, bývalý tanečník Národního divadla Moravskoslezského. A dodává: “Rodičovství je skvělá doba
pro urovnání myšlenek. Máte čas si promyslet, jak pevnou vazbu si chcete uchovat na balet nebo divadlo. Měl jsem pocit, že už jsem přetancovaný, ale divadlo mi chybělo.“
Více o zkušenostech tanečnic, tanečníků, artistek a artistů se dozvíte na diskuzi Mámy a tátové
v tanci a cirkuse, která se uskuteční ve čtvrtek 29. srpna 2019 v 17:00 ve stanu číslo 1 (Projet.PDF stan) na LETNÍ LETNÉ 2019 v Letenských sadech.
Událost Mámy a tátové v tanci a cirkuse (více na http://bit.ly/mamy-a-tatove) je volně přístupná bez
pozvánky a zdarma. Má formát sdílené praxe, který tvoří moderovaná diskuze s pozvanými hosty
(moderátorka: Kristína Kloubková; hosté: performerka a režisérka Miřenka Čechová, akrobatka a tanečnice Eliška Brtnická, herečka a choreografka Halka Třešňáková, tanečník Alexey Yurakov a akrobatky projektu Portés de femmes) a diskuze s publikem, které má příležitost se ptát i sdílet vlastní
zkušenosti. Událost pořádá Nadační fond pro taneční kariéru za technické podpory Mezinárodního
festivalu nového cirkusu LETNÍ LETNÁ 2019.
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O Nadačním fondu pro taneční kariéru (NFTK) v bodech
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NFTK vznikl v roce 2015 a je jedinou organizací v České republice, která aktivně podporuje tanečníky,
performery a akrobaty v procesu změny kariéry a přípravy na ni. Buduje systém, který těmto umělcům
zajistí adekvátní podmínky v období profesní změny.
Nadační fond pro taneční kariéru založily profesní organizace Vize tance z.s. a Taneční sdružení ČR z.s.
s cílem přispět ke zlepšení profesních podmínek a perspektiv výkonných umělců v oboru performing
arts.
Fond poskytuje informace a zprostředkovává služby související s rozvojem a změnou kariéry tanečníků
a dalších profesionálů z oblasti pohybových umění. Druhým hlavním úkolem NFTK je lobbing a
prosazení spořícího programu pro umělce v oboru performing arts.
NFTK organizuje vzdělávací programy – semináře, workshopy – šité na míru tanečním profesionálům.
Tyto programy jsou zaměřené na rozjezd podnikání, fundraising, osobní PR apod.
NFTK pořádá setkání ke sdílení dobré praxe a šíření informací o problematice druhé kariéry na konzervatořích.
Nadační fond je členem mezinárodní sítě tzv. transition center IOTPD (International Organization for the
Transition of Professional Dancers)
NFTK funguje nezávisle, bez jakýchkoliv státních subvencí.
Více na www.tanecnikariera.cz
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