




First Steps … první kroky … jak jsem sérii ze zákulisí dětského tance a baletu nazvala … v sobě mají schovanou symboliku — symbolizují to, že na 
začátku každé cesty je víra ve splnění snu — bez prvního kroku se na cestě ke splnění svého snu neposuneme. Zároveň nastavují zrcadlo dětského 
světa s jeho „pravidly“, kterými bychom se měli umět řídit my všichni po celý svůj život nezávisle na tom, kolik nám je let — mít čisté srdce plné 
fantazie a víry ve své sny, nepřestávat snít o tom, že se nám podaří něco krásného, radovat se spontánně z každého okamžiku, těšit se na všechno, co 
přijde … všechna ta poprvé a první dětské kroky — poprvé vystoupení před diváky, první velké jeviště, nadšení, spontánnost, opravdovost, doko-
nalost v nedokonalosti, snovost, čistota, bušení dětského srdce, snění o něčem velkém, zranitelnost, síla, snaha, radost, když se něco povede, pohyb 
času, hra, růst, věnování se něčemu, co vnitřně přináší pocit radosti, učení se něčemu novému, učení se překonávat sám sebe — přinášejí do života 
přirozeně lásku … vnitřní lásku, kterou každé dítě a vlastně i dospělý, my všichni, potřebujeme ke šťastnému životu. Toto jsem chtěla předat, říci, 
ukázat touto sérií, ve které jsem si přála fotograficky zachytit jak zákulisí, tak i krásu tance a pohybu jako takového — pocity, pohyb, emoce, světlo, 
barvy, tajemství.

Fotografie byly pořízeny v letech 2015 - 2021.

First Steps … as I called this series from behind the scenes of children’s dance and ballet … have hidden symbolism — they symbolize that at the 
beginning of each journey there is a faith in the fulfillment of a dream — without the first step we will not move on the path to fulfilling our dream. 
At the same time, First Steps set up a mirror of the children’s world with its “rules” that we should all be able to follow throughout our lives, no matter 
how old we are — to have a pure heart full of imagination and faith in our dreams, to keep dreaming that we manage something beautiful, rejoice 
spontaneously from every moment, look forward to everything that comes … all the first times and first children’s steps — the first performance in 
front of the audience, the first big stage, enthusiasm, spontaneity, sincerity, perfection in imperfection, dreaminess, purity, pounding children’s heart, 
dreaming of something big, vulnerability, strength, effort, joy when something works, movement of time, play, growth, dedication to something that 
internally brings a feeling of joy, learning something new, learning to overcome oneself – this all brings love naturally into the life … the inner love 
that every child and, in fact, an adult, we all, need for a happy life. I wanted to convey this, to say, to show it through this series, in which I wished 
to photographically catch both the backstage and the beauty of dance and movement as such — feelings, movement, emotions, light, colors, secrets.

The photographs were taken between 2015 - 2021.



































































































































































































































Klaníme se všem, kteří věří ve splnění snů — svých i všech jiných.

We Are Bowing To All Who Believe That Their And All Others Dreams Will Come True.





“Já když baletím, tak cítím tlukot srdce.
Balet mi dává sílu. Balet je moc krásný.”

“When I ballet I feel a heartbeat. 
Ballet gives me strength. Ballet is very beautiful.”

Vojta (11)

Můj syn Vojta byl přijat na Státní taneční konzervatoř v Praze,
kde začne od září 2021 studovat.

Vojta je členem Baletní přípravky Národního divadla.
V roce 2021 dostal svou první roli v Národním divadle - v baletu Spící krasavice.

My son Vojta will in Septemeber 2021 begin to study The State Dance Conservatory in Prague.
He has beeen a member of The Ballet Preparatory School of The National Theater.

In 2021 he got his first role in The National Theater´s Ballet Sleeping Beauty.

...

Fotografie z First Steps získala v roce 2018 nominaci na první místo v soutěži Czech Press Photo v 
kategorii Umění a kultura.

Photography from The First Steps got in 2018 Nomination On The First Place in Czech Press Photo 
Competition in Art And Culture Category.





Ivana Dostálová

FIRST STEPS
From Behind Of Children 

Dance And Ballet




