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 Veronika Pacíková ve své diplomové práci mapuje deset let činnosti divadla Alfred ve dvoře v 
produkci občanského sdružení Motus, o.s., které si od roku 2000 prostory divadla pronajímá od 
zakladatele Alfreda ve dvoře Ctibora Turby. Aktivity Motusu/Alfreda navíc autorka zasazuje do 
širšího kontextu pražských produkčních domů (Divadlo Archa, Divadlo Ponec, Roxy/NoD a 
Meetfactory), a pokouší se tak nabídnout pozoruhodný přehled tohoto porevolučního fenoménu 
inspirovaného především západoevropskými kulturními a uměleckými centry. 

Pacíková rozděluje práci na dvě části: v první, z mého pohledu méně zdařilé, se nejprve snaží 
nacházet adekvátní terminologické ukotvení pojmu „alternativa“ či „alternativní divadlo“, které jí 
má usnadnit výklad činnosti Motusu v pronajatém prostoru. Následně představuje jmenované 
pražské produkční domy a stručnou historii vzniku divadla Alfred ve dvoře, aby se nakonec dostala 
k zamýšleným dramaturgickým cílům a vizím Motusu, resp. programovému konceptu nebo 
mandátu, s nímž Motus v Alfredu ve dvoře působí. 

Ve druhé části předkládá Pacíková zdařilou analýzu aktivit Motusu skrze konkrétní projekty, na 
nichž odhaluje, jak byla a jsou programatická a dramaturgická východiska uskutečňována, resp. 
neuskutečňována. Svou analýzu vede skrze stěžejní dramaturgické linie zvolené Motusem (výzkum 
a experiment, gender, politika, site-specific), což následně kombinuje s představením hlavních 
souborů a osobností. Pacíková se rovněž dotýká otázek provozních (architektonické a technické 
parametry budovy, praktický chod divadla, finance, produkční zázemí, návštěvnost), čímž ještě více 
zpřesňuje možnosti realizace vizí a cílů Motusu. Oceněníhodné je Pacíkové kritický přístup, jímž 
odkrývá slabiny programu Motusu, který se daří plnit spíše částečně a mnohdy vůbec. Pacíková 
jako „insider“, tedy jako někdo, kdo byl na chodu Alfreda ve dvoře, resp. Motusu přímo napojen, 
osvědčuje velkou míru odstupu jak v koncízních a lapidárních popisech různých projektů, tak 
v jejich hodnocení. Její práce pak v důsledku nepojednává pouze o dramaturgicko-programatických 
východiscích a jejich uskutečňování, ale poskytuje nezanedbatelný přehled specifických 
performativních aktivit první dekády 21. století realizovaných na území Prahy.

Vrátím se k několika problematickým bodům práce:

1. V práci, která se hodlá zabývat dramaturgickými vizemi a filozofií sdružení, bych očekával 
zevrubnou obeznámenost se základním pramenem, jímž jsou stanovy a výroční zprávy 
Motusu, o.s., neboť v nich se mimo jiné zřetelně objevují i odpovědi na některé otázky, které 
se Pacíková pokouší poněkud nepřesvědčivě zodpovědět. Důsledná analýza těchto 
dokumentů by odkryla zásadní disproporci mezi tím, co bychom mohli nazvat ideovou nebo 
možná módně řečeno diskursivní formací, jíž se sdružení prezentuje navenek a 
prostřednictvím níž mimo jiné získává finanční prostředky a publikum, a výslednými 
projekty, které autorka dále popisuje. Pacíková bohužel pracuje pouze s jedinou zprávou 
z roku 2006, přičemž na webových stránkách divadla je k dispozici sedm zpráv doplněných 
o Stanovy občanského sdružení Motus, o.s. Pokud by si autorka pročetla zprávy pečlivě, 
mohla by si ušetřit ohledávání pojmů „alternativa“ a „alternativní divadlo“, neboť se tyto 
pojmy v programových prohlášeních objevují velmi zřídka a od roku 2006 z výročních 
zpráv zcela mizí. Je proto otázkou, kterou si Pacíková neklade, zda je termín „alternativní“ 
adekvátní a zda není pro činnost divadla v produkci Motusu zavádějící, nepřesný, příliš 
obecný či dokonce zastaralý. Sledování posunů v rovině programových prohlášení by bylo 
velmi dobré zkoumat, neboť by mohly odhalit procesy formace tzv. neziskových organizací 
zaměřených na sféru živého umění. 



2. Formální nedostatky: 

Ø Chybné citace - Veronika Pacíková uvádí v textu neúplné reference na citovanou 
literaturu a prameny. Uvádí pouze autora a rok vydání, což je nezanedbatelný 
nedostatek. Nic na tom nemění fakt, že v závěrečné bibliografii tento nešvar napravuje. 

Ø Dezinformace - Na straně 16 se uvádí, že prostor NoD vznikl v roce 2001. Nicméně 
výroční zpráva DEAI, o.s. z roku 2010 hovoří o pronájmu prostoru od roku 1998. 
Premiéra Skočné v Meetfactory se konala nikoli 24.5. 2005, jak je uvedeno na straně 20, 
nýbrž o čtyři roky později, tedy 24.5. 2009. Na straně 24 uvádí autorka nesprávně jméno 
mima Richarda Rýdy (v nominatovu nikoli Rýd, ale Rýda). 

Ø Nesprávně uvedená jména divadel – Na straně 17 se hovoří o neexistujícím divadle Na 
provázku, správně Divadlo Husa na provázku (za normalizace Divadlo na provázku a 
původně Husa na provázku aneb Mahenovo nedivadlo) a na straně 19 Pacíková píše o 
divadle Teatro Novogo Fronta (správně Teatr Novogo Fronta).

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře. Zároveň doporučuji, aby autorka 
odevzdala opravenou verzi, v níž budou formální nedostatky opraveny.

 

 

 

V Praze 2. září 2011                                                                          Martin Pšenička  

 

 

 


