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Scénografie v počátcích Divadla D 

Práce Pavlíny Vojtové se zakládá na dobré hypotéze. Autorka v ní vyslovila přesvědčení, že rané 

inscenace Burianova divadla D z let 1933–1936, na nichž se s režisérem E. F. Burianem podíleli 

architekti-scénografové Kouřil, Novotný a Raban, se zakládaly na rozvinutí podnětů obrazových básní, 

jaké na půdě Devětsilu zhruba v období 1923–1926 vytvářel Karel Teige s ostatními členy tohoto 

avantgardního sdružení. Mohla se přitom opřít o vlastní Teigovy interpretace tohoto nového 

uměleckého žánru, které obrazovou báseň v letech 1924 a 1925 vysvětlovaly jako „drobný lyrický film“ 

nebo „moment lyrického filmu“, ale i o nedávný výklad v Hesláři české avantgardy od Karla Císaře z 

roku 2011. U toho se však autorka nezastavila. Zkoumá ve své práci dále, jak se na utváření konceptu 

Burianova divadla podílely inspirace v sovětském konstruktivistickém divadle a v podnětech učitele 

Bauhausu Lászla Moholy-Nagyho a jaký význam pro ně měla Burianova dřívější spolupráce s brněnským 

architektem Zdeňkem Rossmannem. Všechny tyto „vlivy“ autorka zkoumá s pozoruhodnou 

soustředěností, nezabíhá k podružnostem, myšlenky na sebe logicky navazují, charakteristiky 

jednotlivých kroků k Burianovu divadlu se mi jeví jako výstižné, a to platí i o popisech inscenací divadla 

D. Autorka pro to všechno výborně využila svých vlastních praktických zkušeností s divadlem.  

       Lze říci, že své cíle práce splnila velmi dobře, její hypotéza v ní byla prověřena. Zdá se mi konečně, 

že tu autorka, ač v práci pouze bakalářské, udělala nový krok v uměleckohistorickém výzkumu vztahů 

mezi Devětsilem a českou avantgardou třicátých let, o nichž zatím převažuje názor Jaroslava Anděla, 

že celostní Teigův program „umění pro všechny smysly“ se ve třicátých letech rozdělil do autonomních 

oblastí surrealismu a funkcionalismu a tak ztratila svou komplementárnost i Teigova polaritní koncepce 

poetismu a konstruktivismu. Velice si vážím i několika autorčiných marginálních postřehů, například 

toho (na s. 49), že v inscenacích John D. dobývá svět a Lakomec předložilo divadlo D kritiku fenoménu 

reklamy, které se Devětsil obdivoval, a že se v nich objevuje i kritika elitářských stránek 

funkcionalistické architektury.  

       Práce je velmi dobře napsaná, autorka češtinou vládne a umí pěkně zformulovat myšlenky, drobné 

chyby v interpunkci nepřekračují obvyklou míru. Prospělo by ovšem, kdyby studenti museli v 

poznámkovém a bibliografickém aparátu zvládnout normu časopisu Umění, která je u nás jediná dobrá. 

Konkrétní výtku lze uvést na konto kuriózního řazení bibliografických údajů podle prvního písmena v 

autorově křestním jméně a rovněž členění bloků bibliografie na stati v knihách – knihy – časopisy není 

optimální, první dvě položky měla autorka přehodit. To však pokládám jen za drobný nedostatek 

výborné, překvapivě zralé práce. Plně ji doporučuji k obhajobě a navrhuji známku 1. 
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