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TISKOVÁ ZPRÁVA 
19. 4. 2018 
 

2018 je rokem oslav výjimečného choreografa Jiřího Kyliána 
 
Jiří Kylián, choreograf českého původu, oslavil v minulém roce sedmdesáté narozeniny. V České 
republice si letos připomínáme jeho plodnou kariéru a významnou práci v rámci vývoje 
současného tance. V Praze, Brně a Ostravě už je či bude možno zhlédnout Kyliánova představení. 
A navíc, spolu s našimi partnery, přinášíme retrospektivní výstavu Celebrating Kylián! věnovanou 
této výjimečné osobnosti a přesahovému umělci. 
  
Výstavu poprvé uvedl Nederlands Dans Theater (NDT) v haagském Zuiderstrandtheater jako součást 
Festivalu Celebrating Kylián!. Tento festival organizovaly v průběhu celého roku 2017 Holland Dance 
Festival, divadlo Korzo, Kylián  Productions, the Zuiderstrandtheater a NDT na počest výročních 
sedmdesátin Jiřího Kyliána. Adaptaci této výstavy připravuje Kyliánův nadační fond v Praze ve 
spolupráci s Baletem Národního divadla a Mezinárodním  festivalem TANEC  PRAHA, pro prostory 
budovy B Národního divadla na nám. Václava Havla v Praze. Výstava  Celebrating Kylián! v České 
republice se koná  za  laskavé  podpory  a  supervize NDT a  Kylián  Productions  v  Haagu. Její 
uvedení je  součástí  30.  ročníku Mezinárodního  festivalu  TANEC  PRAHA  2018, v říjnu 2018 pak u 
příležitosti  slavnostní  premiéry  Baletu  Národního divadla Kylián  –  Mosty  času. Instalace završuje 
první rok existence Kyliánova nadačního fondu v Praze. 
 
Jaká nová představení nás letos čekají? 
1. června bude zahájen 30. ročník festivalu TANEC PRAHA právě Kyliánovým komorním představením 
East Shadow. Ženskou polovičku tanečního duetu ztvárňuje Kyliánova partnerka a múza Sabine 
Kupferberg, kterou z New Yorku přijede doprovodit fenomenální tanečník Gary Chryst. Významnou 
roli zde hrají i živá hudba – na klavír bude hrát Tomoko Mukaiyama, Japonka žijící v Holandsku a 
videoprodukce od Jasona Akira Sommy z USA. 

Národní divadlo v Praze chystá na podzim tohoto roku velkou slavnostní premiéru Kylián: mosty 
času. Jedná se o večer komponovaný ze 4 Kyliánových děl, kterými jsou Žalmová symfonie, Bella 
Figura, Petite Mort a Šest tanců. Premiéra je 11. října. 

Poslední premiéru spadající do Kyliánovy tvorby chystá Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě 
na 14. listopadu. Právě v těchto dnech začíná jejich baletní soubor zkoušet choraografii Wings of 
Wax. 
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Nicméně nutno podotknout, že již od letošního března má Národní divadlo Brno ve svém repertoáru 
dvě Kyliánovy choreografie Sarabande a Falling Angels v rámci představení 4 Elements. Tudíž 
možnost zajít na Kyliána je a bude ve všech našich národních scénách v Čechách i na Moravě. 
 
Mimochodem v Praze je možno poznat Jiřího Kyliána i v jiné roli než obvykle, a to jako originálního 
autora snových povídkových textů, které prezentuje v Divadle Viola Jiří Lábus, jehož s panem 
Kyliánem pojí přátelství. Představení nese název Kylián: Narozen v cizině. 
 
 
O Jiřím Kyliánovi 
 
viz. CV JK 
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