
REČI O KNIHE z TV relácie KAPURA 

 

Zuzka Bobriková, novinárka a moderátorka  folklórnych programov. 

S Vladom Urbanom sa poznám vyše tridsať rokov a za ten čas som mala 

príležitosť byť pri príprave mnohých jeho programov, či vo folklórnom súbore 

Železiar alebo na festivaloch napr. vo Východnej. Bola som pri mnohých 

debatách, ktoré sa týkali prípravy choreografii, mnoho-krát som sledovala ako 

sa mladšia a staršia generácia doslova bije o svoju pravdu. Či pripravovať 

ľudové tance na javisko programy s vysokou dávkou štylizácie alebo tak ako ich 

videli na nahrávkach. Myslím, si, že každý by mal priniesť do choreografie to, čo 

dokáže naštudovať a myslím si, že tí  ktorí nemali príležitosť s Vladom Urbanom 

spolupracovať tak ako ja, môžu  vďaka tejto knihe  veľa získať  a  vyhnúť sa  

veciam a chybám, ktoré by nemusel i robiť. 

 

 

Jano Blaho, choreograf, pedagóg VŠMU 

Vlado Urban je predovšetkým jedna z hlavných osobnosti slovenskej tvorby vo 

folklórnych súboroch, osobnosť, ktorá bola vždy v predstihu pred ostatnými, 

nikdy sa neuspokojil s vecami, nikdy neopakoval tie isté choreografické 

prístupy, takže kto by mal napísať knihu o tom ako sa choreografia tvorí ak nie 

tento človek, ktorý je najstarším  bardom choreografie vo folklórnych súboroch. 

 

 

Stano Marišler, pedagóg VŠMU, choreograf, umelecký vedúci SĽUKU. 

Vlada Urbana ako choreografa vnímam na jednej strane ako súčasť staršej 

generácie choreografov a na druhej strane ako jedinečnú osobnosť, ktorá má 

svoj pohľad, svoje umelecké vyjadrenie a určite patrí k najuznávanejším 

choreografom na Slovensku. Keby sme robili nejaký rebríček choreografov 

alebo ktokoľvek by chcel vymenovať akých choreografov pozná, určite by 

spomenul aj jeho meno. 

 

 



Emil Bartko, pedagóg VŠMU,  historik a teoretik tanca. 

Keď mi Vlado zavolal, že by bol rád keby som mu trošku pomohol  alebo sa 

vyjadril k nejakým témam v takej nádhernej oblasti ako je javiskové spracovanie 

tanca a obrazov  spýtal som sa ho aká má byť základná téma v tej jeho knižke.  

Tak to si si mohol vybrať ľahšiu tému. Otázka choreografie, hlavne v posledných 

dvadsiatich  rokoch  je predmetom nekonečných diskúsii v krajných medziach.  

Pri vtipe ( ? type) ktorý  si Vlado Urban vybral ako svoju profesiu,  je tam prísna 

väzba na inšpiračné zdroje a tu začína tá diskusia ako s týmito zdrojmi narábať. 

 

Stano Marišler, pedagóg VŠMU, choreograf, umelecký vedúci SĽUKU. 

Pre mňa je choreografia ľudového tanca taká zvláštna vec na jednej strane 

vnímam choreografiu a tvorbu ako remeslo, na druhej strane ten materiál, 

ktorý sa snažíme spracovávať je tradičný tanec a z môjho pohľadu má svoje 

obdobie kedy sa prirodzene vyskytoval, takže otázka je  či priznávať  ten čas keď 

bežne fungoval alebo sa tváriť, že je rok 2021  a z toho vznikajú niekedy 

zaujímavé,  niekedy vášnivé debaty, aj nápady. Toto je pre mňa  také  zvláštne 

ako sa pozrieť na historický tanec dnešnými očami. 

 

Emil Bartko, pedagóg VŠMU, historik a teoretik tanca. 

Javiskové spracovanie ľudového tanca to nie je otázkou nejakej  druhej polovice 

20. storočia. Ľudový tanec existuje na javisku  skoro 300 rokov. Ľudový tanec 

existuje ako inšpiračný zdroj už dávno predtým a každá doba sa pod to 

podpísala svojimi tvorcami,  svojim pohľadom. Keď si uvedomíme, že vlastne 

prvým folklórnym tanečným útvarom boli Dožinky v Bordeaux koncom 18-tého 

storočia. Dnes sa to volá  „Zlé strážené dievča“ alebo „Marná opatrnosť“,  ... ...   

Pôvodne to začalo na poľnohospodárskej výstave kde sa to udržiavalo ako 

kultúrne dedičstvo ale zrazu v takej druhej polovici 20. storočia, zhruba po 

druhej svetovej vojne,  sa to dostávalo na javisko a odvtedy sa vedú tie diskusie, 

že ako  to vlastne  má byť ale pri tejto profesii  sa stále  zabúda na  prístup toho 

tvorcu, na  jeho individuálnu schopnosť narábať s tým materiálom,  akým 

spôsobom on môže k nemu pristupovať,  ako s ním narábať, či to má 

rešpektovať, či to má  (hrozné slovo), štylizovať a ja stále hovorím, že je to 

tvorba, v preklade je to tvorba, ktorej výsledkom je tanečné dielo. 

 



Jano Blaho, choreograf, pedagóg VŠMU 

Vlado, keď ma pôvodne oslovil s myšlienkou, že napísať knihu, on  chcel 

rozprúdiť nejakú debatu na  tému tvorba.  Mne sa zdalo, že  ona v súčasnosti 

pokuľháva,  takže Vlado pravdepodobne hľadal nejaké fórum, kde by sa 

objavilo a veľmi zo širokej stránky zapojilo čo najviac ľudí do debaty. Mňa chcel 

zapojiť ako spoluautora.   Po čase som zistil, že Vlado je to tvoje, tvoja výpoveď 

ty budeš základom myšlienok a ja dodám svoju úvahu, ktorá nemusí byť 

totožná s tvojou môžem  ti oponovať a takým spôsobom, že by som sa do toho 

zapojil. 

 

Stano Marišler, pedagóg tanca, choreograf, umelecký vedúci SĽUKU. 

Ja sa osobne veľmi teším, že kniha Vlada Urbana je na svete, pretože kniha sa 

síce netvári, že bude učebnica choreografie ale sú v nej dôležité myšlienky, 

myšlienkové pochody, názory tvorcu, ktorý určite má čo povedať aj dnešnej 

generácii. Ja keď to zoberiem podľa seba, najviac  som sa naučil práve 

pozeraním choreografii niekoho iného a rozmýšľaním o nich. 

 

 

Jano Blaho, choreograf, pedagóg VŠMU 

Reči a úvahy, lebo som mu vysvetlil, že to nemôže byť učebnica, lebo učebnica  

o choreografii neexistuje, to je kuchárska kniha na to sú recepty ale recept na 

dobrú choreografiu  to si ani neviem predstaviť. Povedzte nám ako sa robí 

dobrá choreografia, to je nezmyslom. Rozhodne túto knihu by som odporúčal 

prečítať. Je tam skoro všetko, čo obnáša práca vo folklórnom súbore. 

 

 

Emil Bartko, historik a teoretik tanca. 

V jeho robote je obrovský rozptyl práce od citácie až po,  ako to  on rád používa 

termín,  po tance vydumance, vydumaný program,   proste tá fantázia v akej 

miere pracovala, odviedol obrovský kus práce, dalo sa na to pozrieť ako to s tou 

prácou ja javisku , s tou štylizáciou vlastne je. 

 



Vlado Urban 

Myslím si, že dnes  najmä mladí ľudia potrebujú veľa študovať aby mohli robiť 

s ľudovým tancom. Mnohé prejavy tradičnej kultúry  ale najmä tanec vo svojom 

prirodzenom prostredí takmer neexistuje. Teraz žijeme v dobe kedy taká ta 

vyššia erudícia je ozaj potrebná. 

Chcem poznamenať, že na  Slovensku máme jedinú učebnicu o choreografii  

ľudového tanca, ktorú napísal profesor Nosáľ,  vyšla  v r. 1984. Folklórne súbory 

sa najviac rozvinuli v rokoch  keď u nás bežali prehrávky celovečerných 

programov ale tie skončili v r. 1990. Teraz niet nikoho kto by sa venoval kritike 

scénických programov vychádzajúcich z folklóru, nevychádza žiadne periodikum 

o scénickej tvorbe alebo o živote folklorizmu,  neexistuje žiadne  fórum kde by 

sa stretávali názory autorov folklórnych programov. Aj tieto impulzy ma 

priviedli k tomu, že po dohovore so Zuzkou Bobrikovou a Janom Blahom sme 

začali písať knihu. 

 

 

Dušan Plichta, choreograf a pedagóg tanca 

Paráda. Prečítal som ju na jeden šup. Trafil si klinec po hlave. Ďakujem, 

gratulujem a na zdravie. 

 

 

Juraj Šošovička, podnikateľ 

Dobrý deň pán Urban, prečítal som si knižku. Som laik, ale je nádherná.  Veľmi 

ste ma potešili.  

    

 

Imrich Bereš, bývalý tanečník a pedagóg tanca 

V knihe nie je veta, s ktorou by som nesúhlasil. Vyjadrím to ekonomicky.  

„Choreografia je pridaná hodnota ku vkladu.“ Pod vkladom rozumiem 

dedičstvo,  ktoré sme zdedili po našich predkoch.  



Začítal som sa a dal som to na jedno čítanie. Často-krát som sa vracal a kládol 

som si otázky. Téma je to veľmi komplexná a hlavne generačne citlivá, z môjho 

pohľadu a rôzne ponímanie trhu, kumštu a tvorby priniesli chaos a ako naša 

generácia tvrdí – zrušenie prehrávok bola chyba.  

 

 

Rudo Baran, Folklórny klub Omladina z Košíc 

Prelom týchto rokov som trávil, okrem iného, aj pozorným čítaním Vašej knihy 

„Reči a úvahy o CHOREOGRAFII ľudového tanca“. Najprv som sa ako laik zľakol 

niektorých odborných textov, no moje  obavy rýchlo pominuli. Mal som možnosť 

byť kratučko pri Vašom choreografovani  ako radový tanečník a teraz, 

s odstupom času nie malého, ma každá Vaša úvaha primäla pospomínať, 

porozmýšľať a možno aj pochopiť, prečo ste pri svojej tvorbe, na sále, na javisku, 

pred predstavením konali, ako  ste konali. Dáva mi to teraz komplexnejší  pocit 

hrdosti, že som mal česť málinko zdieľať nie náhodný úspech Vašej tvorby na 

javisku. 

Ako aktívny milovník folklóru vnímam ostatné roky debatu, niekedy vášnivejšiu  

o tom,  čo a akou formou je správne prinášať divákovi na javisko, nikdy som sa 

však ako, síce nadšenec, no stále laik necítil byť povolaný nejako kategoricky 

zaujímať stanoviská, skôr som to len z každej strany počúval a snažil sa nejako to 

rozumne vstrebať. Úvahy(Vaše aj iných) vo Vašej knihe mi dávajú pocit väčšieho 

uchopenia a pochopenia tejto témy. Paralelne s čítaním Vašej knihy som si 

vypočul podcast o Slovenskom raji, v ktorom sa okrem iného pojednávalo 

o výnimočnosti Kopanických lúk nad Vernárom. Rekordná biodiverzita týchto lúk 

je svetovým unikátom, na malom štvorčeku pol krát pol metra tam rastie 54 

druhov vyšších rastlín... Lúky tam samozrejme neboli od nepamäti, vznikli 

pôsobením človeka, ktorý vyklčoval bučiny a následne ich kosou v priebehu 

stáročí vypracoval aj z hľadiska biodiverzity, ktorá určite nebola jeho cieľom, do 

dokonalosti. Zmenou hospodárenia a spoločenských pomerov však lúky ostali 

zanedbané. Pomocou rôznych grantov ich správa parku v spolupráci s obcou 

nedávno obnovila. Ich udržiavanie je možné jedine pôsobením človeka, už však 

nie s cieľom obživy, no s úmyslom zachovania tejto jedinečnosti. Vidím tu 

podobenstvo, kedy len vhodným, erudovaným a umným pôsobením človeka o 

v čase,  je možné zachovať to pôvodné.  



Kniha by mala byť povinným čítaním nielen vedúcich súborov, skupín, či klubov, 

ale aj radových členov a nadšencov a som presvedčený, že sa tak aj stane. 

Priniesli ste viac, ale aj menej zainteresovaným možnosť vnímať tvorbu 

folklórnych telies s uvedomovaním si jej náročnosti, dôležitosti a  potreby, 

tentoraz naozaj širokému publiku. 

Chcem sa Vám za tento počin poďakovať a zaželať Vám do Nového zdravie 

celostné, úspech vhodnej formy, nadhľad rozvážny, pokoj v duši a ako člen 

vedenia Folklórneho klubu Omladina z Košíc samozrejme čo najviac času 

stráveného na sále a javisku. Zároveň sa zaväzujem, že sa budeme zo všetkých síl 

snažiť dávať tancu a tanečným motívom niečo zo seba, napr. veľkú váhu, ako 

píšete( pozor , nie hmotnosť ). 

 

Rudolf Baran  napísal na FB. 

Jednoznačne čítať po malých dávkach,  a pozorne,  a netreba ju len prečítať, 
ale čítavať! 

 

 

Choreografka  Miroslava Palanová 

Liptovský Mikuláš, 19. 01. 2022 

 

Kniha Vlada Urbana Reči a úvahy o choreografii ľudového tanca je skvelým 

a obdivuhodným počinom. Podobné dielo dlhé roky absentovalo nielen medzi 

odbornou verejnosťou, ktorá sa zaoberá tradičnou kultúrou, scénickým 

folklorizmom , ale predpokladám, že po nej môžu siahnuť všetci, ktorí sa 

folklórom zaoberajú, či už sú to vedúci folklórnych kolektívov, ich členovia , 

alebo len nadšenci, sympatizanti. Na Slovensku už roky chýba platforma, kde by 

si tvorcovia, prípadne „upravovatelia“ ľudového tanca mohli vymieňať svoje 

skúsenosti, konfrontovať svoje názory.. boli také pokusy v rámci odborných 

seminárov pri súťažiach choreografií / r.2014,2017/, ako aj na samostatnom 

choreoseminári /r.2015/, kde sa uviedli aj príklady dobrej praxe 

a rozanalyzovali niektoré choreografické postupy a prístupy vybraných 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000581178630&comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyMDU3OTU3MDMzODU2OF8xMDIyMDcxODg2MjI2MDc3OQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZWumCQVKBGNsp92mEltrDRTEhcgAoRbS3UADxxFK988USVburI_aoh6Tiv5TOi6CnElY1AMXzrBN0cviNYPB2GK5Co0hFYh1a3KyapOxX4VlQNOuXEFVrymoD_wLt0COlgAn9t5pFVEKh-FV1510iUNvrVT6TWsb5VOFQfw0EiM-Dd1zD22j7X2Ic5rswUREaFj4HBvFFqx8AW3LX4Jljex&__tn__=R%5d-R


choreografov., ale na „obrusovanie“ názorov, či konštruktívnu diskusiu to 

nestačilo. 

Na vytvorenie dobrej choreografie neexistuje špeciálny recept, každý tvorca 

„mieša“ svoje prísady vlastným spôsobom a preto oceňujem prístup Vlada 

Urbana, ktorý zvolil takúto možnosť rozpravy o tvorbe v publikácii, kde  dal 

priestor aj iným choreografom- tvorcom, či už skúsenejším alebo začínajúcim , 

aby mohli vyjadriť svoje názory, opísať vlastné skúsenosti s tvorbou, ktorá 

prináša nie vždy len úspech ,ale aj rôzne úskalia pre tvorbu prirodzené. Týmto 

spôsobom nám Vlado poskytol veľkorysý priestor zamyslieť sa nad témami, 

ktoré všetci riešime keď tvoríme, stretávame sa s podobnými problémami 

a vyslovením svojich názorov tak môžeme prispieť k tomu, že tvorba v ľudovom 

tanci nebude len „čierno-biela“, ale bude rozmanitá, inšpirujúca, vyjadrujúca 

každého osobitosť, originalitu , prostredníctvom uplatňovania rôznych 

umeleckých vyjadrovacích prostriedkov. 

Tvorbu Vlada Urbana si veľmi vážim, jeho pracovitosť, precíznosť, systémovosť, 

energia, kreativita sú zakomponované v jeho choreografiách, umeleckých 

programoch už dlhé roky a kniha, ktorú vydal je len ďalším svedectvom jeho 

tvorivého myslenia v súvislostiach, ktoré využíva pri umeleckej práci. 

 

 

 

 


