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14:00 Předseda komise prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. zahájil obhajobu, představil sebe a
přítomné členy komise a přítomné oponenty. Přítomným pak představil studenta.
14:05 Školitelka doc. Clare Wallace, M.A., Ph.D. seznámila přítomné stručně se svým
hodnocením studentova studia a jeho disertační práce, které uvedla ve svém písemném
vyjádření.
14:10 Student Jan Suk seznámil přítomné s tezemi své disertační práce. Sdělil zejména:
Předkládaná disertační práce zkoumá aplikací myšlenkových konceptů Gillese Deleuze a Félixe
Guattariho mnohotvárnou povahu autorských představení britského experimentálního
souboru Forced Entertainment. Hlavními cíli práce je prozkoumat transformativní teritorium
mezi hercem a divákem. Transformativita tohoto meziprostoru v díle Forced Entertainment je
dekódovatelná zejména skrze analýzu strukturálních vzorců, prvků provokujících sympatie,
virtuální integrace diváka a zvýšeného důrazu na přítomnost. Aplikací terminologie Deleuzovi

filosofie, zejména pak fenoménu imanence, dochází k definici pojmu poetika imanence, jejíž
fungování právě tuto transformativitu divadelního prostoru dokáže terminologicky a
myšlenkově uchopit.
Po vymezení základních pojmů, jako je např. divadlo, performance, live art či postdramatické
divadlo, úvodní kapitola kontextualizuje Forced Entertainment jakožto klíčové představitele
současného experimentálního divadla; dále kapitola provádí analýzu relevantní odborné
literatury v diskurzu divadelní teorie a performance. Druhá kapitola přináší hlubší vhled do
nejsignifikantnějších prvků deleuzovské a deleuzoguattariovské filosofie, jako jsou např.
rhizoma, deteritorializace, dění (becoming), haecceita a imanence; tyto koncepty jsou dále
zkoumány a aplikovány v kontextu divadla performance. Třetí kapitola mapuje beletristické a
divadelně orientované texty Tima Etchellse, režiséra divadla Forced Entertainment. Hlavní důraz
je kladen na transformativní apel a performativitu těchto textů, kterou aplikace Deleuzova
myšlení napomáhá vymezit. Kapitoly čtyři a pět zkoumají skrze deleuzoguattariovský
metodologický aparát samotnou divadelní tvorbu skupiny posledních patnácti let, konkrétně
autorská představení o standardní délce, resp. konceptuální a dlouhé (až 24 hodinové) projekty.
Předkládaná disertační práce je deleuzovskou transversálou spojující zdánlivě odlišné fenomény
- filosofii a divadlo. Na základě tohoto spojení, závěry práce naznačují, je patrné, že
transformativní potenciál na procesu založeném, nelineárním autorském divadle současnosti je
uchopitelné srze pojetí imanence jak jej navrhuje Gilles Deleuze. Deleuze chápe imanenci jako
kvalitu, která napomáhá čelit chaosu života tím, že vytváří významy. Deleuzova filosofie je
nástroj k uchopení nových konceptů, proto se právě její aplikace nabízí v otázce nových
divadelních postupů. Filosofie, stejně tak jako divadlo, je živý, produktivní proces. Pro Deleuze
myslet znamená stávat se jiným. Proto pak chápat divadlo skrze filosofii a naopak, přináší nová
produktivní spojení. Tvorba divadla Forced Entertainment, pro svou nedokonalost a vzájemnou
propojenost vykazující prvky poetiky imanence, odhaluje záblesky života. Takováto imanentní
divadelní zkušenost vede k transformativnímu zážitku.

14:16 Oponent Prof. Dr. Eckart Voigts seznámil přítomné s hlavními body svého posudku a se
závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Položil studentovi tyto otázky:

1) Provide reasons for the decision not to focus, using the methodological toolkit of
narratology, on the linguistic modes.
2) The author should be able to explain what his Deleuzian reading contributes to the
understanding of FE (beyond expressing similar ideas).
14:22 Oponent Erik Sherman Roraback, D.Phil., seznámil přítomné s hlavními body svého
posudku a se závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Položil
studentovi tyto otázky:

1) How does any notion of an aesthetics of failure instruct the potency of a life, both
aesthetically and existentially?
2) What does he find the most under-developed area of his investigation that he would like
to explore further in article form or otherwise, for example, and why?

14:30 Student reagoval na vyjádření školitelky.
There is a growing gap between Forced Entertainment and Tim Etchells' processes of self
interpretation, in other words, a growing alienation between theory and practice. Here the
application of his assertive voice inevitably fails. lndeed, in contemporary performance studies,
failure has become a certain trendy expression.
14:40 Student reagoval na posudky oponentů a jejich položené otázky.
RE: Prof. Dr. Eckart Voigts,
1) Despite the high level of academic attention enjoyed by the practices and products of
human narrative competence, the common sense notion of narrative is still predominantly
associated with text-based narratives unlike the work of Forced Entertainment this dissertation
focuses on.
2) Deleuze and Guattari are philosophers of life, therefore their methodology is logically
applicable to contemporary experimental theatre, which is, above all, about the life, here and
now. For Deleuze and Guattari, philosophy is a tool enabling to create new concepts. Deleuze
has demonstrated that art and philosophy both react to the chaos; while philosophy establishes
a plane of immanence, art creates on the plane of composition.
This dissertation is an attempt to create a Deleuzian transversal across diverse contexts. Or,
even better, my project endeavours to rhizomatically interconnect several ideas coming from
across the discourses of philosophy and performance studies; to project a plane of immanence
on the chaotic life within theatrical experience.

RE: Erik Sherman Roraback, D.Phil
1) 'Failure' has become a prominent aesthetic quality in many of the arts in the late 20th
century, reminding us that our control of technology is an illusion, and revealing digital tools to
be only as perfect, precise, and efficient as the humans who build them.
New techniques are often discovered by accident or by the failure of an intended technique or
experiment - failure guides evolution as a tool of experimentation, a reaction to photoshoped

reality; in theatre it becomes a response to overstaged high-profile renderings of canonical
texts.
Failure is usually connected with low-fi, cheap, costumes, in exchange of seeming authenticity.
'Detritus,' 'by-product,' and 'backgrounď (or 'horizon') spin-off are important to consider when
examining how the current postdigital movement started. When visual artists first shifted their
focus from foreground to background (for instance, from portraiture to landscape painting), it
helped to expand their perceptual boundaries, enabling them to capture the backgrounďs
enigmatic character.
2) I wish I could have explored the issue of humour more. According to Patrice Pavis, humour is
"the art of making someone smile with you" and reveals complicity between those who are
laughing and their victims. Topics such as railery, mockery, sneer, sarcasm, persiflage, irony,
humour, and self-irony are too large, and in the present form, I was not convinced where in the
structure of the thesis they would fit.
14: 45 Oponenti (a školitelka) se vyjádřili k vystoupení studenta a přednesli svá doporučení na
rozšíření disertační práce pro případnou publikaci.

14:50 Předseda komise zahájil diskusi.
V následné diskusi vystoupili:
1) doc. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.O. s dotazem na reálný transformativní potenciál performancí
Forced Entertainment ve srovnání s jinými divadelními formami, zejména avantgardního
divadla.
2) doc. Clare Wallace, M.A., Ph.O položila studentovi otázky ohledně rozporu mezi
deklarovaným odmítnutím klasické hierarchie divadelního souboru a nepopiratelnou
dominancí nejznámějšího člena Forced Entertainment Tima Etchellse, dále se zeptala na
koncept „failure" (selhání) v kontrastu k celosvětového úspěchu Forced Entertainment.
Poslední otázka se týkala tzv. ,,implied spectator" (implikovaný divák), komu jsou v současné
době představení Forced Entertainment primárně určena.
3) Erik Sherman Roraback, D.Phil doporučil ke zvážení koncepty „failure and nostalgia" (selhání
a nostalgie) a „power of weakness" (síla slabosti) v rámci zkoumání politických dopadů tvorby
Forced Entertainment.
4) Prof. Dr. Eckart Voigts, se studenta zeptal na roli humoru a fragmentárnosti v tvorbě Forced
Entertainment
S) prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. studentovi navrhl zvážit koncepty Wolfganga Isera „fiction
and performativity" (fikce a performativita) a jejich relevanci pro tvorbu Forced Entertainment.

Odpovědi studenta:
RE 1): Student si je vědom skutečnosti, že transformativní potenciál je těžko uchopitelný
koncept. Nicméně v díle souboru Forced Entertainment se projevuje především v tzv.
,,durational pieces" a přímým oslovováním publika.
RE 2): Student souhlasil se všemi vznesenými komentáři.
RE 3): Student uvedl, že zmíněné koncepty považuje za inspirativní pro další práci na tématu.
RE 4): Student v této souvislosti zmínil koncept „oxymoronic humour", který se výrazně
projevuje například v představení Speak Bitterness, které staví do kontrastu velmi drobné
prohřešky a aktivity, které nejsou nijak závadné, a velmi závažné kriminální činy. Tento kontrast
rozrušuje estetickou jednotu a má dvojí funkci: vyvádí diváky z míry a zároveň odráží skutečný
život.
RE 5): Student uvedl, že zmíněné koncepty by mohly být velmi produktivní pro další práci na
tématu.
15:07 Předseda komise ukončil samotnou obhajobu a komise zahájila neveřejné zasedání o
klasifikaci obhajoby disertační práce.

15:15 Předseda komise seznámil studenta a přítomné s výsledkem obhajoby: Obhajoba
disertační práce byla klasifikována jako PROSPĚL.

Zapisovatelka:
Hana Pavelková, Ph.O.

Jméno a podpis předsedy komise:
prof. PhDr. �tin Procházka, CSc.

