
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KOMUNIKACE TANCEM U OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 

PETR MANN 

 

Dobrý den jmenuji se P. Mann. V TS Večernici jsem členem přibližně pátým rokem. 

Působím zde jako tanečník a choreograf.  

Během svého dětství a dospívání jsem se léčil z epilepsie, zároveň jsem navštěvoval devítiletou speciální školu.. Po té následovalo 

studium učebního oboru kuchař – číšník. Na toto studium navazovalo nástavbové studium v oboru Hotelový provoz, který jsem ukončil 

maturitou.     

Ve svém dospívání jsem se coby samouk inspiroval tancem Michaela Jacsona, který ve mne probudil zájem o tanec.   

Proč vlastně tanec a prolínání tance do naší filmové tvorby V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ U OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM??  

Jen si dovoluji připomenout – že my, pojem osoba s mentálním postižením nemáme rádi, neboť sebe vnímáme jakožto osoby POUZE se 

vzdělávacím deficitem. Fotografie a film byly vždy výsadou lidí s talentem, ale i v nás může talent dřímat i když máme různé diagnosy.  

Nyní zpět k danému tématu.  

Co pro nás tanec znamená?? JE:  

 Podporovatelem našich vizí a snů  

 Dodává nám pozitivní emocionální prožitky, které jsou pro nás jistou formou terapie.  

 Je to vlastně neverbální dialog ve filmovém obrazu, který bychom nedokázali tak dobře verbálně vyjádřit, neboť každý z nás má 

jinou úroveň komunikace 

TANEC v našem podání je i to co nám pomáhá ve sdělení o NÁS VŠECH.  

Jak jste měli možnost vidět ve druhé části naší pohádky Tajemství truhlice ve scénách Madam de Paris a Ezop a brabenec.  

To byl impuls do našeho dalšího filmového projektu, který je z 90% již pouze hudební a taneční.  

 Takovému to projektu samozřejmě předchází storyboard, který můžete vidět kolem zdí tohoto prostoru. Každé okénko je jedna taneční scéna, celkem 

jich je tedy 72. Tento celek je rozdělen do tří tematických částí a bude kompletně zapracován tanečně beze slov.   

Máte se tedy na co těšit, neboť to bude film o cestě člověka životem   

 Na závěr mi dovolte poděkovat celému týmu TS Večernice, naší učitelce Janě Hnilicové, díky níž můžeme již dvanáct let naše projekty realizovat.    

Děkuji za pozornost 
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