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Tanečník a choreograf Jiří Kylián byl právě slavnostně uveden do křesla 
francouzské Akademie krásných umění. Přijetí cizince za člena této instituce je přitom 
ojedinělou událostí. Pyšnit se takovou společností může jen několik zahraničních osobností 
múzických a výtvarných umění. Z původem českých umělců se členem v roce 1835 stal 
skladatel a hudební pedagog Antonín Rejcha, pozdější ředitel Pařížské konzervatoře a 
učitel Hectora Berlioze, Franze Liszta, Césara Francka nebo Charlese Gounoda. Jiří Kylián se 
navíc stává nejen členem, ale prvním nositelem této pocty ve svém oboru - vzhledem k 
významu jeho díla totiž navrhla akademie vznik nové, osmé kategorie: choreografie. Až 
dosud mělo členství Akademie krásných umění sedm kategorií: Architektura, Film a 
fotografie, Grafika, Hudba, Malířství, Sochařství a Kategorie nezávislých členů.V oboru tance 
se jinak jako jediní stali Kyliánovými předchůdci Marcel Marceau a Maurice Béjart. V rámci 
ceremoniálu také převezme meč, který symbolizuje danou profesi a je určený výlučně k 
obraně umění a kultury. Jiří Kylián stál před nelehkým úkolem navrhnout vlastní meč, který 
by zosobňoval tanec a choreografii. Zvažoval řadu možností, až natrefil na sošku tanečnice, 
která vypadá jako od Matisse nebo Picassa, ale ve skutečnosti pochází z Egypta z doby před 
5500 lety, je tedy starší než pyramidy a hieroglyfy. Tanečnice má ptačí hlavu a její ruce 
připomínají křídla. V oficiální zprávě Akademie krásných umění Kylián uvedl, že: „...význam 
a důležitost tohoto obřadu spočívá v tom, že umění choreografie je povýšeno na novou 
úroveň. Proto jsem se rozhodl, že ptačí tanečnice bude stát na křídlech, která ji ponesou 
vstříc novým dobrodružstvím.“ Meč pak podle jeho návrhu vyrobil holandský mistr 
kovář Dave Wijngaarden. Académie des beaux-arts, tedy Akademie krásných umění, byla 
založena roku 1816 a spadá pod Académie francaise. Jiří Kylián se narodil v roce 1947. 
Vystudoval Pražskou konzervatoř a Královskou baletní školu v Londýně. V roce 1968 začal 
působit v Německu ve Stuttgartském baletu pod vedením Johna Cranka. V roce 1973 přijal 
angažmá v Nizozemském tanečním divadle (Nederlands Dans Theater) v Haagu jako 
hostující choreograf, v roce 1975 tam byl jmenován uměleckým ředitelem a v této funkci 
působil až do roku 1999. Mezinárodní uznání získal v roce 1978 s choreografií 
Sinfonietta vytvořenou na hudbu Leoše Janáčka. Věhlas ve světě nadále rostl díky takovým 



dílům jako Žalmová symfonie(1978), Zapomenutá země (1981), Svadebka (1982), Stamping 
Ground (1983) a Dítě a kouzla (1984). Je nositelem řady cen a vyznamenání zejména 
zahraničních. V roce 1997 mu prezident Václav Havel udělil Medaili Za zásluhy I. stupně, 
v roce 2000 mu Akademie múzických umění v Praze udělila titul doctor honoris 
causa a české ministerstvo kultury cenu Artis Bohemiae Amicis. V roce 2013 se stal 
laureátem Ceny Antonína Dvořáka. Příležitost seznámit se hlouběji s jeho dílem přinese 
retrospektivní multimediální výstava Celebrating Kylián! - od 5. do 10. června v jedné z 
budov Národního divadla na náměstí Václava Havla. 

 


