Ostrava 28. dubna 2010

TISKOVÁ ZPRÁVA
ROZTANČÍME OSTRAVU
29. dubna – Den, kdy se bude tančit všude!
Tímto heslem vyzývá k oslavě Mezinárodního dne tance iniciativa Vize tance v rámci Programu
na podporu současného tance, pohybového divadla a interdisciplinárních umění.
V roce 1982 založila Rada pro tanec Mezinárodního divadelního institutu (Dance Committee of
ITI) tradici Mezinárodního dne tance, který se slaví 29. dubna jako připomínka narození velkého
tanečního reformátora Jeana-Georgese Noverrea (1727). Tanec jako jedna z ústředních složek
každé kultury představuje jedinečný a univerzální prostředek ke sblížení lidí z různých koutů světa
a díky společnému jazyku dokáže překlenout politické, kulturní a etnické bariéry. Do ulic měst i
obcí celého světa v tento den vyrazí taneční divadla, školy, skupiny i sólisté, milovníci i
obdivovatelé tanečního umění všech stylů a žánrů.
Ve čtvrtek 29. dubna se ve 14 hodin pod záštitou projektu Ostrava 2015 roztančí i
Masarykovo náměstí. Připraveny jsou ukázky různých tanečních stylů, improvizace, poezie,
výtvarné umění i workshopy pro veřejnost. Kolem 14. hodiny vystoupí na náměstí také
baletní soubor NDM s ukázkou z tanečního představení U2 – You Too... Ty taky?
V 17 hodin akce vyvrcholí společným happeningem, kdy lidská těla vytvoří nápis TANEC!!!.
Zeptala jsem se šéfa baletu NDM Igora Vejsady: Co pro Vás Mezinárodní den tance
znamená?
„Pro mě osobně i z celosvětového hlediska má Mezinárodní den tance velký význam. Je to oslava
tance a připomíná nám, že pohyb je základ života. Tanec znamená svobodu, je bezbariérový,
nepotřebuje slova a je tak ideálním propojením mezi národy, a to přes klasické taneční umění i
nezávislou tvorbu. Líbí se mi ta jedinečná svoboda vyjádření, kterou tanec skýtá.“
K oslavám Mezinárodního dne tance patří také Poselství, které je v tento den čteno na
tanečních a divadelních scénách. Každý rok je k jeho sepsání vyzvána známá taneční
osobnost a její Poselství je pak šířeno po celém světě. Letos je jeho autorem argentinský
tanečník Julio Bocca. Jeho Poselství zazní i na naší scéně, a to v předvečer MDT, ve středu
28. dubna v 18.30 hodin před baletním představením Labutí jezero v Divadle Antonína
Dvořáka. Přečte jej šéf baletu NDM Igor Vejsada.

TEXT LETOŠNÍHO POSELSTVÍ KE DNI TANCE
Julio Bocca:
Tanec je disciplína, práce, učení, komunikace.
S ním ušetříme slova, kterým možná jiní nerozumí a místo nich ustanovujeme univerzální
jazyk, srozumitelný každému.
Dává nám radost, potěšení, činí nás svobodnými a utěšuje nás, lidi, z nemožnosti létat
jako ptáci, přibližuje nás však k nebi, k posvátnému, k nekonečnu...
Je to vznešené umění, stále proměnlivé, a tak jako milování, tak i po každém představení
se zesílí tlukot našeho srdce, které se těší na další pokračování...
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