
Festival Česká taneční platforma roztančil jarní Prahu. 
Praha 27. dubna 2022 – 28. ročník České taneční platformy, který se uskutečnil 
v termínu 24. - 26. dubna 2022 na devíti místech Prahy je u konce. Návštěvníci zažili 
různorodé inscenace v nabitém programu deseti děl za 3 dny. 

Letošní 28. ročník festivalu Česká taneční platforma představil jako již tradičně výběr 
nejzajímavějších děl české taneční scény za uplynulý rok. Na festival se registrovalo více 
než sto profesionálů, většina ze zahraniční, především ředitelé kulturních institucí, festivalů 
a žurnalisté. V mezinárodní jury bylo pět významných zahraničních osobností, jejichž reflexe 
i během diskusí opět posouvala myšlení o české taneční scéně. 

Platforma každoročně vybízí k intenzivnímu navazování mezinárodních i národních kontaktů 
a následné spolupráci. Mezi hosty byli například ředitelka Tanzmesse Düsseldorf nebo 
CODA Dance Festivalu v Oslu, italského Torinodanza, SIDance Soul, partneři evropských 
sítí jako European Dancehouse Network, Aerowaves a další. 

Letos bylo pro diváky nachystáno nespočet akcí v řadě prostor otevřených současné 
pohybové tvorbě: PONEC – divadlo pro tanec, Studio ALTA, Divadlo Archa, Divadlo X10, La 
Fabrika, Experimentální prostor NoD, Savarin, ale i Kasárna Karlín či prostor39. Jak hodnotí 
letošní taneční platformu ředitelka a zakladatelka Tance Praha? „Vynikající atmosféra, 
skvělé publikum, které ocenila veřejně i mezinárodní porota, která zároveň podtrhla velkou 
pestrost a evropsky srovnatelnou kvalitu české taneční scény i interprety“ sděluje Yvona 
Kreuzmannová. 

Akce se zúčastnili i zástupci Ministerstva kultury České republiky, magistrátu Hlavního města 
Prahy, Českých center, IDU, Art District – Praha 7 a dalších institucí podporujících 
internacionalizaci. 

Mezinárodní porota složená ze zahraničních expertů a členů české Dramaturgické rady 
každoročně reflektuje díla vybraná do hlavního programu České taneční platformy. Letos se 
rozhodla udělit hned tři ocenění, a to dílům, která nejvíce rezonovala a vyjadřují vysokou 
kvalitu a diverzitu české taneční scény: dis pla y Jitky Čechové a Terezy Lenerové, Call 
Alice Terezy Ondrové a Francescy Foscarini a Celestial Odyssey Andrey Miltnerové, 
Moniky Knoblochové a Jana Komárka. 

Cenu Českých center pro výraznou osobnost České taneční platformy získala Lucia 
Kašiarová, autorka a interpretka představení Mnohodinec. Ta se rozhodla nabídnout svou 
možnost několikadenního studijního pobytu v jednom z evropských měst ukrajinské 
umělkyni. Podobně svůj honorář za práci v porotě věnovala Anna Cremonini, během 
platformy proběhla též online diskuse o možnostech pomoci ukrajinským umělcům. 

Special mention – zvláštní ocenění poroty – získala Monika Knoblochová, za její vesmírný 
koncert pro oči v představení Celestial Odyssey Andrey Miltnerové, Moniky Knoblochové 
a Jana Komárka. 

V neposlední řadě byli všichni diváci platformy vyzváni k hlasování o Ceně diváka a vybrali 
představení Witness Věry Ondrašíkové a kol. 

Na konci května a během měsíce června se mohou fanoušci tance těšit na festival TANEC 
PRAHA 2022. Letošní již 34. ročník se bude konat v termínu od 28. 5. do 28. 6. 2022 v 
Praze a řadě dalších měst a obcí ČR. Mezinárodní festival současného tance a pohybového 
divadla TANEC PRAHA je každoročním vrcholem taneční sezóny.  
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