
 
 

 1 

 

VERTEDANCE 2014 
 

 
 
 
 

Závěrečná zpráva projektu   
 
 

www.vertedance.org 
 
  



 
 

 2 

VerTeDance v roce 2014 

„VerTeDance Company, taneční soubor Terezy Ondrové a Veroniky Kotlíkové, slaví 
v posledních letech velké úspěchy. Jejich vytrvalost, píle a kreativita je příkladná a díky 
těmto vlastnostem se drží na předních místech současného tanečního dění.“ (Marcela 
Benoniová) 

V roce 2014 pokračovalo nejúspěšnější období v dosavadní existenci souboru 
VerTeDance. V roce desetiletého výročí založení soubor získal opět cenu za Taneční 
inscenaci roku, a to za projekt KOREKCE. VerTeDance jsou jediným českým 
souborem, kterému se podařilo toto nejprestižnější ocenění v oblasti současného tance 
získat již potřetí (2005, 2012 a 2014). Mimo ocenění na domácí scéně se soubor čím dál 
tím více prosazuje i na mezinárodním trhu: rok 2014 otevřel premiérovým uvedením ve 
Spojených státech amerických, kdy v rámci největšího světového veletrhu scénických 
umění představil projekt Simulante Bande v New Yorku. V srpnu VerTeDance uvedly 
projekt Kolik váží vaše touha? dvakrát před plným hledištěm (650 diváků) ve 
švédském Stockholmu. Poprvé se soubor dostal do dramaturgie festivalu Unidram 
v německé Postupimi – 1. listopadu zde VerTeDance uvedli projet KOREKCE. Velký ohlas 
zaznamenalo uvedení stejného projektu ve španělské Tarreze, na základě kterého je 
soubor pozván do Birminghamu (UK) a na turné po Baskicku (ESP). V jednání je turné po 
Japonsku pro rok 2016.  
 
Soubor VerTeDance se též projevil jako 
zdatný organizátor, který je schopen zajistit 
vícezdrojové financování (je velmi úspěšným 
žadatelem u MHMP, MKČR – Odbor umění i 
zahraniční odbor, Státní fond kultury). 
Dlouhodobým podporovatelem VerTeDance je 
též firma METROSTAV a soubor poprvé využil 
(úspěšně) možnost crowdfundingu skrz portál 
HitHit na výjezd do New Yorku. Soubor 
zároveň spolupracuje intenzivně s Českými 
centry – v roce 2014 využil pomoci ČC New 
York, Budapešť, Madrid, Mnichov a 
Stockholm. 
 
Mimo pražské a mezinárodní reprízování soubor intenzivně cestuje po českých 
regionálních městech. V roce 2014 navštívil tato města: Plzeň, Brno, Ostrava, Olomouc, 
Hradec Králové, Polička, Ústí nad Labem, Pardubice, Valašské Meziříčí, Trutnov a 
Klášterec nad Ohří. Celkem soubor v roce 2014 uvedl 68 představení a zúčastnil se 
panelové diskuze na největším evropském tanečním veletrhu Tanzmesse v Düsseldorfu. 
44 představení proběhlo v Praze, 14 v regionálních městech ČR a 10 v zahraničí (USA, 
Polsko, Španělsko, Německo, Švédsko, Maďarsko a Slovensko).    
 
V roce 2014 zorganizoval soubor mimo průběžné reprízování 
projektů v ČR a zahraničí tři hlavní projekty: 
 
1/ premiéra projektu KOREKCE – projekt v režii Jiřího Havelky v divadle Ponec 
s živým hudebním doprovodem Clarinet Factory. Projekt se dočkal nadšeného přijetí 
odbornou veřejností i široké divácké obce. Od února do prosince 2014 bylo uvedeno 
celkem 23 repríz v ČR i zahraničí; další reprízy se plánují na rok 2015 včetně výjezdu na 
festival Fringe do skotského Edinburghu. Uvedení projektu na festivalu Česká taneční 
platforma a vedla k zisku ocenění pro Taneční inscenaci roku. Mezinárodní porota své 
rozhodnutí zdůvodnila takto: 
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„Představení Korekce má jasný koncept, výjimečně dobře vystavěnou strukturu a silný a 
energií nabitý fyzický výraz. Ten na jedné straně poutá divákovu pozornost, na straně 
druhé dá vyniknout individualitám performerů, kteří jsou do jednoho silní v kramflecích, 
jejich akce baví od začátku do konce. Korekce na velmi omezeném prostoru rozehrává 
téma zemské přitažlivosti. Tanečníci a tanečnice jsou připoutáni k zemi, jako stromy 
kymácejí se ve větru v jeho různých podobách – od jemného větříku po vichřici. 
Bonusem je pak živá hudba - Clarinet Factory živě na scéně jsou opravdovým požitkem.“ 
 
V říjnu 2014 projekt získal významné ocenění kritiků – Cenu Divadelních novin za 
autorský počin v oblasti Tanečního a pohybového divadla.  

 

Anotace: 

Pojďme na chvíli zažít slast z nesvobody. Slast spoutání a určenosti, kde není pochyb. 
Kde vše, co se na maličké ploše odehraje, je výjimečné, křehké a drahocenné. 

Nesvoboda. Něco, čeho se bojíme. Nemožnost rozhodnout se jakkoli. Odejít když chci, 
kam chci a s kým chci. Dělat cokoli. Pocit širého nepřehlédnutelného oceánu možností, 
které nás lákají, ale jsou nám odepřeny. 

Co je nesvoboda víme, ale víme, co je to svoboda? Jak v ní najít klid? Čím to, že možnost 
neomezeného výběru paralyzuje naši schopnost se proněco rozhodnout, nečemu uvěřit a 
skutečně se pro to nadchnout? Dosáhnout konkrétního cíle, který stojí v mlze tak blízko 
před námi. 
Ta únava z neustálého hledání cíle. 

Představení volně navazuje na projekt Naučená bezmocnost. Site specific, který vznikl v 
suterénu budovy ORCO. 

Režie: Jiří Havelka 
Choreografie a tanec: Veronika Knytlová, Tereza Ondrová, Martina Hajdyla Lacová 
/ Helena Arenbergerová, Karolína Hejnová, Robo Nižník, Jaro Ondruš / Rado 
Piovarči, Petr Opavský 
Scéna a kostýmy: Dáda Němeček 
Světelný design: Katarína Ďuricová  
Hudba: Clarinet Factory živě 
Produkce: VerTeDance o.s. 
Za podpory: Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Nadace 
život umělce, METROSTAV a.s., Tanec Praha / Ponec - divadlo pro tanec, Čtyři 
dny o.s. a ALT@RT o.s. 

Výňatky z recenzí na projekt KOREKCE: 

(...) Každý detail, každý drobný gag nachází odezvu publika, tento konceptuální projekt 
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je paradoxně velmi komunikativní... Experimentální tortura, jíž vystavil režisér Jiří 
Havelka sedm tanečníků, zapadá také do současných trendů, pěstovaných momentálně 
na evropských tanečních scénách. 
 

Nina Vangeli, 3. 3. 2014, Divadelní noviny 
 
 (…)Výchozí bod zůstává stejný. Nesvoboda a bezmoc jsou klíčovým tématem i pro 
Korekci.  Už tu ale nejde o příběh vězeňkyně z padesátých let. Jde o nás, běžné lidi 21. 
století, kteří žijí spoutaní svou prací, vztahy, okolnostmi, svými strachy. Jediný, kdo nás 
může pustit „na volno“, jsme my sami. Proč to neuděláme? Je to tak těžké? Dochází nám 
vůbec naše nesvoboda? Anebo raději zůstáváme v sevření, než abychom se museli se 
svobodou potýkat a převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí? (…) 
 

Oproti melancholické a drsné Naučené 
bezmocnosti je Korekce v humoru a lehkosti více 
„havelkovská“. Postavám se můžeme smát. Když 
se snaží překonat svůj úděl, padají na zem a 
nesmyslnými pohyby se úpěnlivě snaží 
vstát  v souladu s heslem, proč to dělat 
jednoduše, když to jde složitě, nebo když se 
vzájemně pošťuchují se zlomyslností 
komiksových figurek. Choreografie je navzdory 
neměnnému postavení figur v jedné linii velmi 
invenční a akční. Performeři nevyužívají jen 

skvěle zvládnutého pohybu, ale i mimiku.  Havelka přináší na scénu divadelní hravost i 
básnickou poetiku, kterou si s sebou nese již od studií na Katedře alternativního a 
loutkového divadla. (…) 

Korekce není tak emocionálně agresivní, jako byla Naučená bezmocnost. Je civilnější.  O 
to víc se nás však může dotknout. Kdo z nás nemá někdy pocit, že by se chtěl z nějakých 
těch bot uvolnit a běžet a běžet.   Markéta Faustová, Taneční zóna 

(…)Dynamika choreografie se od statického 
počátku zvyšuje, rozrůstá. Tanečníci se před 
námi objeví jako osaměle stojící postavy, ale 
postupně se dostávají do interakce, která se 
vyvíjí a stupňuje. Pohled, dotyk, atak. Jako kdyby 
poznávali svou sílu, schopnost ovlivnit, schopnost 
vyvést (doslova) z rovnováhy i schopnost 
poskytnout oporu. Kouzelná je především první 
část, kdy se tanečníci pomalu rozkrývají jako obří 
metronomy a zjišťují, jak rozmanitě mohou 
využít jednoduchý impulz. Působivá je i scénka 
s předáváním banánu, jakési primitivní zobrazení 
solidarity. (…) 

Není zde věznitelů a ovládaných, všichni jsou poslušní síle, která je spoutala zvenčí a 
udržuje status quo tak jako společnost se svými ideologiemi. Všichni jsou si vědomi 
vnějšího omezení, přesto když se jeden pokusí vymanit z pout, druhý mu v tom okamžitě 
chce zabránit a rozpoutá se boj. Není to podobné, jako když se jedinec snaží prolomit 
společenská tabu? Ačkoli je většina situací humorná, k čemuž přispívají i vzájemné 
pohledy interpretů, které zračí celou škálu emocí od překvapení, zvědavosti, vyčkávání, 
tak groteskních v kontextu této absurdní situace, podtext je o něco vážnější. Publikum se 
směje, ale tak trochu také sobě. 

Lucia Kocourková, Opera Plus 
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2/ premiéra projektu TRACES 
 

Projekt TRACES byl druhou spoluprací 
VerTeDance se švédskou choreografkou 
Charlottou Öfverholm. Ta se tentokrát postavila 
společně s Veronikou Knytlovou a Terezou 
Ondrovou na jeviště a choreografie a režie 
projektu se ujal bývalý tanečník Kibbutz Dance 
Company, izraelský tvůrce Joseph Tmim. Projekt 
byl uveden ve společném večeru se sólem 
Charlotty Öfverholm LUCKY. 
 
 

 
Anotace projektu: 
 
Setkávání osob v měnícím se prostoru. Stavy osamění, šílenství a bolesti vedou tři osoby 
k opuštění bezpečného prostoru vlastního těla – vstříc celému prostoru světa mimo je 
samotné. Sóla, duety a trio vznikají a zase mizí, zanechávajíce za sebou stopy lidí v 
prostoru. 
 
Projekt je volně inspirován hudbou izraelských hudebníků Asafa Avidana, Rana Salvina a 
Meira Ashera. Dalším inspiračním zdrojem jsou obrazy Fridy Kahlo. 
 
Režie, choreografie: Joseph Tmim 
Tanec: Charlotta Öfverholm, Veronika Kotlíková, Tereza Ondrová 
Kostýmy: Máša Černíková 
Light design: Tobias Hallgren, David Prokopič 
Produkce: VerTeDance o.s. 

Koprodukce: Tanec Praha o.s. 
Za podpory: Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Nadace 
život umělce, METROSTAV a.s., Tanec Praha / PONEC - divadlo pro tanec, 
Bikram Yoga Prague 

Výňatky z recenzí na projekt TRACES: 
 
(…)Tanečnice jsou si rovnocennými partnerkami, 
z jejich vystoupení je cítit zápal a jakési 
sjednocení na přístupu i zaujetí pro společný styl. 
Můžeme obdivovat některé až akrobatické 
momenty jejich partnerské práce, lehkost, s níž 
se poddávají fyzickému tanci. (…) 
 

Lucie Kocourková, Opera PLUS 
 
(...)Traces svou temně groteskní atmosférou 
připomínají chvílemi také švankmajerovskou 

poetiku. Z kusu dýchá surrealismus český i latinskoamerický, aniž by působil rušivě. (...)  
Závěrem interpretky dokazují, že nejsou pouze tanečnicemi, ale zvládnou i herecké 
vyjádření. Smrt Veroniky Knytlové zanechává stopu trvalou a smuteční obřad ukazuje, 
zda (a jak) je možné se s ní vyrovnat. 

 
Jana Šajtarová, Generace 21 
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3/ oslavy VerTeDance: 10 let 
 

U příležitosti desetiletého výročí souboru proběhl 
v listopadu retrospektivní festival „To to letí! 
VerTeDance: 10 let“, který symbolicky propojil tři 
prostory, v nichž soubor působí: divadla Ponec, Archa 
a Studio ALTA. Součástí retrospektivy byla premiéra 
mezinárodního projektu TRACES, reprízy 
nejúspěšnějších představení, výstava fotografií a 
narozeninový večírek.  

Ohlédnutí za uplynulými deseti lety otevřelo 
představení Simulante Bande, které získalo Cenu 
Divadelních novin v roce 2012. Neotřelé možnosti 
pohybového vyjádření zdravého a fyzicky 
handicapovaného člověka, relativnost pojmu handicap i 
křehký kosmos mezilidských vztahů s živou hudbou 
kapely DVA zaplnilo Divadlo Archa ve čtvrtek 13. 11. 
„Jedinečný kvartet interpretů tvoří profesionálové a 
dvě handicapované amatérky. To, jak se tu oba světy 
propojí, bere dech: v úvodních evolucích nepoznáte, 

kdo je kdo,“ zhodnotil projekt kritik Vladimír Just. 

V divadle Ponec festival otevřela výše popsaná 
premiéra TRACES. Následující dva večery patřily 
Tanečním inscenacím roku 2012, resp. 2014: Kolik 
váží vaše touha? (2012) a KOREKCE (2014). Po 
představení KOREKCE následovala dražba fotografií 
z výstavy 10 let VerTeDance objektivem Vojty 
Brtnického, kterou si mohli diváci a návštěvníci 
Ponce prohlédnout od 3. do 20. 11.  

Součástí festivalu byla také rozsáhlá mediální 
kampaň (viz příloha „Mediální ohlasy“), která zahrnovala spolupráci s PR agenturou 
2media, vytvoření speciálního videa k deseti letům VerTeDance 
(https://www.youtube.com/watch?v=RloX7g3nasM), které se promítalo v kinech Aero, 
Světozor a Bio OKO, dále rozhlasového spotu pro Radio 1 a webové stránky Verte10.cz. 
Díky cílené propagaci byla všechna festivalová představení zcela vyprodána. 

Program To to letí! VerTeDance: 10 let, 13. 11. – 21. 11. 2014 

13. 11., 20.00 hod. – Simulante Bande / Divadlo Archa 

18. 11., 20.00 hod. – TRACES + LUCKY (premiéra!) / PONEC – divadlo pro tanec 

19. 11., 20.00 hod. – Kolik váží vaše touha? / PONEC – divadlo pro tanec 

20. 11., 20.00 hod. – KOREKCE / PONEC – divadlo pro tanec 

21. 11., 19.30 hod. – To to letí! Oslava 10 let života / Studio ALTA 

 

 

 

t o  t o  l e t í !

to to  let í !

13. – 21. 11. 2014

PONEC – divadlo pro tanec

Divadlo Archa

Studio ALTA

To to letí!
0TMBWB����MF

U�»JWPUB

21.11. v  19:30 

Studio ALTA

  Večírek s VerTe,  

pro VerTe, od VerTe

Simulante Bande  

Cena Divadelních novin 2013

13.11. ve 20:00 

Divadlo Archa

 Kapela DVA živě!

,PMJL�W�»¡�W
B¸F�UPVIB 

 

Taneční inscenace roku 2012

19.11. ve 20:00 

PONEC – divadlo pro tanec

 Kapela ZRNÍ živě!

TRACES + LUCKY 

Premiéra

18.11.  ve 20:00 

 PONEC – divadlo pro tanec

  Nový projekt  

s Charlottou Öfverholm!

KOREKCE 
Taneční inscenace roku 2014

20.11. ve 20:00 

PONEC – divadlo pro tanec

 Kapela Clarinet Factory živě!

verte10.cz
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Skupina VerTeDance: 

- stálí členové: Tereza Ondrová, Veronika Knytlová 
- hostující umělci: Helena Arenbergerová, Lucia Kašiarová, Petr Opavský, Martina 

Hajdyla Lacová, Jaro Ondruš, Robert Nižník, Jiří Havelka, Rado Piovarči, Soňa 
Ferienčíková, Máša Černíková, ZRNÍ, Clarinet Factory, DVA a další 

- technici, světelní a zvukoví designéři: Pavel Kotlík, Katarína Ďuricová, Lukáš 
Benda, David Prokopič, Michal Sýkora, Eva Hamouzová 

- produkce: Karolína Hejnová, Sára Ondrová, Andrea Švandová 
 
Repertoár skupiny v roce 2014: 
 
1) Název: „KOREKCE“ (2014) 
Režie: Jiří Havelka 
 
2) Název: „Naučená bezmocnost“ (2013) 
Choreografie: VerTeDance a kolektiv 
 
3)Název: „Simulante Bande“ (2012) 
Choreografie: VerTeDance 
 
4)Název: „BOXTESKA“ (2012) 
Choreografie: VerTeDance a kolektiv 
 
5)Název: „Kolik váží vaše touha?“ (2011) 
Choreografie: VerTeDance a kolektiv 
 
6)Název: „Found &Lost“ (2011) 
Choreografie: Charlotta Öfverholm (Švédsko) 
 
7)Název: „43 slunce západů“ (2007) 
Choreografie: Veronika Kotlíková 
 
 
Ocenění skupiny: 
 

- 2014 Cena Divadelních novin za představení „KOREKCE“ 
 

- 2014 Cena Taneční inscenace roku za představení „KOREKCE“ 
 

      -    2013 Cena diváka festivalu Česká taneční platforma za představení    
                   „Simulante Bande“ 
 
      -    2012 Cena divadelních novin za představení „Simulante Bande“ 
 
      -    2012 Cena diváka na festivalu Siraex za představení „Found & Lost“ 
 
      -    2012 Cena „Inscenace roku“ za představení „Kolik váží vaše touha?“ 
 
      -    2012 „Cena za světelný design“ pro představení „Found & Lost“  
 

- 2010 Český tučňák za choreografii „Dance of Canis Lupus“ 
-  
- 2010 Cena Tanečnice roku pro Terezu Ondrovou za roli paní Vltavské 

v choreografii Případy doktora Toureta 
-  
- 2005 Cena Sazky za objev v tanci za choreografii „Tichomluva“ 



 
 

 8 

 
- 2002 2.cena a cena diváka na choreografické soutěži Terpsichore v Bornem 

(Belgie) za choreografii Průzor hrdlem 
 
 
 

Přehled odehraných představení v roce 2014: 
 

Datum Představení Místo Festival 
LEDEN       
11.1. Simulante Bande BNH, NYC, USA APAP/NYC 2014  
17.11. Simulante Bande Archa, Praha  
29.1. Kolik váží vaše touha? Ponec, Praha  
ÚNOR       
4.2. KOREKCE / PREMIÉRA Ponec, Praha   
5.2. KOREKCE / PREMIÉRA Ponec, Praha  
12.2., 9:00 Třiačtyřicetsluncezápadů Ponec, Praha   
12.2., 11:00 Třiačtyřicetsluncezápadů Ponec, Praha   
14.2. Simulante Bande Archa, Praha   
19.2. Kolik váží vaše touha? Ponec, Praha   
BŘEZEN       
12.3. Simulante Bande Archa, Praha   
13.3. KOREKCE  Ponec, Praha   
20.3. Found and Lost Ponec, Praha   
22.3. Simulante Bande Archa, Praha   
DUBEN       

6.4. KOREKCE Studio ALTA, Praha 
 Česká taneční 
platforma 

15.4. KOREKCE  Ponec, Praha  

16.4. Simulante Bande 
Husa na provázku, 
Brno  

22.4. Simulante Bande Polička Jazz Polička 2014 
24.4. Kolik váží vaše touha? Ponec, Praha 

 

28.4. Simulante Bande Archa, Praha   

29.4., 9:00 Třiačtyřicetsluncezápadů Ponec, Praha  

29.4., 
11:00 Třiačtyřicetsluncezápadů Ponec, Praha  
KVĚTEN       

2.5. Simulante Bande 
Záhrada, Banská 
Bystrica   

6.5. Naučená bezmocnost ORCO, Praha 
 7.5. Naučená bezmocnost ORCO, Praha   

13.5. Naučená bezmocnost ORCO, Praha   
14.5. Simulante Bande Archa, Praha  
15.5. Naučená bezmocnost ORCO, Praha  



 
 

 9 

20.5. BOXTESKA Cooltour, Ostrava  
21.5. KOREKCE Ponec, Praha  
22.5. Kolik váží vaše touha? Ponec, Praha  
ČERVEN       
5.6. Simulante Bande Cooltour, Ostrava Dream Factory 
7.6. KOREKCE Valašské Meziříčí TANEC PRAHA 

11.6. KOREKCE 
DRAK, Hradec 
Králové TANEC PRAHA 

18.6. Simulante Bande Archa, Praha  

19.6. KOREKCE Plzeň TANEC PRAHA 
SRPEN       
18.8. Kolik váží vaše touha? Stockholm Parkteatern 
19.9. Kolik váží vaše touha? Stockholm Parkteatern 
21.8. BOXTESKA Klášterec nad Ohří Siraex 
24.8. BOXTESKA Náplavka, Praha  

28.8. Diskuze – Simulante Bande Düsseldorf 
Tanzemesse 
Düsseldorf 

ZÁŘÍ       

3.9. KOREKCE 
Nákladové nádraží 
Žižkov, Praha   

13.9., 
12:00 KOREKCE Tarrega Fira Tarrega 
13.9., 
22:30 KOREKCE Tarrega Fira Tarrega 
16.9. KOREKCE Ponec, Praha 

 18.9. Kolik váží vaše touha? Ponec, Praha   
20.9. KOREKCE Konvikt, Olomouc  
21.9. Simulante Bande Budapešť L1 Festival 

25.9. KOREKCE 
Divadlo 29, 
Pardubice  

29.9. Kolik váží vaše touha? UFFO, Trutnov   
ŘÍJEN       

11.10. Druhé město 
Václavské náměstí, 
Praha 4+4 dny v pohybu 

12.10. Druhé město 
Václavské náměstí, 
Praha 4+4 dny v pohybu 

13.10. Simulante Bande Archa, Praha 
 

14.10. Druhé město 
Václavské náměstí, 
Praha 4+4 dny v pohybu 

15.10. Druhé město 
Václavské náměstí, 
Praha 4+4 dny v pohybu 

17.10. KOREKCE Ústí nad Labem KULT! 
22.10. Kolik váží vaše touha? Ponec, Praha 

 23.10. KOREKCE Ponec, Praha 
 LISTOPAD       

1.11. KOREKCE Postupim Unidram 
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3.11. Found and Lost Ponec, Praha  
10.11. KOREKCE Cooltour, Ostrava  
11.11. KOREKCE Lublin  
13.11. Simulante Bande Archa, Praha VerTeDance 10 let 
15.11. TRACES / work in progress Ponec, Praha Noc divadel 
18.11. TRACES / PREMIÉRA Ponec, Praha VerTeDance 10 let 
19.11. Kolik váží vaše touha? Ponec, Praha VerTeDance 10 let 
20.11. KOREKCE Ponec, Praha  VerTeDance 10 let 

21.11. 
To to letí! / VerTeDance 10 
let Studio ALTA, Praha VerTeDance 10 let 

PROSINEC       
3.12. KOREKCE DIOD, Jihlava  
4.12. KOREKCE Hadivadlo, Brno  
 


