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Dorota Gremlicová

26. sympozium Study Group on Ethnochoreology 
p!i ICTM (International Council for Traditional 
Music), 19.–26. 7. 2010, T!e"#

Ji$ podruhé se v T!e"ti konalo sympozi-
um Etnochoreologické studijní skupiny 
p!i Mezinárodní spole%nosti pro tradi%-
ní hudbu. Tato událost, konaná s frekven-
cí jednou za dva roky, p!ivedla do konfe-
ren%ního centra Akademie v&d badatele 
z celého sv&ta, zab'vající se studiem tra-
di%ního tance a jeho prom&n a interakcí 
v sou%asném globalizovaném sv&t&. Sym-
pozium m&lo jako v$dy stanovena dv& 
témata. První bylo formulováno do titul-
ku Dance, Gender and Meanings a vzta-
hovalo se k "iroce pojaté problematice 
vztahu mezi tancem a genderov'mi jevy. 
Druhé téma, shrnuté do titulku Contem-
porizing Traditional Dance, bylo v&nová-
no p!edev"ím otázkám prom&n tradi%ního 
tance v jeho nov'ch existen%ních situa-
cích, nap!. vzhledem k chápání autenticity 
p!i jeho jevi"tním p!edvád&ní, um&leckém 
ztvárn&ní, nebo ve vztahu k „vlastnic-
tví“ tance, odpov&dnosti a role badatele 
apod.

Study Group on Ethnochoreology 
pat!í mezi nejstar"í spole%nosti sdru$ují-
cí badatele zam&!ené na studium tance. 
Na jejím utvo!ení se v'znamn& podílely 
i %eské badatelky Hannah Laudová a Eva 
Kröschlová spolu s dal"ími kolegy ze zemí 
v'chodního bloku (Kurt Petermann, Rode-
ryk Lange, Anna Ilieva, Anca Giurchescu 

aj.). V sou%asné dob& sdru$uje tane%ní 
v&dce z celého sv&ta a vedle témat etno-
choreologick'ch, problematiky anal'zy 
forem lidov'ch tanc(, která byla hlavním 
p!edm&tem zkoumání v po%átcích existen-
ce skupiny, se dnes soust!e)uje na "iroce 
pojatá témata tane%ní antropologie, a to 
jak p!i zkoumání neevropsk'ch tane%ních 
kultur, tak pro v'zkum tane%ních jev( sou-
%asné západní spole%nosti. V poli zájmu 
se ocitají i p!esahy k divadelnímu a spole-
%enskému tanci, k jev(m tane%ní historie 
apod., tak$e specializace na etnochore-
ologii, nazna%ená v názvu studijní skupi-
ny, ji$ není omezující podmínkou v'zku-
mu. V sou%asné dob& stojí v %ele Study 
Group László Felfödi z Ma)arska, *eskou 
republiku zastupují vedle Evy Kröschlo-
vé Daniela Stav&lová, Dorota Gremlico-
vá a Kate!ina *erní%ková. *lenka skupi-
ny Adrienne Kaeppler je p!edsedkyní celé 
organizace ICTM.

Na leto"ním sympoziu, které organi-
za%n& a finan%n& zaji"#oval Etnologick' 
ústav AV *R, ve spolupráci s organizací 
NIPOS-Artama a Hudební a tane%ní fakul-
tou AMU, vystoupilo se samostatn'mi p!í-
sp&vky a v panelov'ch prezentacích tém&! 
50 ú%astník(. Vedle badatel( dostali pro-
stor ke krat"ím vystoupením i studenti 
doktorsk'ch program(.
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ZPRÁVY

První tematick' okruh Dance, Gen-
der and Meanings si zvolil men"í po%et 
ú%astník( sympozia. V&t"ina p!ísp&vk( se 
t'kala zm&n v prezentování genderov'ch 
charakteristik v tanci, které jsou sou%ás-
tí prom&n spole%enské situace daného 
tance, tane%ního jevu. K t&mto proces(m 
dochází jak v industrializovaném západ-
ním kontextu (nap!. p!ísp&vek Ann David: 
Gendered Orientalism? Gazing on the 
male South Asian Dancer), tak v rozvojo-
v'ch zemích, kde se tane%ní tradice pro-
m&+uje pod tlakem globalizace a p!ijímá-
ní západních vzorc( $ivota (Elina Seye: 
Constructions of feminity in Sabar perfor-
mances). Genderové aspekty tane%ní tra-
dice v Kanad& p!edstavil panel Gendered 
movement in Canadian percussive dan-
ce, kter' nap!. poukázal na skryt' v'znam 
$en p!i p!edávání v'razn& mu$ské tradice 
step dancing na ostrov& Cape Breton.

K druhému tematickému okruhu Con-
temporizing Traditional Dance zazn&-
lo více p!ísp&vk(, které ukázaly rozmani-
tost podob sou%asné existence tradi%ního 
tance a zárove+ i r(znorodost interpreta-
cí prom&n, k nim$ p!i zesou%asn&ní tra-
di%ního tance dochází. V !ad& p!ípad( 
sledovali badatelé erozi p(vodních funkcí 
tance pod vlivem ideologick'ch a politic-
k'ch zásah( (nap!. Miriam Phillips: D’mba 

lost and found: the discovery, destruction, 
construction and reconstruction of Baga 
Masked Dances in traditional villages of 
Guinea, West Africa). Nej%ast&ji se v"ak 
dot'kali prom&n tance p!i jeho p!esunu 
na scénu p!i p!edvád&ní pro r(zné ú%ely 
ideologické %i komer%ní, ale i v rámci um&-
leckého kontextu, v rámci sout&$í v tanci 
apod. a v t&chto p!ípadech se vyno!ova-
la p!edev"ím otázka vztahu mezi p(vodní 
a novou podobou tance ve smyslu auten-
ticity. Do hloubky se tomuto problému 
v&noval nap!. panel Contemporizing Irish 
traditional step dance (Bhriain Orfhlaith 
Ní, Catherine Foley, Breandan de Gallai), 
sout&$ní kontext skandinávsk'ch tan-
c( analyzoval Mats Nilsson v p!ísp&vku 
Contemporizing Traditional Dance, Anca 
Giurchescu ve svém p!ísp&vku A disputed 
issue: contemporizing the ritual C!lu" 
sledovala erozi tradi%ního rumunského 
rituálního tance, projevující se nap!. ztrá-
tou typick'ch atribut(, p!íp&vek Andriye 
Nahachewského Playing loosely with 
authenticity analyzoval prom&nu funkcí 
a s ní spojenou prom&nu provedení tradi%-
ní tane%ní hry mezi sou%asn'mi ukrajinsk'-
mi usídlenci v Brazílii. Souvislosti a pro-
blémy uplatn&ní Programu UNESCO pro 
ochranu nehmotného kulturního d&dic-
tví (Program for Safeguarding Intangible 
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Cultural Heritage) v p!ípad& latinsko-ame-
rické tane%ní kultury ukázal panel Herita-
gization of Latin Ameri#an dances within 
UNESCO’s Program for Safeguarding 
Intangible Cultural Heritage (Egil Bakka, 
Jörgen Torp, Gediminas Karoblis). K dru-
hému tematickému okruhu se vztahovaly 
i p!ísp&vky %esk'ch ú%astník( sympozia. 
Jednalo se o studentsk' p!ísp&vek Kate!iny 
*erní%kové One dance, many questions, 
t'kající se kontextu tance sedlácká z Hor-
+ácka v sou%asné i historické perspektiv&. 
Panel Stage production of the Czech tra-
ditional dance and music: heritage, chan-
ges and authenticity (Dorota Gremlicová, 

Daniela Stav&lová, Zden&k Vejvoda) sle-
doval prom&ny tradi%ního tance a hudby 
v *echách v um&leckém kontextu diva-
delní moderny (Gremlicová), v prost!edí 
folklórních soubor( po druhé sv&tové vál-
ce (Stav&lová) a jako svébytné um&lecké 
hudební tvorby druhé poloviny 20. stole-
tí (Vejvoda) a v rámci t&chto tematick'ch 
okruh( poukázal na souvislosti um&lecké, 
estetické i sociální.

Sympozium doprovázel workshop 
zam&!en' na tanec sedláckou s Hor+ác-
kou cimbálovou muzikou a vystoupení folk-
lórních tane%ních soubor(, organizované 
Artamou.


