
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 

 

Přehled činnosti produkční platformy 

ProFitArt, z.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 
 

Obsah 
 

O organizaci ................................................................................................. 2 

Cílová skupina ........................................................................................... 3 

Profesionální tým – organizační struktura ....................................................... 4 

Soupis spolupracujících umělců ..................................................................... 4 

Realizovaný harmonogram 2020 .................................................................... 5 

Tituly ........................................................................................................... 6 

ROSELYNE ................................................................................................ 6 

Nothing else, Mothers ............................................................................... 7 

Ohlasy v tisku a recenze ............................................................................... 9 

 Roselyne ............................................................................................. 9 

 Nothine else, Mothers .......................................................................... 9 

Účetní závěrka za rok 2020 + zpráva o auditu ............................................. 100 

Podporují nás ............................................................................................. 12 

Partneři ..................................................................................................... 12 

 ................................................................................................................. 13 

 



2 
 

O organizaci 

 

Produkční platforma ProFitArt byla založena v roce 2012 Šárkou 

Pavelkovou a Josefem Neufusem, její zaměření je zejména na oblast nezávislého 

nonverbálního, fyzického a současného tanečního divadla. 

Záměrem založení produkční platformy ProFitArt byla optimalizace fungování 

nezávislých divadelních subjektů a jedinců, kteří nedisponují vlastním produkčním 

zázemím. Napomoci jim najít způsob k realizaci svých projektů, které se vyznačují 

jevištní mezižánrovostí, novátorstvím, novými tvůrčími metodami a postupy, 

kreativitou v interpretaci jevištního jazyka, originalitou a nadnárodností 

interpretovaných témat na jevišti. Takovéto produkční zázemí jim zároveň dokáže 

zekonomičtit náklady na projekt díky kontaktům v českém nezávislém divadle, 

a tím poskytnout ve všech složkách i položkách servis za velmi příznivé ceny, 

a tím zvládnout vyprodukovat profesionální divadelní projekt.   

Zároveň má každý takto začínající či již zkušený tvůrčí subjekt či jedinec bez 

vlastního zázemí šanci se stát součástí mezinárodní sítě, se kterou ProFitArt již 

dlouhá léta spolupracuje, a tím může být zařazen do kreativních mezinárodních 

kooperací, výměn, rezidencí a jiných do budoucna dveře otvírajících aktivit. 

ProFitArt může tak benefitovat nejen směrem k novým spolupracujícím 

a neetablovaným subjektům, ale může zároveň poskytnout kontakty již 

renomovaným formacím a umělcům, kteří se takto velmi snadno v rámci 

platformy s novými talenty pracovně seznámí.  

Unikátnost naší činnosti je právě ve zmiňovaném produkčním zázemí, které 

nabízíme mladým tvůrcům, tak aby se mohli soustředit pouze na tvorbu 

a nemuseli se zaobírat otázkami výkonné produkce, fundraisingu, propagace atd. 

Nicméně v průběhu naší spolupráce se těmto stránkám vlastní produkce stejně 

pomalu učí a setkávají se s nimi v podobě řešení problémů tak, že jsou postupně 

vybavováni know-how, které si odnesou pro svou případnou budoucí 

samostatnou produkci. Nadále jsme jim k dispozici na bázi konzultační, 

poradenské i pro přímou výpomoc v otázce grantů.  

http://profitart.cz/index.php/cs/2013-07-25-09-01-46/lide
http://profitart.cz/index.php/cs/2013-07-25-09-01-46/lide
http://profitart.cz/index.php/cs/2013-07-25-09-01-46/lide
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Dalším průsečíkem těchto snah je spolupráce s již zavedenými zahraničními tvůrci 

– režiséry a choreografy – kteří si pro svou inscenaci vyberou české či v ČR žijící 

performery. Nabízí se tak šance pro mladé české jevištní umělce získat zkušenosti 

v rámci zahraniční spolupráce, která může s sebou přinést nové příležitosti 

a kontakty. 

 

Cílová skupina 

- studenti středních a vysokých škol z celé ČR 

- laická pražská divadelní veřejnost 

- mezinárodní odborníci v divadelní oblasti přijíždějící do Prahy 

- zahraniční studenti studující v Praze 

- turisté přijíždějící do Prahy  

- pražská odborná divadelní veřejnost 

- divadelní profesionálové 

- zahraniční rezidenti žijící v Praze 

- lidé z českých regionů přijíždějících do Prahy 
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Profesionální tým – organizační struktura 

 

o Šárka Pavelková – producentka 

o Anna Šlachtová – produkční 

o Pavla Haluzová – P.R. management 

 

Soupis spolupracujících umělců 

- Cécile Da Costa (FR/CZ) 

- Antonie Formanová 

- Dominika Špalková  

- Anna Klimešová  

- Marie Čtveráčková 

- Karolína Kotrbová 

- Petra Vlachynská  

- Jan Šikl 
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Realizovaný harmonogram 2020 

Představení Datum Místo  

Roselyne  17.1.  26.2. 

 

Studio Alta, Praha 

Roselyne  27.3. - online 1.10.  17.12. - 

natáčení VR 

Ponec – divadlo pro tanec, 

Praha 

Roselyne 
9.6. 

Tanec Praha, Divadlo na cucky, 

Olomouc 

Roselyne 
10.6. 

Tanec Praha, Divadlo 29, 

Pardubice 

Roselyne 
18.6. 

Tanec Praha,  Moving Station, 

Plzeň 

Roselyne a pohyblivý obývák 19.-20.6. 27.-28.9. Tanec Praha – Plíce Žižkova 

Nothing else, Mothers 31.7. Fundacja Palac Gorzanów (PL) 

Nothing else, Mothers 11.10.  - veřejná generálka Festival 4+4 dny v pohybu 

Noghing else, Mothers – 

ZRUŠENO 
13.-14.10. - site-specific premiéra 

Festival 4+4 dny v pohybu 

Roselyne 14.3. - 

zrušeno 

21.10. - 

zrušeno 

21.11. - Noc divadel 

online 

Švestkový dvůr  

   

Roselyne – ZRUŠENO 24.10.  Stodola Drozdov 

Nothing else, Mothers - 

ODLOŽENO 
12.-13.11. - premiéra 

Alfred ve dvoře 

Roselyne 25.11. - online Česká taneční platforma 

Roselyne 
28.11. - live streaming 

Prague Fringe Festival, Campus 

Hybernská 

 

 

 

  

https://www.profitart.cz/repertoar/roselyne/
https://www.altart.cz/
https://www.profitart.cz/repertoar/roselyne/
https://divadloponec.cz/
https://www.profitart.cz/repertoar/roselyne/
https://tanecpraha.cz/
https://www.divadlonacucky.cz/psi-malych-ras?gclid=Cj0KCQjwnoqLBhD4ARIsAL5JedIBjtncf-6rAXWTab-6sbt9EDnXnqhngVzux4onH4q53XvGuTHy4vwaAhuNEALw_wcB
https://www.profitart.cz/repertoar/roselyne/
https://tanecpraha.cz/
https://www.otevrenakultura.cz/cs/divadlo-29
https://www.profitart.cz/repertoar/roselyne/
https://tanecpraha.cz/
https://www.johancentrum.cz/aktuality-ag1/
https://www.profitart.cz/repertoar/roselyne/
https://tanecpraha.cz/
https://www.profitart.cz/repertoar/nothing-else-mothers/
http://palacgorzanow.pl/
https://www.profitart.cz/repertoar/nothing-else-mothers/
https://ctyridny.cz/
https://www.profitart.cz/repertoar/nothing-else-mothers/
https://ctyridny.cz/
https://www.profitart.cz/repertoar/roselyne/
https://www.svestkovydvur.cz/
https://www.profitart.cz/repertoar/roselyne/
http://stodoladrozdov.cz/
https://www.profitart.cz/repertoar/nothing-else-mothers/
https://www.alfredvedvore.cz/
https://www.profitart.cz/repertoar/roselyne/
https://tanecniplatforma.cz/
https://www.profitart.cz/repertoar/roselyne/
https://www.praguefringe.com/
https://www.kampushybernska.cz/
https://www.kampushybernska.cz/
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Tituly 

ROSELYNE 

 Námět, koncept a choreografie: Cécile Da Costa 

 Režijní spolupráce: Dominika Špalková 

 Scénografie a kostýmy: Petra Vlachynská 

 Světelný design: Jiří Šmirk 

 Hudba: Jan Šikl 

 Producent: ProFitArt 

 Koproducent: Studio Alta 

 Projekt podpořili: Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, Státní 

fond kultury ČR, Nadace život umělce, Divadlo Drak, Cirqueon, Uhelný 

mlýn, Tanec Praha z.ú. / PONEC – divadlo pro tanec 

 Účinkuje: Cécile Da Costa 

 

Foto: Vojtěch Brtnický  

„Snažím se vyhovět snům a touhám druhých. Budu se snažit vyhovět vaším 

tužbám. Budu se snažit vyhovět vašim strachům i slabým stránkám. Budu se 

snažit vyhovět vašim závislostem. Budu se snažit vyhovět vašemu názoru a vašim 
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přesvědčením. Budu vás dál poslouchat, a ještě a znovu a dál a dál a dál… Budu 

vás poslouchat až do okamžiku, kdy budu muset utéct.“ 

Své místo v místnosti, své místo v očích ostatních, své místo v životě. Chce být 

neviditelná. Nechce rušit. Pochybuje. Vždy se za něčím schovává. Našla svou 

rostlinu. Roselyne může být odrazem našich pochybností, rozhodnutí, která jsme 

neudělali, možností, kterých jsme nevyužili. Je naprosto nedokonalá, stejně jako 

my ostatní. 

Roselyne je první autorskou inscenací francouzské performerky Cécile Da Costa. 

 

 

Nothing else, Mothers 

 Námět a režie: Dominika Špalková, Anna Klimešová 

 Choreografie: Cécile Da Costa 

 Účinkují: Antonie Formanová, Cécile Da Costa 

 Hudba: Marie Čtveráčková 

 Scénografie: Karolína Kotrbová 

 Světelný design: Eliška Kociánová 

 Producent: ProFitArt, z.s. 

 Partneři: Festival 4+4 dny v pohybu, Alfred ve dvoře, Fundacja Palac 

Gorzanów, Palác Akropolis 

 Podpořili: International Visegrad Fund, Hlavní město Praha, Ministerstvo 

kultury ČR, Státní fond kultury ČR 

 

Kompozice vztahu mezi matkou a dcerou. Něha a síla, odpoutání, vymezení i 

přijetí. Autorská inscenace Dominiky Špalkové a Anny Klimešové. 

Matky a dcery si odjakživa vyměňují své znalosti a zkušenosti. Tato výměna 

probíhá verbálně i neverbálně, vědomě i v nevědomé podobě. Poznání a 

emoce proudí mezi dvěma od narození propojenými těly. Něha a síla nechává 

otisk v pohybech, zažíváme odpoutání, vymezení i přijetí. 
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“Nothing else, Mothers” je o nahlížení za subjektivní paměť, síle a moci našich 

pocitů. Přenosu emocionálních vzorců z generace na generaci. Do jaké míry 

se necháme ovlivnit našimi prvotními vztahy a přejatými vzorci chování? A 

když je odkryjeme, můžeme je přesáhnout?  

Tanečnice Cécile Da Costa a herečka Antonie Formanová tančí a hrají o 

společném aktu pochopení. 

  

Foto: Tomasz Augustyn 
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Ohlasy v tisku a recenze 

 Roselyne 

„Roselyne“ je skvělým one woman show! Nemá nevyváženou ani slabou chvilku. 

A že to není pouze můj subjektivní názor, dokumentoval bezmála desetiminutový 

potlesk po repríze. A sedm děkovaček Cécile da Costa na otevřené scéně. Tomu 

tak obvykle nebývá ani na premiérách. Taneční magazín (»ROSELYNE« byla 

„in“ – Taneční magazín (tanecnimagazin.cz)) 

 Nothine else, Mothers 

V rámci festivalu 4+4 se divákům představí netradiční site-specific premiéra. Roli 

dcery a matky si zahrají tanečnice Cécile Da CostOvá a herečka Antonie 

Formanová, vnučka Miloše Formana. Lidovky.cz (Nothing Else, Mothers. 

Inscenace o vztahu matky a dcery se bude hrát v secesním prostoru Nové radlické 

školy | Kultura | Lidovky.cz) 

  

https://www.tanecnimagazin.cz/2019/12/02/roselyne-byla-in/
https://www.tanecnimagazin.cz/2019/12/02/roselyne-byla-in/
https://www.lidovky.cz/orientace/kultura/nothing-else-mothers-inscenace-o-vztahu-matky-a-dcery-se-bude-hrat-v-secesnim-prostoru-nove-radlicke.A201006_112843_ln_kultura_jto
https://www.lidovky.cz/orientace/kultura/nothing-else-mothers-inscenace-o-vztahu-matky-a-dcery-se-bude-hrat-v-secesnim-prostoru-nove-radlicke.A201006_112843_ln_kultura_jto
https://www.lidovky.cz/orientace/kultura/nothing-else-mothers-inscenace-o-vztahu-matky-a-dcery-se-bude-hrat-v-secesnim-prostoru-nove-radlicke.A201006_112843_ln_kultura_jto
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Účetní závěrka za rok 2020 + zpráva o auditu 
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