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FRACTURED + TRANZMUTACE (PREMIÉRA) 
FRACTURED + TRANZMUTATIO
Andrea Miltnerová & Jan Komárek

15 + 30 min. s přestávkou /  inch intermission /  jazykově bezbariérové /  no language barierr

TRANZMUTACE / Brutalita skutečnosti... 
PREMIÉRA!
Tranzmutace je dalším, marným, ale o to 
intenzivnějším pokusem Andrey Miltnerová 
vzlétnout...
Tělesná komunikace nespočívá jen v osobním 
gestu, ale v energičnosti samotného pohybu.
A právě na téměř čistou energii či přímo silovost 
těla se A. Miltnerová a J .  Komárek v nové 
inscenaci zaměřují. Představení se vyjadřuje 
vygradovanou energií intuitivně řízeného pohybu. 
Pohybová skladba Tranzmutace je tak dalším 
krokem v dlouhodobém tanečním výzkumu 
autorské dvojice. V Tranzmutaci ohledávají 
A. Miltnerová a J .  Komárek nové možnosti, jak se 
zbavit tanečního pohybu jako takového. Křehký 
příběh nás přivádí na hranici toho, co by mohlo 
být zničující stejně jako vést k jakémusi 
nelehkému či bolestnému povznesení.

Režie, světelný a zvukový design: Jan Komárek 
Tanec: Andrea Miltnerová

FRACTURED / Tělo, které hledá formu...
Svým expresivním, výtvarně minimalistickým 
a technicky precizním představením nás 
A. Miltnerová přenese do tajemného světa, 
ve kterém se za zvuku roztříštěného Bachova 
koncertu, prolíná zvířecí instinkt s osobitě čistou 
estetikou. Je  to vynalézavá cesta do světa pod 
kůží, do světa svalů a šlach.

TRANZMUTATION/Brutality o f  fact... 
PREMIERE!
Tranzmutation is another vain, yet all the more 
intense attempt by dancer Andrea Miltnerová to 
take flight... Bodily communication is not just 
about personal gestures, but about the energy in 
the movement itself. It is precisely on this pure 
energy, this prim al pow er o f  the body that A. 
Miltnerová and J . Kom árek have focussed. The 
perform ance is expressed through the mounting 
energy o f  intuition-driven movement. The 
movement composition Tranzmutation becomes 
thus another step forw ard  in the long-term  
dance research o f  this artistic duo. A. Miltnerová 
and J .  Kom árek search in Tranzmutation fo r  
ways to get rid o f  dance movement as such.
Their frag ile  tale brings us right to the limit o f  
destructive potential and at the sam e time leads 
us to a transcendence that comes at great cost.

Director, lighting and sound designer: Jan  
Kom árek
Dance: Andrea Miltnerová

FRACTURED /  The body in search o f  form ...
With her expressive, creatively minimalistic and  
technically precise composition, Andrea 
Miltnerová takes us to a mysterious world. To 
the fragm ented sounds o f  a Bach concerto, 
animal instinct merges with a  distinctive, pure 
esthetic. A voyage to a world beneath the skin, a 
world o f  muscles and sinews.



Námět a choreografie: Andrea Miltnerová 
Světelný a zvukový design: Jan Komárek 
Interpretace: Andrea Miltnerová

Andrea Miltnerová
Známá britská tanečnice a choreografka českého 
původu, která žije trvale v Praze, se už řadu let 
koncentruje na barokní tanec a jeho kreativní fúzi 
s dalšími tanečními technikami, především 
současným tancem. Narodila se v Londýně, kde 
vystudovala klasický i moderní tanec. Do Prahy 
přišla za souborem baletu Národního divadla. 
Spolupracuje jako performěrka s řadou domácích 
a zahraničních tvůrců.

Jan Komárek
Studoval UMPRUM, obor grafika, v roce 1983 
emigroval do Francie, kde založil Mimo theatre 
a působil jako klaun a loutkář. Poté odešel do 
Toronta, založil autorské pohybové divadlo 
s živou hudbou Sound Image Theatre. Několikrát 
získal prestižní cenu Dora Mavor Moore za 
nejlepší inscenaci, design, scénickou hudbu 
a režii. V roce 2001 se přestěhoval zpět do Prahy, 
kde tvoří pohybové a taneční autorské projekty.
V roce 2009 získal cenu Divadelní osobnost roku, 
udělovanou festivalem ...příští vlna/next wave... 
a v roce 2010 cenu za světelný design, udělenou 
v rámci Festivalu Tanec Praha.

Poděkování / Speciál thanks to: Studio ALTA, 
Ministerstvo kultury ČR, Motus - produkce 
divadla Alfred ve dvoře

Concept and Choreography: Andrea Miltnerová 
Lighting and Sound design: Jan  Kom árek 
Performed by: Andrea Miltnerová

Andrea Miltnerová
British dancer and choreographer o f  Czech 
origin, who lives in Prague. For the past few  
years she has been specializing in baroque dance 
and its creative fusion with other techniques, 
above all contemporary dance. She was born 
and trained in London and cam e to Prague to 
dance with the Ballet o f  the National Theatre. 
She currently collaborates as a perform er with 
various Czech and foreign  creators.

Jan  Kom árek studied painting and graphic 
design at the School o f  Applied Arts. After 
emigrating to France, he form ed  the Mimo 
Theatre’, performing him self as puppeteer and 
clown. In 1983 Jan  moved to Toronto, Canada, 
where, together with com poser Rainer Wiens he 
founded Sound Im age Theatre’. He received 
several prestigious Dora M ayor Awards fo r  Best 
Play, Best Set and Lighting Design and Best 
Music. Jan  moved back to Prague in 2001, 
where he becam e known on the alternative scene 
fo r  his own shows and lighting design. He was 
voted 'Theatre Personality o f  the Year 2009’ by 
the ...příští vlna/next wave... Festival and was 
aw arded first prize fo r  Lighting Design by an 
international jury at the 2010 Tanec Praha 
Festival.

INFO

REZERVACE /  RESERVATIONS
Vstupenky můžete rezervovat na www.alfredvedvore.cz.
Tickets can be reserved onAlfreďs website.

Provozovatelem divadla Alfred ve dvoře je Motus o. s. 
IČ: 26527120, sídlo: Veverkova 28, Praha 7,170 00.

Intendant: Ewan McLaren | program@alfredvedvore.cz 
Finanční manažerka: Lucie Tůmová | sprava@alfredvedvore.cz 
PR: Barbora Šlapáková| pr@alftedvedvore.cz 
Propagace: Ondřej Buddeus| propagace@alfredvedvore.cz.
Manažerka provozu: Milena Fabiánová | provoz@alfredvedvore.cz 
Technika: Vladimír Burian, Jan Kalivoda, František Fabián,
Šimon Janíček | technika@alfredvedvore.cz 
Grafický design: Štěpán Marko

Poděkování: Magistrátu hl. města Praha, který podporuje naši činnost částkou
4 ,3 milionu ročně, Ministerstvu kultury ČR, Státnímu fondu kultury, Graffitti 
networks, magazínu A 2, tiskárně Integraf, ČRo 3  -  Vltava, Expats.cz, Radiu 1, 
Tanečním aktualitám a Taneční zóně.
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