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Pavlína Vojtová ve své bakalářské práci zhodnotila oba hlavní směry svého zájmu – obor dějin 

výtvarného umění a aktivní vztah k divadlu. To vytvořilo předpoklady pro vznik studie, která 

musí stejnou mírou vycházet z porozumění divadelní tvorbě včetně její jevištní výtvarné 

realizace, a zároveň ze znalosti výtvarného umění zkoumaného období. Vzhledem 

k experimentální povaze Burianova Divadla D je proto zřejmé, že bylo třeba obrátit se 

k výtvarnému experimentu, a to jak v rámci české avantgardy, tak v širším evropském rámci.  

V procesu vznikání struktury této bakalářské práce autorka dokázala stále přesněji formulovat 

své téma a označit základní souvislosti divadelní poetiky Divadla D, která spočívala v syntéze 

všech složek představení. Obšírně analyzuje úvahy Karla Teigeho a aktivity Devětsilu, přičemž 

zvláštní pozornost věnuje Teigeho Manifestu poetismu a obrazovým básním, které identifikuje 

jako možné zdroje inspirace pro syntetické postupy scénografů Divadla D.  Stejně tak, a i toto 

nebylo dosud v souvislosti s E. F. Burianem dostatečně promyšleno, analyzuje komplexní a 

mnohostranný vliv Bauhausu, a především z hlediska světelných experimentů scénografů 

spjatých s E. F. Burianem a Divadlem D vynikajícího pedagoga Bauhausu, László Moholy-

Nagye. Ten byl pro české prostředí nepochybně mimořádně zajímavý, a to ještě i po 2. světové 

válce, kdy vyšla rok po jeho smrti jeho zásadní studie Vision in Motion (1947) obsahující 

rozšířenou verzi knihy fotografických Moholy-Nagyových esejů New Vision (1928). Vedle úvah 

o pedagogických principech Bauhausu tkví vlastní význam těchto esejů ve fascinujícím chápání 

interdisciplinárního vztahu umění a technologie, a zejména vztahu „vitální konstruktivnosti“ a 

světla. Kapitolu o László Moholy-Nagyovi pokládám z hlediska bakalářské práce za klíčovou a 

výborně zpracovanou.  

Stejně tak důležitá je kapitola, ve které Pavlína Vojtová poukazuje na nové formy výtvarného 

umění, resp. na světlo, tak, jak bylo přítomno ve vizualitě 20. a 30. let. Sem zapojuje 

podkapitoly věnované fotografii, filmu a reklamě, resp. světelné reklamě, tedy nové, v městě 

výrazně přítomné formy na hranici „vysokého“ a „nízkého“, rozšiřující inspirativní zdroje pro 

experimentující mladé scénografy. Důležité je opakovaně zdůrazňované sepětí 

konstruktivních a poetických tvůrčích aspektů jako trvalého fenoménu v okruhu avantgardy, 

jehož se posléze stalo Divadlo D silným příkladem. 

Ve druhé části práce autorka zaměřuje pozornost na prostředí české divadelní avantgardy a 

na její scénografy. Specifika spolupráce výtvarníka s režisérem, na jejímž základě mohl 

vzniknout syntetický divadelní tvar, analyzuje prostřednictvím několika vybraných inscenací.  



Dvě inscenace vybírá z časné etapy Burianova režijního působení, kdy v Brně spolupracoval s 

vynikajícím Zdeňkem Rossmannem, tři další se vztahují přímo k pražskému Divadlu D a trojici 

KNR (Kouřil, Novotný, Raban).  

Bakalářská práce je výsledkem soustavného průzkumu, výborné orientace v dobové i pozdější 

literatuře vztahující se k české avantgardě, a to jak v širokém slova smyslu, tak i k problematice 

přednostně teatrologické. Pavlína ale nejenže s existující literaturou výborně pracuje, ale 

zároveň ji obohacuje vlastními, někdy polemickými názory. Výsledkem je mimořádně zajímavý 

pohled na syntetickou povahu raných režijních realizací E. F. Buriana a na přínosný podíl trojice 

mladých architektů – scénografů. 

Bakalářskou práci Pavlíny Vojtové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm výborně. 
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