
Festival ProART vstoupil do druhé dekády. Dokončí ji? 

ProART Festival započal svým XI. ročníkem psát druhé desetiletí svého trvání. Po počátečních 

peripetiích v místě svého vzniku  - koncentračním táboře Terezíně - se jeho historie začala psát v roce 

2004 nakonec v Praze, o rok později pak také v Brně. Největší multižánrový festival v zemi se od 

začátku profiluje především jako workshop festival tance, zpěvu, herectví a fotografie. V průběhu let 

na sebe navazuje i další umělecké disciplíny jako - klavír, smyčcové nástroje, kresbu, design, kreativní 

psaní, beatbox a další.  

Partnery uplynulého XI. ročníku byly opět Divadlo na Orlí / Hudebně-dramatická laboratoř JAMU v 

Brně a v Praze Národní divadlo (Státní opera) a Experimentální prostor Roxy / NoD. Obě města si 

vytvářejí rozdílnou atmosféru, danou především polohou festivalových dějišť, kulturní nabídkou 

samotných měst a celkovým geniem loci budov, kde se odehrávají. Oproti "nadstandartním" 

prostorám Divadla na Orlí a Státní opery stojí komorní a alternativní duch NoD v silném protikladu, 

ale jistě ne v nevýhodě. 

Stále nižší podporu věnuje festivalu hlavní město Praha, konkrétně její taneční odbor, naopak 

brněnský magistrát podporu stále upevňuje. Tradice se tu počítá. Ministerstvo kultury (sekce tance a 

pohybového divadla) již festival nepodporuje několik let, osobní antipatie grantové komise jsou zde 

více než zjevné. Obsah vlastních grantů ProART o.s. a jejich forma již nemá na posudky komise žádný 

vliv. Koncepty základních uměleckých škol a amatérských souborů oblastního významu zde dostávají 

přednost. Je ovšem nepochopitelné, že členové komise aktivity ProART již řadu let nesledují a mnoho 

z nich je neviděli vůbec (!). 

Stálým podporovatelem festivalu jsou naopak Nadace Život umělce, Rakouské kulturní fórum a 

Velvyslanectví státu Izraele v Praze.  

Letošní XI. ročník festival uskutečnil v Brně celkem 21 workshopů z oborů tance, herectví, zpěvu, 

fotografie, klavíru a smyčcových nástrojů pod vedením 14 lektorů ze zemí - Česko, Slovensko, 

Rakousko, Německo, Izrael, Švýcarsko, USA a Velká Británie. Největší zájem vzbudil pěvecký 

workshop Ivy Bittové v Domu umění a Evangelickém kostele Jana Amose Komenského, kterého se 

zúčastnilo 30 studentů z celé Evropy. V taneční sekci byl největší zájem o taneční divadlo Neila Parise 

z Velké Británie a moderní techniku Kibbutz Izraelce Erana Gisina. Oba již na festivalu vyučovali 

poněkolikáté. Mezi nováčky patřili Baerbel Stenzenberger a Olaf Reinecke z Německa a Markus 

Hippmann z Rakouska. Oproti předešlým ročníkům se závěrečná prezentace studentů na jevišti 

divadla uskutečnila jen pro několik vybraných kurzů (taneční divadlo, herectví, housle, klavír). 

Finanční ani organizační struktura festivalu to letos neumožnila.  

Nadprůměrné obsazení brněnských workshopů potvrdilo 103 účastníků ze zemí ČR, Slovensko, 

Francie, Chorvatsko, Slovinsko, USA, VB.  

V Brně se pak uskutečnilo celkem 7 večerů festivalového programu v žánrech - tanec, taneční divadlo, 

divadlo, hudební divadlo, klavír, smyčcové nástroje. Mezi tvůrci byli zastoupeni umělci ze zemí - ČR, 

Maďarsko, Rakousko, Německo, Japonsko, Polsko, Slovensko, Izrael, VB. 

Pražská část festivalu čítala oproti tomu 15 workshopů v disciplínách tanec, herectví, zpěv a 

fotografie. Vyučovalo celkem 13 pedagogů ze zemí Česko, Slovensko, Rakousko, Německo, Slovinsko, 



Francie, Švýcarsko a Malajsie. Celkově větší konkurence kulturního vyžití hlavního města zajistila 

ProART festivalu celkem 69 studentů v mezinárodním obsazení (CZ, SK, Itálie, Francie, Řecko, 

Nizozemsko, Německo, Švýcarsko). Největší ohlas vzbudilo taneční divadlo Vladislava Šoltýse, 

improvizace Leonie Wahl ze Švýcarska a obě pěvecké masterclass Báry Basikové a Adama Plachetky. 

Festivalová divadelní nabídka zahrnovala 7 večerů, jež se pyšnily v podstatě zaplněným hledištěm 

NoD. Umělci večerního programu ze zemí - CZ, SK, Rakousko, Řecko, Izrael, Itálie - tak zažívali 

nadšené reakce a slovní feedback obecenstva přímo v prostorách divadla. Odborná kritika na průběh 

festivalu letos nezareagovala.  

Mediální zájem festival vzbudil u České televize, České rozhlasu, Lidových novin, Deníku a dalších 

odborných internetových portálů. 

Letošní festival přinesl jako novinky exkluzivní pěvecké masterclass Ivy Bittové, Báry Basikové a 

operního pěvce Adama Plachetky, které byly předem beznadějně zaplněny. V příštím ročníku bude 

oproti tomu posílena nabídka divadelních a hudebních workshopů.  

Celkový počet 172 účastníků workshopů znamená oproti loňsku výrazný nárůst - více než o dvacet 

studentů.  

14 zrealizovaných večerů je však oproti loňským 22 znatelný pokles. Mezinárodní grantová podpora 

ze zdrojů Visegrads Funds a Pro Helvetia však samotnému festivalu letos nevyšla, stejně jako podpora 

Státního fondu kultury. V napětí tedy očekáváme, co přinese ProARTu rok 2015.  

Pedagogové 2014: 

Irene Bauer (A) - balet, Pilates 
Iva Bittová (CZ/USA) - pěvecká masterclass 
Martin Dvořák (CZ/A) - jóga 
Eran Gisin (IL) - moderna Kibbutz 
Štěpán Graffe (CZ) - smyčcové nástroje 
Markus Hippmann (A) - fotoworkshop 
Alena Pajasová (CZ/CH) - tanec pro začátečníky 
Neil Paris (UK) - taneční-divadlo searching projekt 
Richard Pohl (CZ) - klavír 
Mirka Prokešová (CZ) - moderna 
Olaf Reinecke (D) - contemporary, partnering 
Bärbel Stenzenberger (D) - improvizace, partnering 
Vladislav Benito Šoltýs (SK) - contemporary, taneční divadlo 
Kamila Valůšková (CZ) - herecký searching projekt 
Bára Basiková (CZ) - pěvecká masterclass 
Lucie Ferenzová (CZ) - herecký searching projekt 
Žiga Jereb (SLO/A) - partnering, moderna 
Eva Klimáčková (SK/F) - taneční searching projekt 
Paul Leclaire (D) - fotoworkshop 
Adam Plachetka (CZ/A) - operní masterclass 
Anna Štěrbová (CZ/A) - partnering 
Leonie Wahl (CH/A) - improvizace, contemporary 
Gabriel Wong (MAL/D) - contemporary 
Hana Zanin (CZ/A) - tanec s a bez handicapu 
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Představení Brno: 

21/7 - 26/7 Divadlo na Orlí / Hudebně-dramatická laboratoř JAMU 

 Po 21/7/20:00  

Martin Dvořák (CZ/A) / ProART Company (CZ): USPUD_emoticon 

 Út 22/7/20:00  

Martin Dvořák (CZ/A), Irene Bauer (A) / ProART Company (CZ): Milada 

Nir Ben Gal (IL) / ProART Company (CZ): JAN  

Béla Földi / Budapest Dance Theatre (HU): My daughter, Anne Frank  

 St 23/7/20:00  

Yukie Koji (JAP/A): Die Schwimmerin 

Elfriede Jelinek (A) / Divadlo Kolonie (CZ): STÍNY (Eurydike říká) 

 Čt 24/7/20:00  

Hygin Delimat (PL/A): For Living In 

Bärbel Stenzenberger (D) / Tanzkompanie bo komplex (D): Büchsenlicht 

 Pá 25/7/18:00 foyer DnO  

Struny talentů I. + II. 

- závěrečné gala účastníků klavírní masterclass Richarda Pohla a komorní tvorby smyčcových 

nástrojů pod vedením Graffova kvarteta 

 Pá 25/7/20:00  

Renana Raz (IL) / Company elledanse (SK): YouMake ReMake 

 So 26/7/20:00  

Neil Paris (UK), Kamila Valůšková (CZ): Tělo jako hlas - Slovo jako obraz 

- studentské searching projekty XI. ročníku ProART Festivalu s nadžánrovým tématem 

Eran Gisin (IL) - Neil Paris (UK) - Vladislav Benito Šoltýs (SK) - Bärbel Stenzenberger (D) / ProART 

Company (CZ): MOTION SCORES I-IV 

- uvedení první části projektu deseti choreografů na hudbu deseti českých skladatelů k Roku české 

hudby 

Představení Praha 

29/7 - 3/8 Experimentální prostor Roxy / NoD 

 Út 29/7/20:00  

Martin Dvořák (CZ/A) / ProART Company (CZ): USPUD_emoticon 



 St 30/7/20:00  

Nadar Rosano (IL): OFF-LINE 

Eva Klimáčková (SK/F): MOVE 

Nadar Rosano (IL): ASPHALT 

 Čt 31/7/20:00 

Martin Dvořák (CZ/A), Irene Bauer (A) / ProART Company (CZ): Milada 

Veronica Sassi (IT) / Compagnia MDdanza (IT): HISTOIRE D'AMOUR - Tristan and Isolde, and the 
mystery of fidelity 

Nir Ben Gal (IL) / ProART Company (CZ): JAN 

 Pá 1/8/20:00  

Fenia Apostolou (GR) / Lydia Lithos Dance Theatre (GR): THE THREE MUSKETEERS 

 So 2/8/20:00  

Gina Battistich (A): Out of Living 

Renana Raz (IL) / Company elledanse (SK): YouMake ReMake 

 Ne 3/8/18:00 

Hlasy talentů - závěrečné gala účastníků pěvecké masterclass Báry Basikové 

Lucie Ferenzová (CZ), Eva Klimáčková (SK/F): Tělo jako hlas - Slovo jako obraz 

- studentské searching projekty XI. ročníku ProART Festivalu s nadžánrovým tématem 

 Ne 3/8/20:00 

Jan Březina (CZ) - Eran Gisin (IL) - Eva Klimáčková (SK/F) - Neil Paris (UK) - Vladislav Benito Šoltýs 
(SK) - Bärbel Stenzenberger (D) - Leonie Wahl (CH/A) - Gabriel Wong (MAL/D) / ProART Company 
(CZ): MOTION SCORES I-VIII 

- předpremiéra projektu deseti choreografů na hudbu deseti českých skladatelů k Roku české hudby 

Za finanční podpory 

hlavního města Prahy, statutárního města Brna, Ministerstva kultury ČR, Mezinárodního 

Visegradského Fondu (partner Budapest Dance Theatre), Rakouského kulturního fóra, 

Velvyslanectví státu Izrael v Praze a Nadace Život umělce. 

 


