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Abstrakt: 
Príspevok sa venuje aspektu periférnosti z niekoľkých hľadísk. Estetika 

tanečného umenia sa začala formovať ako jedna z posledných disciplín estetického 
bádania. Francis Sparshott v The Missing Art of Dance (1983) poukázal na opakované 
vynechávanie tanca z umeleckých klasifikácií v priebehu dejín filozofie umenia, ktoré 
pri trocha zjednodušenom sumarizovaní histórie súviseli s performatívnou povahou 
tanečného diela ukotveného v tele tanečníka, ktoré po sebe nezanecháva žiaden 
hmotný artefakt (nemožnosť fixovať umelecké dielo nieslo so sebou nemožnosť 
skúmania, hodnotenia a analýzy) a otravnou podmienenosťou prítomnosti tela, ktorá 
tanec diskvalifikovala vzhľadom ku všeobecnej tendencií potláčania telesnosti ako, 
parafrázujúc Norberta Eliasa, nutného kroku v rámci procesu civilizovania 
spoločnosti a ktorú spoločnosť prekonala až vďaka revolučným hnutiam 
šesťdesiatych rokov.  

V nadväznosti na stručný historický prehľad a problém celkovej periférnosti 
tanca v rámci estetického výskumu, sa príspevok zameriava najmä na problematiku 
estetiky súčasného tanca a v rámci nej formujúci vplyv zámerného narábania s 
aspektom periférnosti. Súčasný tanec charakterizuje rezignácia na fixovaný pohybový 
slovník či úsilie generovať určitý štýl, ktorý emanuje z vonkajšej formy tanca (ako je 
to v prípade ľudového tanca, baletu, ale taktiež aj moderného tanca). Namiesto toho 
sa dominantnou stala zvedavosť po všetkom tom, čo sa tradične vytláčalo na okraj 
pozornosti: iné obrazy tela, nie nutne ideálne proporčné a dokonalo trénované, iné 
prístupy a techniky tela, nové podoby spolupráce tvorivého kolektívu (nehierarchické, 
necentralizované), nový pohľad na kultúrnu apropriáciu či nadraďovanie výdobytkov 
západnej kultúry tradičným tanečným kultúram, objavovanie iných priestorov na 
tvorbu a prezentáciu mimo džentrifikované a centrálne umiestnené štvrte miest 
a tradičné divadelné budovy (vznik nových multikultúrnych centier). 
A v neposlednom rade sa prejavil aj v subverzívnom umiestňovaní inakosti do centra 
pozornosti (LGBTI+, fyzicky postihnutí, seniori, cudzinci/migranti, ženy-matky, deti).  

V poslednej časti príspevok rozoberá politický aspekt v narábaní s konceptom 
periférie a centra a nadraďovanie ľudovej, regionálnej formy umenia tej mestskej, 
súčasnej, alebo naopak centralizovanie (inštitucionálne podporovanie) určitých foriem 
tanečného umenia (balet, folklór) a vysúvanie súčasnej tvorby do neoficiálnych, 
provizórnych podmienok. 

 


