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Abstrakt
Předkládaná rigorózní práce navazuje a dále rozšiřuje autorčinu práci
diplomovou, obhájenou s výborným hodnocením pod názvem Analýza vizuální
komunikace na příkladu současných evropských plakátů na Fakultě sociálních věd
v červnu 2014. Původním cílem diplomové práce bylo popsat a stanovit základní
principy vizuální komunikace z pohledu teorie masové komunikace a klasických
mediálních teorií a pokusit se o základní syntézu těchto oborů. Rigorózní práce dále
pracuje s těmito výslednými poznatky a analyzuje a rozvíjí je ve vztahu k sociálním a
komunikačním sítím. Vizuální komunikace je v současné době stále více převládající
forma komunikace z hlediska marketingu a reklamy, ale také z pohledu ryze
uměleckého vyjadřování, které v dnešní době upouští od klasických konzervativních
technik a hledá nové možnosti exprese. Profilace diplomové práce na evropský
divadelní plakát, který je faktickou syntézou těchto směrů, umožnilo adekvátně
zhodnotit relevanci mediálních teorií ve vztahu k vizuální komunikaci jako prostředku
cíleného adresování příjemců pomocí obrazového sdělení. Téma evropského plakátu
bylo zvoleno, aby detailněji demonstrovalo obecnou akceptaci vizuální komunikace
jako součást socio-kulturního diskursu v globálním smyslu. Dalším rozměrem
divadelního plakátu je jeho funkce ve veřejném prostoru a tím dána možnost publika
přijímat sdělení právě v tomto prostředí každodenního světa. Na pozadí relevantních
mediálních teorií bylo v diplomové práci rovněž prezentováno postavení současného
divadelního plakátu mezi novými trendy masové komunikace. Rychlý nástup nových
médií a jejich snadná dostupnost i obsluha nutí tradiční média se tomuto trendu
přizpůsobovat a měnit své strategie. V reakci na tuto skutečnost rigorózní práce
popisuje rovněž vzájemné vztahy mezi veřejným a soukromým vizuálním prostorem a
definuje jejich specifika. Hlavní pozornost závěrečných kapitol je tak věnována
problematice současného divadelního plakátu v prostředí sociálních sítí a jejich dalšímu
směřování v současné vysoce technizované společnosti.
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Abstract
This rigorous thesis develops and widens the author´s diploma thesis, which was
defended, under the title „Analysis of visual communication. The case of contemporary
theatre posters“ at the Faculty of Social Sciences in June 2014, with excellent
assessment. The previous aim of the diploma thesis was to describe and define basic
principles of visual communication from the point of view of mass communication
theory and classical media theory and to attempt to create a basic synthesis of these
branches. The rigorous thesis elaborates the outputs of the research further, and analyzes
them in relation to social and communication networks. The visual communication is
currently dominating form of communication not only in advertising and marketing, but
also from the point of purely artistic expressing, which nowadays abandons classical
conservative techniques and searches for new ways of expressions. The previous focus
of the diploma thesis on European theatre poster, which is a factual synthesis of those
trends, allowed an adequately assessment the relevance of media theory in relation to
visual communication as a way of addressing recipients with the information given in a
form of an image. The topic of European poster has been chosen to widely demonstrate
the general acceptance of visual communication as a part of socio-cultural discursion in
a global sense. Another dimension of a theatre poster is its function in public space and
the possibilities of the audience to accept the message in these surroundings. On the
background of relevant media theory, the position of contemporary theatre poster was
presented among new trends of mass communication. The quick arrival of new media
and their easy accessibility and operation forces the traditional media to adapt to these
trends and to change their strategies. The same concerns also a theatre poster. As a
reaction to this fact, the rigorous thesis also describes mutual relationship between
public and private visual space and defines their specifications. The main focus of the
last chapters is put on the problems of contemporary theatre posters in the settings of
social networks and on their future in contemporary highly technologised society.
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1. Úvod
Předkládaná rigorózní práce navazuje a rozšiřuje autorčinu diplomovou práci, která
byla pod názvem „Analýza vizuální komunikace na příkladu současných evropských
divadelních plakátů“ obhájena na Fakultě sociálních věd dne 25. 6. 2014 s výborným
ohodnocením. Právě poznatky, získané během přípravy diplomové práce, jakož i
vstupní materiály pro rešerše, vedly k objevení dalších výzkumných otázek, které
s tématem souvisí. Rovněž i faktická absence aktuálních literárních či studijních
podkladů, a to jak pro obor divadelní plakát, tak pro obor vizuální analýzy, a následné
kladné přijetí u odborné divadelní veřejnosti, znamenají cenný podnět pro další práci
v oboru. Shodně jako autorčina práce diplomová, i práce rigorózní zkoumá současný
divadelní plakát optikou teoretické i praktické vizuálně-komunikační teorie – vnímá je
tedy v zásadě jako produkt masové mediální komunikace. Specifika divadelního
plakátu, kterými jsou zejména jemu tradičně přisuzovaná umělecká hodnota a
příslušnost ke konkrétní instituci sui genesis, tedy k divadlu, jej ale z řad dalších
reklamních a marketingových výstupů vyjímají.
Cílem předkládané rigorózní práce je popsat a stanovit principy vizuální
komunikace z pohledu teorie masové komunikace a klasických mediálních teorií a
pokusit se o základní syntézu těchto oborů. Vizuální komunikace je v současné době
stále více převládající forma komunikace z hlediska marketingu a reklamy, ale také
z pohledu ryze uměleckého vyjadřování, které v dnešní době upouští od klasických
konzervativních technik a hledá nové možnosti exprese. Profilace rigorózní práce na
evropský divadelní plakát, který je faktickou syntézou těchto směrů, umožňuje
adekvátně zhodnotit relevanci mediálních teorií a jejich současných trendů ve vztahu ke
komunikaci jako prostředku cíleného adresování příjemců.
Dalším rozměrem divadelního plakátu je jeho funkce ve veřejném prostoru, což
jej, přes platnou charakteristiku jako umělecké dílo, do značné míry problematizuje
s ohledem na vnímání publika, které je veskrze nahodilé, nevyhraněné ve vztahu
k cílové skupiny a nepřesné, vezmeme-li v úvahu množství reklamních materiálů,
kterým je divák vystaven v každodenním životě. Plakát, ať už filmový či divadelní, je
tedy umělecké dílo a komunikační prostředek neohraničený, čelící konkurenci
reklamních materiálů jiného typu. Absence galerie na jedné straně umožňuje plakátu
fungovat ve veřejném prostoru a mít možnost komunikovat s jakýmkoli příjemcem, na
13

druhé straně prezentace plakátu jako uměleckého díla v sevřeném prostředí galerie či
muzea, které umožňuje koncentrované prohlížení a samotný příjem sdělení bez rušivých
elementů.
Komunikace jakožto sdělování informace ze strany jejího šiřitele vůči
adresátovi/příjemci je základní formou komunikačního vztahu. Sdělení, které je
přenášeno mezi oběma stranami, může být realizováno v jakékoli formě, podstatné je
předpokládané porozumění příjemce zprávy. Nelze tedy očekávat adekvátní příjem
informace, kterou její původce sdělí v jazyce či kódu, který je pro adresáta neznámý či
nepochopitelný. Specifikem vizuální komunikace je univerzálnost sdělení a akceptace
informace na základě znalostí širších kódů a sémantických prvků bez ohledu na jazyk,
jenž je možno považovat za de facto jediný omezující element pro přenos informace na
globální úrovni. Současná technologická úroveň a technická dostupnost komunikace je
podstatným předpokladem jak pro tzv. sbližování vizuálních kódů – technologie, tak de
facto nutí diváka rychle akceptovat a rozumět překládaným materiálům bez ohledu na
národnost, gender či ekonomické postavení. Hromadně sdílené příspěvky na Facebooku
či oblíbená videa se téměř vždy týkají obrazu (fotografie, obrázek) nebo nahrávky, ve
které není slovo či text hlavním prostředkem komunikace.
Cílem rigorózní práce bude tedy analyzovat postavení současných divadelních
plakátů s ohledem na jejich základní fungování v rámci vizuální komunikace. Divadelní
plakát je výrazné komunikační médium s dominantní vizuální stránkou a určené do
veřejného prostoru, kde oslovuje široké skupiny příjemců. K praktickému zkoumání je
využívaná databáze projektu Fixed Theatre, založeného autorkou práce v roce 2013.
Projekt Fixed Theatre se zaměřuje na prezentaci současného divadelního plakátu s cílem
přitáhnout k tomuto médiu pozornost a iniciovat na toto téma debatu. Plakáty obsažené
v tomto projektu slouží jako zdroj dat pro vizuální analýzu obecně, pozornost je
záměrně zaměřena na evropský plakát jako celek, aby tak bylo možné se vyhnout
případným regionálním tendencím. Klíčová pozornost je ovšem upřena na české
prostředí. S ohledem na podtéma práce, kterým je současný divadelní plakát, jsou
vizuálně analyzovány plakáty z divadelní sezóny 2013/2014 - 2014/2015, resp. plakáty
k představením, premiérovaným v tomto období. Práce ale obsahuje také krátký exkurz
do historie českého plakátu.
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Práce je členěna do deseti základních kapitol, jednotlivá podtémata jsou
zkoumána samostatně. První ucelená kapitola se věnuje obecnému popisu fenoménu
divadelního plakátu výstupu vizuální komunikace a stručně přibližuje jeho historii a
aktuální stav. V druhé kapitole následuje charakteristika divadelního plakátu jako
paratextu divadelního představení, resp. divadla jako instituce, ke které plakát odkazuje.
Třetí kapitola rozvíjí paratextovou hodnotu plakátu a za použití četných příkladů nabízí
rozdělení plakátů do kategorií dle typů paratextu a jeho vztahu k představení či instituci.
Čtvrtá kapitola se plakátu jako specifickému nástroji vizuální komunikace a zaobírá se
rovněž velmi stručně jeho historií a aktuálním stavem. Kapitola pátá se věnuje
marketingovým možnostem ve veřejném prostoru a zkoumá v tomto smyslu jeho
komunikační funkci. V kapitole šesté jsou zkoumány principy fungování vizuální
komunikace ve veřejném prostoru, tedy v prostoru, kam divadelní plakát tradičně
přísluší. Sedmá kapitola popisuje komunikační jevy spojené s plakátem v rámci
komunikačních věd. V osmé kapitole je pak zachycen vývoj médií a na konkrétním
případě českého divadla a je zachycen vývoj jeho plakátové tvorby. Oproti původní
diplomové práci obsahuje tato rigorózní práce další kapitoly, a to kapitolu devátou,
Divadelní plakát a vizuální komunikace v prostředí sociálních sítí, která se zaměřuje na
prozkoumání funkce a možností divadelního plakátu v prostředí sociálních a
komunikačních sítí, což je prostředí, do něhož není primárně určen, ale kde je stabilně
využíván. Kapitola v zásadě vychází z přirozeného směřování vývoje tématu a současně
i z debaty na toto téma při obhajobě diplomové práce. Konečně desátá kapitola, nazvaná
Vizualita ve veřejném prostoru: osobní a veřejný marketing, zkoumá blíže vzájemný
vztah mezi veřejným vizuálním prostorem a prostorem sociálních sítí s ohledem na
používané vizuální kódy a sémiotiku vizuálního sdělení. Oproti diplomové práci je
rigorózní práce také rozšířena na mnoha místech původního textu, s tím souvisí i
obohacení bibliografie. Celkový text je navýšen o více než 50 000 znaků. Práce
obsahuje také dvojnásobný počet příloh, a to na podnět jak vedoucího tak oponentky
původní diplomové práce.
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2. Divadlo Lampión Kladno: Hobit
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2. Divadelní plakát - úvod
Divadelní plakát jako oznámení o konání divadelního představení doprovází
divadelní kulturu od jejího počátku1. Jedná se proto o velmi důležitý archivní a
informační materiál, který právě díky svému základnímu účelu, tj. informačním údajům
týkajícím se představení, umožňuje mapovat tvorbu a činnost divadel, jejich repertoár i
obsazení jednotlivých inscenací. Divadelní plakát jako reklamní materiál je ale také
cenným zdrojem pro pochopení vývoje reklamy a marketingových kampaní tohoto typu.
Divadelní plakáty se v průběhu svého vývoje staly současně předmětem umělecké
činnosti mnoha významných tvůrců, díky čemuž jsou rovněž objektem výzkumu
kunsthistorického. Zejména tato jejich vlastnost (spolu s jejich informační hodnotou)
z nich často činí také žádané objekty sběratelství - ucelené kolekce divadelních plakátů
vlastní

velká

národní

muzea

(v

ČR

např.

Národní

muzeum

v Praze,

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze), divadelní instituce (archívy divadel, např.
archív Národního divadla v Praze, Institut umění - Divadelní ústav, apod.) nebo také
soukromí sběratelé (k nejznámějším patří sbírka plakátů Alfonse Muchy, kterou
shromáždil Ivan Lendl, na filmové plakáty se specializuje obchod Terryho ponožky,
aj.). V zahraničí vznikla dokonce specializovaná muzea věnovaná výlučně plakátu (byť
ne vždy přímo divadelnímu), jmenujme např. Galerie plakátu v Krakově, založená
v roce 1985 významným polským sběratelem Krzysztofem Dydou2, rovněž v Polsku
situované Muzeum plakátu ve Wilanow3 ve Varšavě, Muzeum plakátu v dánském
Aarhusu4 nebo Muzeum plakátu ve finském Lahti5. S činností muzeí v Lahti a Varšavě
souvisí kromě vlastní výstavní činnosti také pravidelná organizace mezinárodních
bienále, resp. trienále, zaměřených na uměleckou plakátovou tvorbu. Z dalších
významných akcí tohoto typu můžeme jmenovat Trienále plakátu v Trnavě6
(Slovensko) nebo Mezinárodní trienále jevištního plakátu, konané v Sofii7 (Bulharsko).
Plakát je tedy předmětem mnoha pohledů, mnoha směrů vnímání. Jeho pozice je
v tomto smyslu poměrně variabilní: jedná se o artefakt fakticky minimální hodnoty,
který je v rámci masové produkce, pro kterou je jako reklamní a marketingová tiskovina
1

Lacina, I.: Slovenský divadelní plakát, s. 3
http://www.cracowpostergallery.com/galeria2.php
3
http://www.postermuseum.pl/en/
4
http://www.plakatmuseum.dk/home
5
http://www.lahdenmuseot.fi/museot/fi/julistemuseo
6
http://tpt.sk/en/
7
http://www.triennial.orbitel.bg/
2
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určen, vyráběn ve velkém nákladu. Rovněž jeho umísťování do veřejných prostor, kde
je plakát nutně vystaven jinému typu zacházení, než klasické galerijní dílo, ho zdánlivě
zbavuje hodnoty jako sui generis uměleckého díla. Na druhou stranu, jak bylo uvedeno,
je plakát objektem sběratelství, výstavnictví i uměleckých sympózií.
Předkládaná práce se zaměřuje na komunikační a informační hledisko
divadelního plakátu a na jeho postavení mezi jinými prostředky masové komunikace.
Protože plakát kromě vlastní textové informace obsahuje také výraznou vizuální složku
(ve smyslu vizuální komunikace a grafického designu), je důraz kladen právě na tyto
dva ústřední elementy plakátu a jejich vzájemnou kombinaci. Jako každé jiné médium,
divadelní plakát prochází vývojem a reaguje na aktuální trendy ve vývoji médií i
publika. Zejména nástup nových médií a sociálních komunikačních sítí na konci 90. let
výrazně ovlivnil postavení tištěných médií i tradiční reklamy a týká se bez výjimky i
pozice plakátu.
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3.Volkstheater München: Geschichten aus Wiener Wald
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3. Divadelní plakát jako paratext divadelního představení
S ohledem na jeho vizuální a textovou složku je divadelní plakát možno považovat
za paratext konkrétního divadelního představení. Jak uvádí Gérard Genette v souvislosti
s literárními díly, doprovodné texty, informace o autorech či ilustrace k textu - to vše
rozvíjí a zpřítomňuje ono konkrétní dílo, které doprovází. Divadelní plakát lze v tomto
ohledu vnímat jako paratext divadelního představení jako celek, i jako soubor více či
méně souvisejících paratextů - složka vizuální a složka textová - typografická. Paratext
může kromě zcela základní informace (autorství hry, termíny představení) přinášet také
konkrétní autorský záměr, resp. interpretaci8, tj. diváka navádět k určitému vnímání a
k akceptaci zamýšleného pojetí.
Genette přímo rozlišuje paratextovou hodnotu náležící k různým typům exprese,
např. hodnotu ikonickou (ilustrace), materiální (konkrétní použití typografie) po čistě
věcnou, faktickou hodnotu. Ta je prezentována obecně sdíleným povědomím o dané
skutečnosti, která není zjevně v prezentovaném díle uváděna, ale je všeobecně známa9.
V případě divadelního plakátu je možno najít všechny tři tyto složky, v různých
kombinacích. Základem je, s ohledem na vizuální povahu divadelního plakátu, ikonická
složka, vztahující se k prezentovanému vizuálnímu ztvárnění (zpodobnění). Jako
ikonický paratext lze označit jak abstraktní zkratku, tak i konkrétní fotografii, neboť oba
projevy v sobě nesou obrazový odkaz na nabízené představení, nikoli samy na sebe.
Materiální paratext divadelních plakátů je obtížně vnímatelný z důvodů téměř již
unifikovaného tiskařského zpracování, zahrnuje ovšem i specifické využití typografie,
které je snáze vnímatelné v rámci produkce plakátů jednoho divadla, tj. při posuzování
typografie, lišící se od standardní produkce daného divadla apod. Třetí základní typ
paratextu, tj. paratext věcný, nelze v případě divadelního plakátu prezentovat
samostatně. V úvahu by přicházely pouze zcela specifické případy, jako např. autorství
Alfonse Muchy, jehož rukopis je běžně znám a plakát tak, kromě své základní
informace, nese odkaz na něj. Divák tedy může primárně vnímat Muchovo dílo, až pak
plakát jako reklamní materiál, poutající svým prostřednictvím pozornost na konečný
zdroj, tj. divadlo a jeho představení.
8
9

Genette, G.: Introduction to the paratext, s. 268.
Genette, G.: Introduction to the paratext, s. 265.
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Typickým textovým paratextem v Genettově pojetí je v případě plakátů mj.
uvedení jména režiséra inscenace, popř. hlavní hvězdy. Tato informace je již ale určená
pro jiný okruh publika: plakát je v zásadě určen masovému publiku a s ohledem na jeho
lokalizaci ve veřejném prostoru musí jeho autor volit často kompromisní řešení.
Informace o názvu představení a termínech jsou srozumitelné obecně, zmíněné
„zpřesnění“ a odkaz na autora představení je již ale určen úzké skupině příjemců
informace. Díky tomuto rozvrstvení je možno stejný divadelní plakát předkládat publiku
bez nutnosti jej obměňovat a detailně konkretizovat cílovou skupinu.
Genettovo pojetí paratextu, zaměřené primárně na text jako objekt (předmět)
literární teorie, dále rozvíjí Jonathan Gray, který tento pojem využívá pro definování
marketingových a reklamních nástrojů spojených s propagací mediálních výstupů
masové kultury (např. filmů). Podle Graye jsou ale plakáty jen jednou z částí mediální
kampaně10. To znamená, že znaky obsažené v plakátu mohou zcela úmyslně odvádět
pozornost od skutečného obsahu, neboť budou doplněny pomocí jiných mediálních a
reklamních nástrojů, aby celkově vytvořily daný dojem. Pro praxi současných divadel je
ale tento způsob, typický pro nákladné filmové produkce a marketing, nereálný,
nicméně umožňuje zajímavou možnost srovnání. I když v případě divadelního plakátu
nelze reálně očekávat, že si divák bude moci před zhlédnutím inscenace vytvořit svůj
vlastní pohled (podle Graye „storyworld“) na základě komplexních a vzájemně se
doplňujících materiálů, přece jen může počítat, na rozdíl od situací spojených
s filmovým plakátem, s jinými cennými vstupy. Jsou to právě ony věcné paratexty
spojené se všeobecnou znalostí činnosti konkrétního divadla, ke kterému plakát
odkazuje, akceptace plakátu a jeho vizuality v kontextu další, celkové tvorby daného
divadla (změna materiálního paratextu apod.). Rovněž přímé textové paratexty, jako již
uvedené jméno autora, resp. režiséra inscenace, jsou v kontextu vyšší osobitosti a
individuality režie divadelního představení silnějším znakem než u filmu, u kterého je
vlastní vyznění a autorské uchopení režie roztříštěnější. Základním rozdílem mezi
filmovým a divadelním plakátem je ale vztah divadelního plakátu k instituci divadla.
V případě filmového plakátu takový vztah neexistuje a pravděpodobně z tohoto důvodu
je při prezentaci a propagaci kladen větší důraz na personální paratext, tj. na obsazení,
které, na rozdíl od plakátu divadelního, fakticky musí být přímé a jednoznačné.
Pochopitelně i v rámci divadelního herectví jsou známy „hvězdy“, díky nimž diváci
10

Gray, J. Show sold separately. Promos, spoilers and other media paratexts, s. 57.
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představení vyhledávají, ale povaha divadelního představení s jeho reprízováním a
s možností alternace (což je oproti filmovému žánru zcela zásadní rozdíl) a mnoha
možnostmi variabilního nastudování jinými divadly zcela jiná. U filmového plakátu, na
rozdíl od plakátů divadelního, je funkčnost paratextu odlišná rovněž s ohledem na
„přenosnost“ filmu jako média. Divadelní představení je téměř vždy hráno v konkrétní
jedné (ukotvené) budově divadla, s tím to faktem rovněž plakáty a jejich distribuce
počítá. Filmový plakát se ale nevztahuje ke konkrétnímu místu, a to ani v případě, kdy
se jedná ryze o národní film, nikoli o globální blockbuster. Reklamní intertextualita a
její nastavení v rámci snahy o oslovení globálního publika vyžadují zcela jiné,
univerzálnější pojetí. Velkým bonusem je v případě filmového plakátu možnost využití
trailerů, které jsou dnes naprostou samozřejmostí. V rámci budování „storyworldu“,
tedy onoho „světa příběhu“, jak jej popisuje Gray, jsou velmi často trailery
připravovány už v době natáčení, takže divák nový film zaznamená několik měsíců před
jeho uvedením do kin. V této souvislosti můžeme zmínit také větší divácké zapojení do
tvorby upoutávek, což v důsledku vede k situaci, kdy filmová produkce označuje „ten
svůj“ trailer jako „official“, aby jej odlišila od tvorby amatérské (jakkoli kvalitní).
Divadlo z mnoha důvodů nemá tyto silné marketingové možnosti. I tak byly v českém
prostředí zaznamenány první divadelní trailery, např. v případě Národního divadla
moravsko-slezského, které umisťuje tyto upoutávky na svou domovskou stránku na
serveru youtube11 nebo v případě Dejvického divadla12, které rovněž youtube využívá,
byť jen v malé míře. Možnosti distribuce divadelních trailerů jsou ale omezené jen na
prostředí sociálních sítí - oproti filmovým trailerům zde chybí tradiční prostor promítání
(instituce kina), podstatnou roli hraje také značně konzervativní přístup k divadelnímu
prostředí a samozřejmě také vlastní provozní nastavení.

11
12

https://www.youtube.com/channel/UCspwyMFY_Cj8uSX9rmWURsQ
https://www.youtube.com/channel/UC2W6Bq-yzxsoERlsn3QobvA
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4. Švandovo divadlo na Smíchově: Hamlet
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3.1.Typologie paratextů - text, obraz, foto
Úlohou divadelního plakátu není ilustrovat děj hry nebo činnost postav v jejich
rolích. Plakát má přitáhnout pozornost veřejnosti prostřednictvím určité postavy nebo
prvku, motivu, který už předznamenává konkrétní charakter, atmosféru, konflikt,
vyhraněnost nebo originalitu díla. Plakát je prostředek, kterým tvůrci upozorňují nejen
na samotný titul a obsazení, ale hlavně na jejich vlastní, často osobitou, možná i
provokativní interpretaci díla13.
Uvedený popis fenoménu divadelního plakátu, který slovenským médiím předložila
tehdejší mluvčí Slovenského národního divadla Zuzana Golianová, v sobě zahrnuje obě
základní složky plakátů, tj. obě základní kategorie paratextu, které se u nich uplatňují.
V této kapitole bude zkoumána kategorizace a typologie paratextů, vyskytujících se
v souvislosti s divadelními plakáty. Každý popsaný příklad bude doplněn praktickou
ukázkou z českého divadelního prostředí nebo ze zahraniční produkce.
Genettem popsaný paratext jako doplňující informace k ústřednímu odkazovanému
dílu je možnost v případě divadelního plakátů nazírat z různých úhlů. Je-li paratextem
jakákoli doplňující informace, pak je v případě divadelního plakátů nejdůležitějším
paratextem informace o místě, dni a hodině konání. Samotné představení tato doplnění
potřebuje z důvodů propagačních, popisující text je vedlejším složkou, který nemá
přímý vztah k představení jako jevu a fakticky nezasahuje do vytváření „světa příběhů“
ze strany diváků. Druhým základním typem je plakát výtvarný, který je určitým
specifikem tohoto oboru a důvodem pro jeho tradiční vřazení mezi umělecko-vědné
disciplíny. Plocha divadelního plakátu může být předmětem jakékoli výtvarné aktivity,
ať už jedné z grafických technik, kresby, malby, koláže nebo v současné době
převládající fotografie. Teprve tyto elementy paratextu pronikají do jádra představení a
divadla a dále jej charakterizují a rozvíjejí. Díky těmto paratextům je možné utvářet
divácký postoj a ovlivňovat vnímání. Plakát je ale komunikační médium, které i při
vysoké umělecké hodnotě musí tyto požadavky splnit, proto se na ploše plakátu
střetávají téměř vždy kombinace uvedených základních typů paratextů.

13

http://aktualne.atlas.sk/reklama-na-pucciniho-operu-moze-ohrozit-deti/slovensko/spolocnost/
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3.1.1. Textový plakát
Tato kategorie tzv. textového plakátu přináší požadované informace, jistě
dostatečně plní svou funkci a je cenný z hlediska historického a archivního, nenese ale
jakýkoli rozšiřující paratext nebo sémiotický odkaz na konkrétní představení. Je nutné
zdůraznit, že hovoříme o prostém textu, nikoli textu s dalším typografickou hodnotou.
S ohledem na členění Genettovo by bylo nutné tuto kategorii vřadit k materiálním
paratextům, i když poskytují informaci věcnou: fakta, která přináší text v případě
divadelního plakátů, nesou novou informaci, která je má být pro diváka aktualizací a
upozorněním. V daném směru lze identifikovat ale také skutečné „paratexty faktické“:
např. v situaci, kdy je divák již obeznámen s produkcí divadla (např. díky obecnému
povědomí nebo z jiných informačních zdrojů) a z nově předložené informace je pro něj
klíčová jen dílčí informace typu změna hrací doby, změna místa apod.
Jako příklad uvádíme fotografickou reprodukci textových plakátů z roku 1964,
které byly odkryty v prosinci roku 2014 v Brně po odstranění nové vrstvy inzertní
plochy14. Po téměř přesně padesáti letech je tak možnost ověřit si funkčnost a
srozumitelnost předkládaných informací. Je možné získat informace o programu,
repertoáru prezentovaných divadel, o hracích časech i o obsazení. K dispozici jsou také
konkrétní telefonní čísla, která již zcela jistě funkční nejsou, ale umožňují plakát a jeho
informace hlouběji propojit s institucí divadla, stejně jako uvedené adresy. Na plakátu
ale chybí informace o roce - ta je čtenáři článku předána dodatečně, jako věcný paratext
by se jevila pouze znalcům brněnského divadla. Zajímavé je bezesporu vizuální
srovnání tohoto snímku s aktuální plakátovou tvorbou brněnského divadla, konkrétně
Národního divadla Brno (plakáty uvedeny níže), které velmi dobře dokresluje vývoj
tohoto komunikačního výstupu: zatímco jsou informace na plakátech z roku 1964 díky
své jednoznačnosti a absenci časově a lokálně podmíněných paratextů srozumitelné i
dnes, nová produkce „personalizovaných“ plakátů ND Brno by zpětně pravděpodobně
funkční být nemohla.

14

http://brno.idnes.cz/plakaty-na-moravaku-z-roku-1964-djj-/brnozpravy.aspx?c=A141209_160857_brno-zpravy_daj
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5. Plakáty brněnských divadel z roku 1964, reprodukce nálezového stavu z prosince 2014

26

3.1.2. Plakát a typografie
Použití typografie patří dle pojetí Gérarda Genetta k materiálním paratextům.
Z pohledu vizuální komunikace je typografie skutečně důležitý komunikační element,
který má vliv nejen na estetickou hodnotu předkládaného díla, ale také na jeho sdělnost
a čitelnost ve vlastním smyslu slova. Výrazná typografická práce uplatněná v reklamě
zprostředkovanou informaci definuje a materializuje (Genettův pojem). Text zpracován
typograficky není jen souborem slov, ale dalším kódem a návodem na čtení oněch slov.
Jak uvádí v souvislosti s divadelním plakátem vynikající typograf František Štorm,
pospolitost divadelních společností je velkou výzvou pro písmaře, který je s největší
pravděpodobností stoupencem určitého směru15. Osobní vklad typografa a jeho invence
ve vztahu k propagované inscenaci rozšiřují divákovo vnímání inscenace „jen“
prostřednictvím čtení textového sdělení.
I v současné době, která klade důraz na využití co nejrychleji vnímatelných kódů
(fotografie, snadno zapamatovatelné krátké nápisy) lze v evropské i české tvorbě nalézt
kvalitní divadelní plakáty, tvarované fakticky jen za pomocí typografie. Uveďme např.
plakát inscenace Faust v podání německého Residenz Theater, který vytvořil Herburg
Weiland, v českém prostředí najdeme mj. plakát pro inscenaci Brian z repertoáru
Dejvického divadla, jehož autorkou je Tania Stránská. Zajímavou kategorií sui genesis
je také práce s textem jako s konceptuální hodnotou, kdy je snahou dosáhnout
zamýšlené účinnosti nikoli abstraktním vizuálním zobrazením, ale pomocí jen zdánlivě
přímého textového sdělení. Příkladem tohoto typu může být plakát již zmiňovaného
německého divadla Residenz Theater, jehož designér Herburg Weiland pro plakát,
upozorňující na novou divadelní sezónu, zvolil pouhou jednu větu: „Die Realität ist für
diejenigen, die ihre Träume nicht aushalten“. Text v bílé je rozprostřen po celé ploše
plakátu, slova „die ihre Träume“, tedy vlastní centrum výpovědi, je umístěno, oproti
ostatním řádkům, více do středu plochy. Silnou vizuální hodnotu má bezesporu barva
pozadí plakátu - byla zvolena sytě červená, která přitahuje pozornost a zároveň
podporuje vlastní text. Ani v tomto případě ovšem nelze podceňovat význam typografie,
je ale zřejmé, že v této konkrétní situace slouží jako estetické kritérium, nikoli jako
paratext nebo nositel dodatečné informace, ovlivňující postoj diváka k plakátu, resp.
k divadlu.

15

Štorm, F.: Eseje o typografii, s. 48.
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Zmiňovaný plakát Tanie Stránské pro představení Brian Dejvického divadla
využívá kontrastní barevnost zvoleného písmového fontu- zaoblené linie písma jsou
zdůrazněny měkkým plyšovým podkladem pozadí plakátu. Sama plocha pozadí, ač je
jako v případě Residenz Theater jednolitá a jednobarevná, představuje druhý
samostatný paratext: odkazují na „měkkost“ hlavních hrdinů, tj. Králíčka, Oslíka a
Medvěda, faktických antihrdinů hry, jejichž společná vizuální vlastnost tvoří kontrakt
k typografické přesnosti a věcnosti.

6. Dejvické divadlo: Brian

Berlínské Volksbühne Theater pak ve své kolekci plakátů pro sezónu 2013/2014
pracuje výhradně pomocí fontů, které odkazují na styl konce 30. let minulého století a
v kontextu propagace dokonce připomínají nechvalně proslulé propagandistické metody
národních socialistů. Ve spojení se silnou proklamací a heslovitostí působí zvolená
černá barva na bílém pozadí (tradiční barevnost novin) velmi impozantně, až
manifestačně. Kombinace tradice, heslovitost a informace podané de facto výkřikem a
agresí vzbuzují celou řadu konotací. Kampaň divadla vzbudila v Berlíně značnou
pozornost16.

16

http://fontsinuse.com/uses/4734/volksbuehne-berlin-poster-campaign
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7.. Volksbühne Berlin: Der Klang der Offenbarrung des Göttlichen
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8. Residenz Theater: Faust
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3.1.3. Výtvarný plakát
Výtvarný plakát je určité pomocné označení pro divadelní plakáty využívající
některé z výtvarných technik pro ztvárnění ústřední myšlenky, odkazující dále na
prezentované představení. Z hlediska divadla je toto propojení s výtvarnou kulturou
většinou zkoumáno v souvislosti se scénografií17, což vychází z dřívější praxe, kdy byl
scénograf zároveň autorem celé vizuální koncepce dané inscenace. Důvodem je jistě
právě výtvarné umění jako zdroj inspirace pro samotný obor scénografie, tak pro
výtvarně pojatý plakát18.
Výtvarný plakát tvoří zřejmý kontrast k plakátu textovému a z hlediska paratextu
skýtá mnoho autorských i interpretačních možností. Široká škála možností zpracování
dovoluje vytvořit zvláštní svět, doprovázející divadelní představení, svět, který je
definován barvou, tvarem, zkratkou, linií nebo také svébytným použitím fotografie,
koláže, popř. kombinací výtvarných technik. V plakátové tvorbě divadel lze v rámci této
kategorie nalézt doslova všechny umělecké druhy, vývoj a změny jejich využití a
zastoupení kopírují vývoj vizuální komunikace využívané zejména v masových
komunikačních médiích. Rychlému toku současné doby je nejbližší fotografie, jež je
využívána v divadelním plakátě napříč celou Evropou. Stále je možné se setkat i
s autorskou koláží (obr. 25. a 26.), která vyžaduje aktivní spolupráci diváka při
dekódování sdělení a jeho vlastní imaginaci. Ucelenou řadu plakátů pracujících
s barevnými plochami realizuje v současné době např. vídeňské divadlo Odeon (obr. 9),
které využívá prvky magického realismu k vytvoření snové atmosféry. Tradičně
vynikajících výsledků v práci s barvou a uměleckou zkratkou dosahuje v plakátové
tvorbě polská grafická škola (obr. 23. a 24.), která bohatě využívá satiru, humor i
karikaturu.

17
18

Rišková, M.: Slovenský divadelný plagát po roku 1989, s. 25.
Blíže k tématu: Ptáčková, V.: Česká scénografie XX. století, s. 11-12.
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9. Odeon Theater Wien: School of Night
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3.1.3.1.Fotografie a její použití v plakátu
Fotografie na plakátě je jednou z možností, jak blíže informovat o daném
představení, tj. přilákat na známou tvář. V případě filmových plakátů už současná praxe
nenabízí ani jiné možnosti – plakát v drtivé většině zobrazuje hlavní hrdiny v atraktivní
a esteticky vhodné póze. Tento vizuální styl je silně ovlivněn marketingovými
ambicemi producentů, kteří chtějí maximálně vytěžit angažovanou slavnou hvězdu, na
které je budoucí úspěch filmů postaven. Samotné uvedení jména jakkoli slavných herců,
oproti praxi minulých desetiletí, v dnešní době nestačí. Je možné usuzovat, že v tomto
případě jen fotografie slavné tváře samotná může přitáhnout pozornost ke jménu – mezi
jiným ke jménu filmu a bližším informacím s ním spojených.
Podobnou formu vizuální komunikace v současné době přebírají i divadla,
ovšem s ohledem na diametrální rozdíl v postavení filmových a divadelních osobností
jsou tyto materiály ve valné většině případů nefunkční. Konkrétní divadelní herci jsou
známi pouze velmi úzké komunitě divadelních návštěvníků-nadšenců, a tedy ani ne těm
příznivcům, kteří do divadla chodí příležitostně. Na plakátech, které se stávají součástí
veřejného prostoru, se tak objevují neznámé obličeje bez jakékoli komunikační síly.
Potenciálně může fungovat užití tváře herce, který je všeobecně znám např. právě
z filmu nebo díky svým jiným, dobře známých aktivitám, ale v tomto případě jde o
zprostředkované využití. Pokud má plakát ve veřejném prostoru oslovit širší skupiny
publika, nemůže jako dominantní komunikační znak využívat fotografii herce (jakkoli
kvalitního), který je znám pouze nejužší skupině. Nicméně i v tomto případě platí, že
autor informace se může domnívat, že k cílové skupině dojde to sdělení, které on, tedy
autor, zamýšlel – tedy staví-li se v konkrétním divadla repertoár podle konkrétních
herců a domnívá-li se vedení divadla, že právě ti jsou „tahouny“ inscenací, je
pochopitelně, že toto také sdělují potencionálním divákům. Neuvědomí si ale, že divák
jejich sdělení nepřijme adekvátním způsobem. Zajímavé jsou v tomto ohledu plakáty
Národního divadla moravskoslezského, které na plakáty pro představení činoherního
souboru využívá fotografií hereckých představitelů často bez jakékoli vnitřní souvislosti
s hrou, zatímco pro baletní a operní soubor volí abstraktní motivy – jsou-li použity
fotografie umělců, slouží jako zobrazení daného představení, nikoli jako podobenka
umělce (konkrétní balerína v baletní póze, v klasickém baletním kostýmu, v případě
opery téměř vždy jen zástupné motivy). Použití fotografie na plakátu konkrétního
představení také velmi zužuje komunikační možnosti tohoto média: je-li na plakátě
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k představení Hamlet fotografie herce XX, divák-příjemce informací vidí, že dané
divadlo uvádí inscenaci Hamlet s hercem XX pravděpodobně v ústřední roli (případnou
úmyslnou záměnu, tj. použití fotografie herce např. epizodní role by bylo vhodné
z komunikačního i sémantického hlediska dále prozkoumat) a není zde již prostor pro
další úvahy a rozšiřování tématu. Zajímavé je také zamyslet se, jak působí fotografie
obličeje, použitá na plakátu ve veřejném prostoru – tj. v prostoru a priori vyplněném
mnoha dalšími anonymními obličeji. V takovém případě je stěží možné očekávat, že
fixovaná nehybná tvář, jedna mezi tisíce, přitáhne jako prostředník pozornost nutnou
k přečtení si dalších informací.
I tak se ale zcela konkrétní a zároveň anonymní obličeje staly předmětem reklamní
kampaně Národního divadla Brno. Divadlo připravilo ucelenou kolekci plakátů pro
všechny své tři scény, tj. činohru, balet i operu a na každý z nich vybralo jednoho
konkrétního pracovníka divadla: tedy zcela konkrétní osobu, která danou inscenaci
pomáhala přivést k životu, ale která je pro diváky a publikum ulice zcela anonymní.
Fotografie jsou pojímány jako naprosto realistický portrét, v ničem nelichotí a neubírá.
Jednotliví pracovníci divadla jsou zachyceni „bez masky“, s jedinečnými pocity, jako
živoucí bytosti každodenní reality, nikoli jako abstraktní fantazijní postavy - postavy
v inscenacích. Na jednom z plakátů je zachycena i jedna z divaček- je vyfotografována
zády k publiku - je součástí anonymního davu konzumentů divadla, nemusí ukázat
„svou tvář“. Z hlediska paratextů je kampaň neobyčejná díky své jednotnosti a
poukazem výhradně na divadlo jako instituci produkující nabízená představení. Důraz je
kladen na divadlo jakožto organizaci tvořenou lidmi a sloužící lidem - kteří téměř vždy
zůstávají vzájemně v anonymitě.
Nicméně také anonymní či abstraktní fotografie může při správné volbě na plakátě
sloužit jako každá jiná výtvarná technika. Dobrým příkladem tohoto typu práce jsou
plakáty Otty Dzemly pro mnichovský Volkstheater (obr. 10. a 3.) - Dzemla pracuje
s parodií i šokem, je schopen nadsázky i satirou. Jeho aktuální ucelená kolekce přináší
realistickou fotografii, která slouží jako ilustrace (ikonický paratext). Na plakátě pro
inscenaci Alenka v říši divů, což je klasický pohádkový příběh, je zpodobněna
anonymní dívenka, možná Alenka, která v náručí drží tradiční a všeobecně známý prvek
příběhu“ králíka“. Králík uvádí Alenku do jiného světa, ale na plakátě jej Dzemla
prezentuje jako mrtvolu staženou z kůže. V kombinaci s konzervativním držením těla
Alenky, připomínajícím oficiální fotografování, a její nevzrušené akceptaci situace, je
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divák značně znepokojen a jeho přístup k inscenaci je nutně ovlivněn - představení,
které je prezentováno takovýmto plakátem, jen stěží bude poklidnou neinovační
inscenací. Nicméně i podobně zneklidňující plakát není samozřejmě zárukou
zneklidňující inscenace.
Zajímavým případem je použití fotografie (ať už konkrétní nebo jen ilustrační)
autorskou typografií. Fotografie je dokumentující médium a divák od ní očekává
realistické předvedení reality, resp. reálné zobrazení. Osobité typografické zpracování
textu plakátu pak situaci dokresluje a zpřesňuje. Na obou případech plakátů této
kategorie, tj. plakátu pro představení Metropolis v podání Theater Bonn a na plakátu pro
představení Srnky libereckého divadla F. X. Šaldy, dotváří použitá typografie
příslušnost plakátu k jednotnému vizuálnímu stylu divadel. Použitá typografie se
uplatňuje na všech plakátech těchto divadel. Zatímco ale v případě plakátu Srnky je
textový (materiální) paratext zcela v souladu s ikonickým paratextem, takže je výsledné
sdělení de facto zdvojnásobeno, v případě bonnského plakátu pro Metropolis působí
typografie samostatně: použitá fotografie je jako v případě „Srnek“ dokumentární (jedná
se o fotografii z filmu Metropolis z roku 1927, podle kterého byla divadelní verze
připravena), zvolená typografie onu fotografickou „ukotvenost“ narušuje. Písmo je
psací, rychlé, obtížně čitelné. Na pozadí poměrně tradiční fotografické koláže diváka
zneklidňuje, zároveň jej ale nutí se soustředit na čtení textu. Z vizuálně-komunikačního
hlediska se publikum plakátem musí zabývat, nelze jen rychle akceptovat a pominout,
jako je tomu např. na plakátě představení Srnky, který na diváka neklade žádné nároky.
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10. Volkstheater Müchnen: Alice im Wunderland / Alenka v říši divů
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11. Národní divadlo Brno: Saturnin

12. Národní divadlo Brno: Veroničin pokoj
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13. Národní divadlo Brno: Tanec a média
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14. Theater Bonn: Metropolis

39

15. Divadlo F.X.Šaldy: Srnky
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4. Divadelní plakát jako specifický vizuální a propagační nástroj
Divadelní plakát je zcela svébytná forma reklamního a propagačního materiálu,
určená do veřejných prostor, která v sobě spojuje uměleckou složku v podobě
grafického designu (případně umění fotografie v moderní době), prvky divadelní
scénografie, typografie a vlastní marketingové zákonitosti. Plakát je také možno nazvat
jako „scénu kompromisu“ mezi těmito elementy a podle dominance té které složky lze
odhadnout zaměření, umělecký i reklamní rukopis i období. Plakát má jako samostatný
obor výtvarného umění své specifické zvláštnosti, svůj konkrétní cíl, své konkrétní
úkoly a výrazové prostředky, které jej odlišují od klasického obrazu19. Jako tradiční
komunikační výstup sděluje kombinací obrazu a textu informaci, jenž má být
srozumitelná široké veřejnosti. Účelem plakátu je vynutit si pozornost, překvapit,
vzrušit, upoutat, vnutit se do přízně chodce20. Je součástí ulice, ulice je součástí města a
město je součástí větších kulturních a civilizačních celků21. Plakát komunikuje
v prostoru a s prostorem a činí tak v dané omezené době, stává se tedy i konkrétním
zachycením kulturního vývoje a v širším smyslu i kulturní tradice.

4.1. Vývoj reklamního, resp. divadelního plakátu
Faktický vznik fenoménu plakátu 40. letech 19. století souvisí s nástupem a
dominancí litografie jako grafické techniky, která rychle nahradila předchozí metody
tisku. Příznivé vlastnosti litografie, jako je rychlost tisku, nízké náklady, možnost
výroby kopií, umožnily její rychlé prosazení nejen v knihtisku či užité grafice, ale také
při výrobě prvních propagačních materiálů22. Vznik barevné litografie v roce 1846 tento
proces dále podpořil23. U nejstarších českých plakátů byly autory samotné litografické
dílny či závody, resp. jejich zaměstnanci. Naproti tomu v Londýně či Paříží, kde ve
zmiňované době nastal největší vývoj plakátů jakožto uměleckého prostředku ulice,
bylo autorství téměř vždy spjato s konkrétním umělcem24. Právě francouzští umělci
přinesli do oboru mnohého a na dlouhou dobu určovali jeho podobu a další možnosti.
19

Plakatkunst, s. 14.
Kroutvor, J.: Poselství ulice. Z dějin plakátu a proměn doby, s. 9.
21
Kroutvor, J.: Poselství ulice. Z dějin plakátu a proměn doby, s. 8.
22
Štembera, P.: Nejstarší plakáty v Čechách, s. 59.
23
Reinhard, D.: Von der Reklamezum Marketing, 244.
20

24

Kroutvor, J.: Poselství ulice. Z dějin plakátu a proměn doby, s. 11.
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Komerční plakát s využitím křiklavého barvotisku prosadil do ulic Paříže Jean Alexis
Rouchon. Kromě barvy dodal plakátu jeho další charakteristiku – velký formát25. První
velkou osobností plakátu byl Jules Chéret, jehož tvorba byla ovlivněna jeho pobytem
v Londýně. Chéret ale plakát přizpůsobil obrazu svému, nepodlehl tlaku prvotně
komerčního účinku a vytvářel vlastní díla, plná živé barevnosti podobné malbě26.
Jedním z nejvýznamnějších tvůrců francouzského reklamního plakátu byl světoznámý
malíř Henri Toulouse-Lautrec. Ve své tvorbě se inspiroval japonským dřevořezem,
jehož smysl pro plochy, čistou barvu a výtvarnou zkratku zcela odpovídal požadavkům
moderní grafiky. Toulouse-Lautrec vnímal prostor města a pro něj pracoval: každý jeho
plakát souvisí s legendou, s nějakou konkrétní pařížskou událostí27. Nesmazatelně se do
dějin plakátové tvorby zapsal také český malíř Alfons Mucha, který působil v Paříži.
Také Mucha se inspiroval klasickými japonskými technikami, převzal podlouhlý a úzký
formát japonského svitku. Na počátku své dráhy tvůrce plakátů stojí jeho významná
díla, vzešlá ze spolupráce s herečkou Sarah Bernhardtovou, na kterých umělkyni
zpodobnil velmi často ve vzpřímené poloze, což zvolený formát jen podpořil. Muchovo
zaujetí secesí a secesní dekorativností bylo dalším projevem jeho osobitého rukopisu.
Právě Mucha na svých plakátech prolnul oba světy – svět divadla a svět výtvarného
umění s reklamou a komunikací. Plakát se tak stal svébytným výtvarným uměním,
respektujícím zadání – reklamu a respektující veřejný prostor ulice. Rovněž v dalších
zemích se na počátku 19. století již plakát etabloval jako respektovaná disciplína.
V roce 1893 se v hamburském Muzeu umění a řemesel konala první výstavu věnovaná
plakátu. Podobné výstavy postupně následovaly v Drážďanech a dalších městech28.
Český plakát se ve svých počátcích inspiroval zmiňovanými zahraničními vlivy,
a to díky četným kontaktů českých umělců s cizinou. K pozitivnímu estetickému
vnímání plakátu přispěl velkou měrou také úspěch Alfonse Muchy, který ovlivnil další
české umělce, s kterými se stýkal a kteří pak plakátové umění aplikovali na české
prostředí. Jak konstatuje Kroutvor, český plakát začíná v Paříži a je s ní jednoznačně
svázán. Ač byli čeští umělci de facto umělci rakouské monarchie, nebyli nijak ovlivněni
tehdejší rakouskou estetikou, která v té době prosazovala tzv. vídeňský historismus a
vídeňskou secesi. Kroutvor vylučuje rovněž vlivy německé umění, které kladlo důraz
25

Kroutvor, J.: Poselství ulice. Z dějin plakátu a proměn doby, s. 11.
Kroutvor, J.: Poselství ulice. Z dějin plakátu a proměn doby, s. 11.
27
Kroutvor, J.: Poselství ulice. Z dějin plakátu a proměn doby, s. 12.
28
Reinhard, D.: Von der Reklamezum Marketing, 52.
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na alegorii, dominantní v popisovaném období29. Český plakát tak důrazně ovlivnil mj.
Luděk Marold, Vojtěch Hynais, Arnošt Hofbauer, Viktor Oliva, Jan Preisler, aj30.
Z hlediska výtvarných technik byl český plakát ovlivněn více malířstvím než grafikou,
většina umělců, věnujících se tomuto odvětví, měla umělecké zázemí právě v malbě. Na
vnímání plakátů a jeho zakotvení mezi uznávanými uměleckými disciplínami měl
významný podíl také první český výtvarný salón, založený nakladatelem Topičem
v roce 1894. Pro akce, organizované tímto dodnes fungujícím Topičovým salónem
vytvářeli plakáty přední umělecké osobnosti, které tak de facto přispívaly k celkovému
souvislému etablování české kultury – esteticky nadmíru hodnotným způsobem
informovali umělci diváky o počinech na uměleckém poli a tímto jej tedy adekvátně
prezentovali. O další propagování plakátové formy se zasloužil také časopis Volné
směry, periodikum výtvarného spolku Mánes31.
Vlivem četných uměleckých směrů, které začaly do umění razantně promlouvat
od začátku 20. století a které ze secese učinily poslední univerzální umělecký směr, se i
umění plakátu stává předmětem mnoha různých nahlížení, hodnocení i přístupů.
Avantgarda a moderna přijaly plakát jako vhodné doplnění své poetiky a jeho
prezentace směrem k veřejnosti. Rovněž čistě reklamní a inzertní užití plakátu
využívalo aktuální tendence – ve sbírkách lze dohledat výborným způsobem zpracované
plakáty pro sportovní události, kulturní akce, ale i pro průmyslové výrobky či potřeby
do domácnosti. Plakát se pochopitelně stal předmětem zájmu také divadla, které
zejména po nastolení samostatné republiky usilovalo nejen o moderní repertoár, ale také
o moderní přístup k divadlu jako takový. K důležitému propojení velké osobnosti
českého divadla a významného umělce – výtvarníka došlo díky spolupráci herečky
Národního divadla Hany Kvapilové a Arnošta Hofbauera, který vytvořil plakát
s výraznými secesními prvky pro její recitační vystoupení32. 33
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Kroutvor, J.: Poselství ulice. Z dějin plakátu a proměn doby, s. 17.
Blíže o francouzském vlivu na estetiku tvorby českých umělců např. Mžyková, M. Křídla slávy.
Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie. Díl 1 a 2. Praha: Galerie Rudolfinum, 2001. ISBN: 80-8644300-0.
31
Časopis vycházel od roku 1896 do roku 1949. Bližší informace přímo o tomto periodiku: Prahl, R.:
Volné směry: časopis secese a moderny. Praha: Torst, 1993. ISBN: 80-85639-14-9.
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Plakát ze sbírek Severočeského muzea v Liberci:
http://www.muzeumlb.cz/files/zachranene_poklady/panely_screen_13.pdf
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16. Hana Kvapilová – Recitace

33

Za poskytnutí fotografie plakátu a povolení k jejímu zveřejnění děkuje autorka pracovníkům muzea,
zejména pak dr. Hrabákovi.
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Dalším významným mezníkem pro český divadelní plakát byla produkce
Osvobozeného divadla, založeného roku 1926 jako divadelní sekce Devětsilu34.
Vynikající propojení, fungující mezi klíčovými figurami Voskovcem a Werichem,
doplňoval skladatel Jaroslav Ježek a podstatně také scénograf a grafik František
Zelenka. Zelenka, vystudovaný architekt, se zapojil do týmu Osvobozeného divadla
v roce 1929 a působil zde do roku 1937. Na Zelenkových plakátech jednoznačně na
první pohled upoutá dominantní barevná složka, doslova volné barevné plochy. Textová
část je omezena na nezbytné minimum, a i to je podáno v zkratkovitém provedení (např.
jednotné používání iniciál autorů představení Voskovce a Wericha). Dalo by se říct, že
plakát do jisté míry kopíruje jevištní možnosti, jeho barevnost, hloubku a variabilní
rozměr. Velmi často jsou (formou karikatury) zobrazování oba hlavní aktéři, Voskovec
a Werich, čímž je zpětně podpořena myšlenka autorského divadla. Absence dalších
postav na plakátech přispívá ke zdání umělecké výlučnosti a určitému solitérství, což
samozřejmě velmi jednoduše zvyšuje atraktivitu divadla. Ucelená linie plakátové tvorby
dále kopíruje stejnou ucelenost divadelní tvorby Voskovce a Wericha. Poetika jeho
plakátů „vyvádí“ divadlo ven do ulic a tím zpětně „přivádí“ diváctvo do divadla.
Dominantní barevné plochy, vytvářené technikou litografie, umožňují snadnou
komunikaci s divákem. Protože Osvobozené divadlo disponovalo tisícovkou míst, což
by jej i z dnešního pohledu řadilo k velkým scénám, bylo i z tohoto důvodu nutné
reklamní plakáty a jiné reklamní materiály pojímat jako podstatnou složku chodu
divadla.

17. Osvobozené divadlo - 3 Jazzové revue
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Kroutvor, J.: Poselství ulice. Z dějin plakátu a proměn doby, s. 67.
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I v poválečném období prochází divadlo svébytným vývojem, ke kterému nadále
pevně náleží plakát jako prostředek komunikace a sebevyjádření. Tvůrci jako Libor
Fára, Milan Kopřiva či Pavel Brom přinesli ve „zlatých šedesátých“ do plakátů
originalitu, barevnost a zejména nový důraz na typografii. Velmi časté bylo také použití
koláže, a to výrazně rovněž v případě příbuzného odvětví filmového plakátu. Plakáty
Jana Schmida pro jeho vlastní scénu Ypsilonku byly integrovanou součástí představení,
doslova vytažením divadelní inscenace na ulici. Vlivem politických poměrů neměli
umělci adekvátní svobodu pro svou tvorbu a museli čelit jasně vymezeným regulím, i
tak ale dokázali zachytit atmosféru představení neopakovatelným způsobem. Plakáty
zejména z šedesátých a sedmdesátých let jsou předmětem uměleckého sběratelství nejen
pro svou dokumentační hodnotu, ale zejména kvůli svým uměleckým kvalitám.
Výpovědní hodnota takových plakátů je silná i v dnešní době, tj. po téměř padesáti
letech.
4.2. Český divadelní plakát dnes
Vzhledem k zaměření této práce může být exkurz do historie českého plakátu,
resp. plakátu vůbec jen velmi stručný. Zároveň je ale nezbytné stanovit základní
východiska tohoto uměleckého oboru a jeho prvotní úkoly. Kontinuální vývoj plakátu
do současné doby odráží nejen samotný umělecký vývoj v oblasti grafického designu,
ale také vnímání reklamy a s ní spojených komunikačních výstupů. Vývoj divadelního
plakátu jako produktu mediální komunikace jednotlivých divadel reflektuje jednotlivé
fáze vývoje těchto konkrétních institucí, ale také světa, s nímž tyto instituce komunikují
a o jehož přízeň usilují. Praktické poznatky o podobě jednotlivých současných
divadelních plakátů jsou založeny na databázi projektu Fixed Theatre35, založeného
autorkou této práce v roce 2013, který obsahuje materiály od většiny českých
profesionálních divadel a celou řadu zahraničních podkladů, poskytnutých divadly
z Německa, Polska, Finska, Itálie, Slovenska, Švédska apod.
Současný český divadelní plakát se na první pohled od svých předchůdců liší.
Trend je v rámci celkové divadelní scény jednoznačný a až překvapivě jednolitý:
autorský plakát definitivně ustoupil a k vidění jsou z hlediska autorství převážně dva
typy divadelního plakátu – plakát navržený marketingovým oddělením daného divadla
(kdy je součástí týmu grafik, mající na starosti veškerou propagační agendu) a plakát
35

Webové stránky projektu: http://www.fixed-theatre.com/
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navržený externí reklamní agenturou za použití materiálů zadávajícího divadla. U
sledovaných divadel nehraje roli typ divadla – divadlo autorské, odkazující na
svébytnou poetiku a komunikující s již etablovanou cílovou skupinou (např. Divadlo Na
Zábradlí, Dejvické divadlo aj.), využívá dnes stejné postupy jako velké vícesouborové
divadlo (např. Národní divadlo, Národní divadlo moravskoslezské), ani zaangažování
externistů pro vytvoření plakátů není závislé na tom, zda vůbec divadlo vlastní grafiky
zaměstnává. Dřívější tendence k silně grafickému zpracování plakátů s osobitým
pojetím typografie a s výrazně komunikujícími barevnými plochami ustoupila
dominanci fotografie a nevýrazného písma. S ohledem na stav kultury nepřekvapí již
bez výhrad přijímaná přítomnost četných log sponzorů na plakátech – jev z hlediska
zachycení socioekonomické přítomnosti divadla cenný pro budoucnost, z hlediska
estetiky a ucelené formy plakátu velmi nešťastný. Shrneme-li, současný divadelní plakát
preferuje fotografii ústřední postavy inscenace v reálném zobrazení (práce s barevnými
plochami, typická po celé 20. století de facto zmizela) s uvedením informací o názvu
představení a datech uvedení. Možnosti interpretace jsou povětšinou jednoznačné plakát „kopíruje“ název inscenace a prvoplánově tlumočí inscenaci samotnou, např.
plakát Divadla Na Fidlovačce pro představení „Pět ve stejných šatech“, plakát Divadla
Petra Bezruče pro „Petrolejové lampy“, nebo Klicperova divadla pro „Impresária ze
Smyrny“. Další typ plakátů rovněž využívá fotografie ústředních postav, na fotografiích
jsou ale herci prezentováni jako součást hry, čímž je divákovi dána možnost
interpretovat pojetí plakátu i hry samotné individuálně, např. plakát Národního divadla
pro představení „Strakonický dudák“, plakát Městského divadla Kladno pro „Marii
Antoinettu“ nebo plakát pro představení „Ruská zavařenina“ Divadla F. X. Šaldy
v Liberci. Občas se objevují plakáty využívající fotografii konkrétního objektu, nikoli
lidské osoby, jak je tomu např. u plakátu Jihočeského divadla v Českých Budějovicích
pro představení „Carmen“ nebo Národního divadla v Praze pro představení „Toufara“.
Konkrétní metaforická práce s barvou, nyní zcela výjimečná, se objevila na aktuálním
plakátu Divadla J. K. Tyla v Plzni pro představení „Unaveni sluncem“ nebo na poněkud
matoucím plakátu představení „Král jelenem“ Horáckého divadla v Jihlavě. O něco
častěji než vyfotografovaný objekt lze v současné divadelní plakátové tvorbě pozorovat
ryze grafické provedení, např. velmi povedený plakát Divadla J. K. Tyla v Plzni pro
Offenbachovy „Hoffmannovy povídky“, plakát představení Jihočeského divadla
„Yerma“ nebo plakát Gogolova Revizora v provedení Městského divadla v Mostě.
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18. Divadlo Na Fidlovačce: Pět ve stejných šatech

19. Jihočeské divadlo: Carmen
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20. Městské divadlo Kladno: Marie Antoinetta
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21. Národní divadlo: Strakonický dudák aneb Hody divých žen

22. Divadlo Šumperk: Strakonický dudák
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5. Divadelní plakát – reklama, marketing a umění
Reklama je řízený komunikační proces, resp. proces plánovaný, využívající
takové prostředky a organizovaný tak, aby směřoval k vytyčenému cíli. Marketingový
cíl plakátu je jednoznačný – informovat o aktivitě divadla, o jeho novém produktu
(představení) a rovněž o divadle samotném jako o aktivní, veřejné instituci.
Divadelní plakát je v rámci reklamních materiálů, určených široké veřejnosti,
žánr sui generis. Není jej možné ani srovnávat s plakátem filmovým, neboť film sám o
sobě nenese onu divadelní ukončenost a omezenost místem a časem. V případě
filmového plakátu si sice lze představit marketingovou kampaň používající dominantně
plakát jako zdroj informace a prostředek reklamy, ale s ohledem na uchovatelnost a
následné šíření (velmi snadné a časté) filmu se ztrácí ona bezprostřední potřeba reklamy
pro konkrétní období. Divadelní plakát tedy na rozdíl od plakátu filmového upozorňuje
na umělecký počin, k jehož návštěvě je vymezen jen určitý čas – a to jak s ohledem na
konkrétní divadelní sezónu repertoárového divadla (popř. jednorázové hostování) tak
s ohledem na delší časový úsek (zde s ohledem na periodu cca 2-3 let, po jako bývá
průměrně konkrétní kus inscenován). Je ovšem nutné zdůraznit, že plakát bývá
používán nejvíce v období předpremiérovém a krátce po premiéře – po krátké době pak
bývá ve veřejném prostoru nahrazen plakátem jiným, tj. novou premiérou. Má-li
inzerující divadlo jednotný vizuální styl (k němu dále v textu) nebo dominantní a
snadno rozpoznatelné logo, lze každou novou premiérou přitáhnout pozornost rovněž ke
stávajícímu, již déle hranému repertoáru – fakticky pomocí novinky prezentovat
divákům také jiné kusy z repertoáru. Toto je jistě další cenná vlastnost plakátu, nicméně
zcela závislá na komunikační síle sdílených a společných znaků.
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5.1. Plakát a jednotný vizuální styl
Vizuální styl zahrnuje vedle barvy a typografie řadu dalších prvků: fotografie,
ilustrace a další grafické motivy včetně okrajů a rámečků. Výběr správných vizuálních
složek může mít překvapivě silný vliv na reakci zákazníka na reklamu nebo design36.
Současné české divadelní plakáty se vyznačují snahou o jednotný vizuální styl, stejně
tak činí mnoho evropských divadel. Je zajímavé, že divadla, která stále sázejí na silně
výtvarné pojetí vizuálu svých plakátu, od jednotného stylu upouštějí. Je to ale zcela na
místě – jednotný vizuální styl při své základní myšlence, tj. sjednotit marketingové a
komunikační výstupy, nutně svazuje a omezuje možnosti kreativity a tím i vizuálního
účinku. V případě, že je „hlavička plakátu“, tj. ony neměnné části, společné celé
plakátové (a jiné marketingové) produkci kvalitní a z vizuálního hlediska variabilní, lze
jistě vytvořit hodnotné kusy, byť vždy jen jako kompromis. Nicméně v případě, že je
hlavička plakátu dominantní sama o sobě, jako je tomu např. u plakátu NDM Ostrava,
kdy je zvolena sytě červená barva, nedovoluje tato divákovi se soustředit a zaměřit na
vlastní sdělení jednotlivého plakátu. Je tak sice zvýrazněna komunikační síla samotného
divadla, jakožto jednotícího nositele dominantního znaku (hlavičky plakátu), je ale
potlačeno komunikační vyznění samotné inscenace, které je plakát určen. Instituce
divadla tak zcela přebíjí vlastní produkci. Je možné usuzovat, že by toto bylo výhodné u
autorského divadla, které mé na repertoáru svou vlastní tvorbu, resp. tvorbu, jenž je
dominantně svázaná s ním samým jako institucí. U repertoárového divadla je toto ale
problematické, hlavně pak, jde-li o vícesouborové divadlo. Např. německé divadlo
ve Zwickau to u svých souborů řeší použitím rozdílných barev – muzikál zelená barva
hlavičky, činohra tyrkysová barva apod. Rozlišení vizualizace z hlediska souborů je ale
zpřesnění komunikace mezi divadlem a úzkým spektrem diváků, tedy těch, kteří jsou
schopni rozlišit barevný kód a reagovat na něj. V případě divadla Zwickau je vždy
v příslušném barevné rámečku napsáno, o jaký soubor se jedná (Operette, Ballett…) a je
možné, že divadlo do budoucna očekává navyknutí diváctva na toto sdělení a barevný
kód. S ohledem na individuální použití konkrétního plakátu ve veřejném prostoru nejde
o nijak vizuálně určující záležitost. Navíc volba barev v případě tohoto divadla je
problematická – specifické komplementární barvy nenesou jasné sdělení a jsou pro oko
hodně matoucí. V případě plakátů, kdy je dominantní prezentace a komunikace
samotného divadla jako nositele značky, je potlačena komunikační výpověď
36
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jednotlivého představení. Uvažujeme-li o pojmu hegemonie v masové komunikaci
v užším smyslu, prezentace konkrétního představení je oslabena na úkor prezentace
hegemona – divadelní instituce. Nastává tedy posun ve vnímání adresáta sdělení – kdo
sděluje, má silnější pozici než to, co sděluje (tedy obsah sdělení). Lze samozřejmě
nalézt případy, kdy divadlo zachovává jednotný vizuální styl, aby podpořilo vlastní
identitu a značku, ale je zároveň schopno dostatečně svébytně informovat o jednotlivém
představení. V případě např. Divadla Petra Bezruče můžeme také hovořit o jednotlivé
individualitě inscenace v rámci jednotného vizuálního stylu: ten je charakterizován
typickou typografií (zkosený text vlevo dole) na pozadí tmavšího zkoseného pruhu.
Tento prvek, jenž opticky „vbíhá“ do samotného obrazu, má pro svůj kontrast
s vodorovným lemem samotného papíru schopnost zaujmout a dovést zrak diváka ke
vnímání nabízené informace. Dalším příkladem může být sjednocující použití
typografie na plakátech Divadla F.X.Šaldy v Liberci, která umožňuje optické provázání
plakátů, zároveň ale dostatečně umožňuje individuální pojetí pro konkrétní představení.
Ucelený vizuální styl je v současné době nutný také pro nepřímé marketingové
aktivity divadla. Jsou-li aktuálním trendem nejrůznější formy spolupráce, koprodukce
nebo jiné formy networkingu, je nutné, aby samotné divadlo bylo pro případné partnery
zajímavé. Vizuál divadla není tedy namířen pouze na diváky jako potenciální
odběratele, ale také na budoucí partnerství, která např. v rámci grantových výzev
samozřejmě mohou vést (jak je to žádoucí) k zisku další ekonomické podpory. Klíčové
je ale pochopitelně ale vlastní šíření povědomí o aktivitách divadla. Sociální sítě
v tomto smyslu umožňují efektivní propojení dalších příznivců, kteří se výhledově
rekrutují z řad příznivcům partnerských divadel - a upoutá-li divadlo zájem v prostoru
nových médií, zpětně může získat větší diváckou základnu i konkrétní návštěvníky,
kteří se o jeho aktivitách dozvěděli prostřednictvím tohoto „marketingového oblouku“.
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23. Polské divadlo Wroclav: Titus Andronicus
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5.2. Problematika cílové skupiny u současného divadelního plakátu
Výběr konečného příjemce marketingového sdělení (v tomto případě adresáta
vizuální informace) je součást marketingového mixu každé divadelní instituce. Cílová
skupina je vybraná skupina osob, jejíž vnímání je pro instituci v danou chvíli
rozhodující a jejichž potřeby instituce analyzuje a na základě získaných poznatků
připravuje adekvátní komunikační strategii37. S ohledem na cílovou skupinu (ve shodě
s vlastním uměleckým záměrem) připravují divadla dramaturgický plán a ten pak
prezentují svým divákům – ať už nabídkou jednotlivého konkrétního představení nebo
předplatného a s ním spojených výhod. Zaujetí cílové skupiny je však na současných
hyperkonkurenčních trzích jedním z nejobtížnějších úkolů. Zákazníci jsou v důsledku
komunikace mnoha značek již jejich komunikací zahlceni a většinu komunikačních
kampaní přehlížejí38.
Divadlo jako instituce účastnící se tržních procesů má oproti jiným velkou
výhodu, neboť je prakticky schopna určit, jací návštěvníci ji vyhledávají, resp. jaká
cílová skupina navštěvuje daná konkrétní představení. Je tak možné snáze zvolit
komunikační prostředky k posílení vztahů s touto skupinou, nebo naopak vytvářet
komunikační strategii vhodnou pro další skupiny, dosavadním stylem komunikace
nedotčené.
Z hlediska produkce je možné divadlo jednoduše rozdělit dle zaměření na
diváckou kategorii, která se de facto stává základní cílovou skupinou. Typicky známe
divadla pro děti, povětšinou jsou takto vnímaná loutková divadla, a divadla pro
dospělého diváka, ve kterém se konkrétní přístupnost pro užší věkové skupiny dá
stanovit spíše dle zaměření daného představení. Divadla pro dospělého diváka je dále
možné velmi volně rozlišit na autorské malé scény (v ČR Dejvické divadlo, Divadlo Na
Zábradlí, v zahraničí např. španělské Lombó Teatro Laboratorio de Salamanca nebo
italské Teatro Stabile, sídlící v Turíně), klasické jednosouborové scény (Divadlo pod
Palmovkou v České republice nebo německé Altonaer theater se sídlem v Hamburku) a
na velké vícesouborové scény, nabízející typicky činohru, operu, operetu (muzikál) a
balet (v ČR zavedená tzv. národní divadla: Národní divadlo Praha, Národní divadlo
moravskoslezské, Národní divadlo Brno). O samostatných souborech baletních (či
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Karlíček, M. a kol.: Základy marketingu, s. 190.
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tanečních obecně), operních nebo operetních (muzikálových) je možné s ohledem na
vizuální komunikaci uvažovat jako o autorských divadlech, resp. jednosouborových
divadlech. Není nicméně snadné stanovit komunikační a vizuální strategii vůči cílové
skupině dle samotného zaměření divadla. Klasicky vnímané loutkové divadlo je
instituce, cílící na děti a nabízející dětskou produkci. Divadelní plakát takového divadla
tedy nutně vychází z této tématiky, neboť fakticky prezentuje repertoárovou nabídku. Je
ale nejpodstatnější oslovit právě dětského diváka? O tom, zda dítě navštíví představení,
rozhoduje zejména rodič a jakkoli může být svolný přihlédnout k přání dítěte, musí být
schopen interpretovat nabízené představení ze svého, již dospělého, úhlu pohledu.
Divadelní plakát atraktivní pro děti nemusí nést komunikační znaky a kódy, podstatné
pro rodiče, aby sdělení akceptovali jako zajímavé pro ně. Z hlediska tržního by měli být
právě rodiče dětí cílovou skupinou, protože oni rozhodují o hospodaření s finančními
prostředky. Situace se může zkomplikovat o to více, jde-li o loutkové divadlo, snažící se
pomocí alternativních představení zaujmout i dospělého diváka. Komunikační strategie
pak musí nutně bojovat s vlastním dvojím pojetím divadla ze strany vlastní instituce i ze
strany faktické dvojí cílové skupiny, které je velmi nesnadné protnout v bodě
přijatelném pro obě strany39.
Komunikační strategie je odvislá také od vnímání samotné komunikující
instituce cílovým divákem. V našem případě je nutné vědět, jaké postavení divadlo
v očích cílové skupiny zaujímá. Z hlediska českého diváka je divadlo považováno za
kulturní stánek, jehož návštěva patří ke společenské události a de facto i společenskokulturní povinnosti diváka ve vztahu k sociální a vzdělanostní úrovni. Starší generace
vnímá divadlo jako tradiční a klasickou instituci, na kterou je třeba adekvátně reagovat
(oblečení, účes, typ chování) a vesměs přijímá dramaturgický plán jako danou věc. Při
dotazování v českých divadlech vyšlo najevo, že o abonmá má zájem hlavně divák
střední a starší generace, který takto respektuje představu divadla o jeho směřování a de
facto se přizpůsobuje. Z pohledu tohoto diváka je vizuální komunikaci ve formě plakátu
možné označit za upevnění vztahu a ztotožňování se se „svým“ divadlem. Je potřeba
zdůraznit, že tradiční divák povětšinou volí návštěvy zavedené instituce s klasickým
repertoárem a nevyhledává alternativní scény.
39

Praktický případ byl v rámci projektu zaznamenán u Divadla loutek Ostrava, které se na své
alternativní scéně snaží nabízet produkci pro dospělé publikum (cílová skupina od cca 15 let výše), ale
povětšinou naráží na zakotvené vnímání své instituce jakožto „divadla pro děti“. Ve sledovaném období
2012-2014 se divadlu nepodařilo připravit zvláštní komunikační strategii zaměřenou na dospělého diváka
a představení určená pro něj inzeruje ve stejných materiálech a ve stejné podobě jako produkci dětskou.
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Naopak cílová skupina mladých diváků (cílová skupina od cca 17let do 30) je
z pohledu divadla problémová. Divadla jsou často vnímána jako zastaralé zkostnatělé
instituce, vnucující svůj program bez ohledu na přání veřejnosti. Velkou roli hraje také
vymezení se vůči předmětu zájmu rodičů40, v současné době je vnímání divadla
ztěžováno také velkou konkurencí ze strany kulturních zdrojů nových médií. Na
divadelní instituci a její činnost lze jen stěží aplikovat současné kulturní trendy sdílení
či produsage. Už samotný plakát s dominantní vizualitou loga či přímo jménem divadla
(nebo silné jednotné vizuality) může působit na tuto cílovou skupinou negativně ve
smyslu vnucované pasivity a ignorování vlastního kreativního potenciálu. Jakkoli
zajímavé představení určené přímo pro mladé publikum může vyvolat odpor právě
vůči oné „určenosti“ a „zacílení“. Zajímavý je přístup divadel k nabízení předplatného
mladým divákům – nejčastěji je to formou přímé nabídky v rámci vzdělávací instituce a
ve spolupráci s ní a to s poukazem na vzdělání a znalost základního kanónu světové
dramatické literatury. Přímou komunikaci v tomto smyslu zaujímá již po delší dobu
ostravská Komorní scéna Aréna, studiové divadlo s vyhraněným repertoárem.I když je
Aréna otevřena všem divákům, její prezentační materiály včetně plakátů umožňují
ztotožnění spíše mladší generaci. Herci jsou na plakátech zachyceni ve značně
expresivních pózách, s důraznými kontrastními znaky (zrezivělé hřebíky a bílá košile,
cigareta a rakev, umírající nahý muž ve vaně). Tato často až brutální estetika
koresponduje adekvátně s repertoárem divadla, jenž usiluje o pravdivý niterný projev.
Na tradičního, konzervativního diváka může ale svou přímočarostí působit depresivně a
dle jeho osobnostního naturelu jej i vyděsit41.
Vizuální materiál divadla prezentující dané představení ale musí být
akceptovatelný pro širší veřejnost, nikoli jen pro konkrétní cílovou skupinu (diváky
divadla). I když se z hlediska marketingu divadla jedná o „prodej představení“
v klasickém slova smyslu (je to prodej vstupenek na dané představení), nelze
představení z hlediska vizuální komunikace zaměřit jen na jednu skupinu. Vizuální
znaky použité v adekvátní komunikaci s cílovou skupinou mladé generace by nemusely
být rozpoznatelné pro generaci starší, resp. mohly by být interpretovány jinak. Divadla
40

Zájmová stratifikace v oblasti obliby konkrétních žánrů je markantní zejména v hudbě, kdy má každá
generace vlastní hudební cítění a vnímání.
41
V souvislosti s jednotným vizuálním stylem je možné v případě Komorní scény Arény vyzdvihnout až
z historického hlediska účinnou práci s barvou logotypu a záhlaví pro typografii na plakátech. V roce
2012, kdy Aréna přijala novou vizuální identitu, pracovala s růžovou barvou, v letošní sezóně používá
barvu žlutou.
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ale jistě musí v této věci nalézt kompromis: dominantně komunikovat se „svým“
divákem, který divadlo již zná a jehož rukopis a tvorbu akceptuje, aniž by se ale divadlo
uzavíralo před dalšími skupinami. V tomto směru je možné za kompromis považovat
(jakkoli problematický) velmi často volený fotografický formát, zachycující situaci či
atmosféru představení, byť je použití fotografie velmi tematicky zužující (jak bylo
uvedeno výše). Např. uvedený plakát Městského divadla Kladno pro představení Marie
Antonietta zobrazuje samotnou herečku ztělesňující ústřední hrdinku hry s prvky,
náležejícími k tradičnímu vnímání osoby této francouzské královny (extravagantní účes,
luxusní ušlechtilí psíci, množství šperků i noblesní držení těla). Pozadí plakátu je
stylizováno jako růžová tapeta, odkazující na stěny budoáru francouzských šlechtičen,
což podtrhuje starožitná bílá židle. Vyfotografovanou herečku na plakátě je tedy možno
vnímat jako zobrazení titulní hrdinky se všemi očekávanými atributy a typickými
znaky. Komunikační sdělení je ale také možné interpretovat přímo, kdy sledujeme
fotografii francouzské královny s tradičními znaky, neboli osobu dnešním slovníkem
zvanou „socialite“, která nese znaky své třídy s intenzitou ad absurdum. Popisek u
plakátů označuje příběh Marie Antonietty jako „příběh nejstylovější královny“, což
zcela koreluje se slovníkem mladé generace. S ohledem na dříve uvedenou
problematiku jednotného vizuálního stylu je tento v provedení Městského divadla
Kladno označit za nerušivý a podporující individuální představení- jednota stylu je
prezentována pomocí „tapet“ na pozadí plakátu, které jsou ale vždy zbarveny podle
potřeb jednoho daného představení a vhodně tak dobarvují celkové vyznění plakátu.
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24. Teatr dramatyczny Bialystok: Rewizor
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6. Plakát jako komunikace ve veřejném prostoru
Plakát je ze své podstaty reklamní materiál určený do veřejného prostoru.
Odpovídá tomu jeho velikost (typicky formáty A2 nebo A1, dle možností výlepové
plochy), uzpůsobení typografie i obsahová složka. Podle Levinsona připomínají
venkovní plakáty a billboardy lidem existenci zadávající instituce, ovšem plakáty ve
vnitřních prostorách je přímo vedou k nákupu daného zboží42. Divadlo je ale specifická
instituce i z hlediska své určité „výběrovosti“ – zakoupení vstupenky není součást
každodenních nákupů, nejde ani o zboží nezbytné. Ve své podstatě je zájem o koupi
vstupenky do divadla v danou chvíli výjimečný, spojený s výjimečným výběrem
(představení) a nákupem (vstupenky). Pro divadelní plakát tedy spíše neplatí provázání
většího prodeje s plakátem umístěným ve vnitřních prostorách. Pokud je vyvěšen ve
vnitřních prostorách partnerské instituce, působí na náhodného diváka stejně
informativně jako plakát umístěný na ulici apod. Marketingové a mediální aktivity
realizované ve venkovním veřejném prostoru se označují termínem outdoors. Jak uvádí
S. Horný, silnou stránkou outdoors aktivit je možnost regionálního působení a dobrého
demografického zacílení reklamy. Za slabou stránku označuje nemožnost prezentace
podrobnějších informací43. Zejména jev regionálního působení je dalším specifikem
divadelního plakátu – divadla pražská neusilují a priori o diváky z Brna a Ostravy a
naopak.
Veřejný venkovní (marketingový) prostor je pochopitelně přístupný všem
subjektům na trhu. Z komerčních důvodů existuje již fakticky jen málo oblastí, ve
kterých nelze reklamu umístit (památky, pietní místa), ze stejných důvodů a rovněž
z důvodů kontrolních je obecně umístění propagačních materiálů povoleno na
vyhrazených místech a je zpoplatněno. I tak se ale v souvislosti s nadměrným
množstvím propagačních materiálů hovoří o tzv. marketingovém smogu, kdy nadměrné
množství marketingové komunikace obtěžuje a vyrušuje. Všudypřítomné a často
agresivní formy marketingové komunikace způsobují, že značná část této komunikace
není pro příjemce relevantní44. S estetického hlediska se stále více hovoří o fenoménu
tzv. vizuálního znečištění, který označuje nesourodý příval rušivých vizuálních sdělení,
obklopující zejména obyvatele měst. Pestrá paleta navzájem spolu nesouvisejících a
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Levinson, J.C.: Guerilla marketing, s. 54.
Horný, S.: Vizuální komunikace firem, s. 29.
44
Karlíček, M. a kol.: Základy marketingu, s. 204.
43
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tedy nutně neharmonických vizuálních materiálů působí na diváka rušivě a únavně45.
V takovém prostředí se musí samozřejmě pohybovat také médium divadelního plakátu.
Navíc kvůli relativně malé ploše plakátu významně záleží na vzájemné provázanosti a
souhře použitých znaků, i jindy efektivní znak může být ve své sdělnosti znehodnocen,
je-li vizuálně překryt jiným, nesouvisejícím znakem. Problematická estetika veřejného
prostoru tak ve svém důsledku působí negativně i na jakkoli kvalitní materiál, jehož
interpretování je v rámci veřejného prostoru jen stěží výběrové a jehož sdělení je tak
silně ovlivněno dalšími přítomnými komunikačními znaky.
6.1. Budoucnost divadelní plakátu ve vizuálním veřejném prostoru
V současném světě, ve kterém dominantně vládnou nová média, může být plakát
snadno vnímán jako přežitek. V případě divadelního plakátu je pak situace o to horší, že
velmi často je považováno za přežitek samotné divadlo. Nicméně pokud divadla stále
(ať už z jakýchkoli důvodů) plakáty ke svým inscenacím vytvářejí a nechávají je
vyvěšovat do veřejného prostoru, je záhodno se jimi zabývat. Častý argument na obranu
nekvalitních plakátů, a sice že se „na ně nikdo nekouká,“ je scestný. Pokud se konkrétní
divadlo domnívá, že plakát se již stal přežitkem, je vhodnější na jejich realizaci
rezignovat úplně, nežli vytvářet ve veřejném prostoru nevhodné vizuální komunikace se
vztahem k vlastní značce divadla. Pokud divadlo v současné době své diváky oslovuje
jinak nežli plakátem a tedy nepovažuje-li investice a vůbec úvahy do této stránky své
činnosti za podstatné, stále tak ale zcela zbytečně investuje do návrhu, tisku a výlepu
reklamního produktu, který nese jeho jméno a bohužel velmi matoucí vizuální
informaci. Značná nedbalost až zanedbání se projevují mj. v tom, že je v divadlech
tvorba plakátů zadávána externím, ryze reklamním firmám, které nemají k divadlu ani
ke konkrétní inscenaci úzký vztah a jejichž práce je velmi často anonymní. Plakát je ale
hlavičkou divadla. Divadla na svých webech většinou na plakáty nijak neupozorňují,
nejsou s nimi ztotožněny. V tomto směru je zajímavý zcela opačný postup polských
divadel, jmenovitě divadla ve Wroclawi, které u každé své inscenaci uvádí link na
plakát, vždy s uvedením autora. S ohledem na velký nástup propagace designu jako
životního stylu je ale možné, že si jednotlivé instituce, tedy včetně divadel, uvědomí
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Týdeník The Economist v článku Visual Pollution referuje o projektu „Clean City“ v brazilském São
Paulu, v rámci něhož byly z města odstraněny všechny billboardy. Článek dostupný on-line na:
http://www.economist.com/node/9963268
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důležitost plakátu jako výstupu grafického designu a chopí se nabízené příležitosti
prezentovat se adekvátně dle módního trendu.
7. Vizuální komunikace plakátu jako součást studia médií a mediální komunikace
V rámci základního dělení komunikačních médií na primární a sekundární je
možno zkoumat bohatou paletu mediálních vztahů. Oblast vizuální komunikace podléhá
definicím druhého typu – jde o prostředky, využívající přenos a záznam
komunikovaného sdělení obrazovou formou. Uvažujeme-li o vizuální komunikaci jako
o vztahu mezi vysílatelem (původcem) informace ve formě obrazového sdělení a
adresátem, jedná se typicky o nerovný vztah, kdy adresát nemá možnost stejné reakce a
pasivně přijímá předané sdělení (i když lze si představit výměnu např. kresbiček se
znaky vyjadřující sdělení relevantní pro dvojici osob – komunikační slovník je ale
s ohledem na problém interpretace omezený). Znak vizuální sdělení se vyznačuje
univerzální srozumitelností a současně umožňuje více variant kontextuální interpretace.
Tradiční výstup vizuální komunikace (plakát, billboard, leták) lze dále definovat jako
součást masových médií, neboť se předpokládá akceptace sdělení početnými příjemci se
vzájemnými slabými či žádnými sociálními vazbami.
7.1. Problematika plakátu jako masového média
Samotný plakát jako výstup vizuální komunikace nesoucí znaky, jenž mají být
interpretovány a akceptovány, splňuje charakteristiku masového média. Jeho zadavatel
(vysílatel) rozhoduje o sdělení bez ohledu na stanovisko příjemců. Rozhoduje nejen o
obsahu vizuálního sdělení, ale také o jeho faktickém konání i místě realizace. V praxi
lze najít divadla, která plakáty k představením nevytvářejí a svou identitu komunikují
jinak (nejčastěji jinou mediální komunikací), např. v českém prostředí Městské divadlo
Mladá Boleslav či v zahraničí berlínské Schaubühneam Lehniner Platz. Velká většina
sledovaných divadel plakáty ale tvoří a činí tak na základě vlastního rozhodnutí
komunikovat svá sdělení tímto způsobem, bez ohledu na ekonomickou nebo provozní
náročnost.
Problematické může být u plakátu splnění definice příjemců masové
komunikace. Divadelní plakát na základě své charakteristiky nese sdělení dostupné jak
pro své stávající příznivce, pro příznivce divadla obecně (návštěvníky jiných divadel,
resp. jiných divadelních žánrů), tak pro jakékoli další sociální skupiny. Platí tedy, že
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sdělení je určeno pro veřejnost obecně a tedy sociálním skupinám. Problém může nastat
v souvislosti s předmětem sdělení a tedy informace, kterou je třeba sdělit a na druhé
straně akceptovat. Návštěva divadel není většinovou zábavou a pro řadu sociálních
skupin je tato forma kultury z mnoha důvodů nezajímavá. Divadlo je často vnímáno
jako kulturní forma vymezená pro určitou část veřejnosti (typicky s vyšším vzděláním,
z lepších majetkových poměrů). Tímto vyloučením části publika se de facto zužuje
oblast příjemců na publikum – diváky z různých sociálních vrstev či skupin, vždy ale
propojených společným zájmem. Rovněž také v této již užší skupině nemusí být plakát
konkrétního divadla akceptovatelný pro všechny recipienty: jak bylo zmíněno
v souvislosti s problematikou cílových skupin, mnozí diváci nejsou schopni či ochotni
akceptovat sdělení, vysílená divadlem s pro ně neatraktivním repertoárem či uměleckým
pojetím. Vizualita a tedy i volba použitých prostředků
M. McLuhan s ohledem na zaangažovanost obou komunikační stran v procesu
výměnu informací rozeznává tzv. chladná a horká média. Za chladná média označuje
ty, které od účastníka komunikace vyžadují doplnění a tedy vysokou participaci, horká
média neposkytují pro tuto participaci prostor a od adresáta tedy není vyžadováno
doplnění informace. Horká média mají schopnost intenzivněji působit na emoce člověka
a obvykle působí na více lidských smyslů46. McLuhanovo rozdělení médií koresponduje
s dělením médií na primární a sekundární, ovšem McLuhan specifikuje svou
kategorizace pomocí termínu „naplněnost daty“47. Tento termín, ač nezamýšlen prvotně
na vizuální komunikaci, je z hlediska uvažování o obsahu vizuálního výstupu ve formě
divadelního plakátu velmi zajímavý. Z komunikačního hlediska je dnešní plakát horké
médium, neboť obsahuje všechna sdělení sám o sobě a de facto nevyžaduje jejich
doplnění publikem. Současný divadelní plakát přímočaře informuje a divák je pasivním
příjemcem. Klasické divadelní plakáty s vysokou uměleckou hodnotou (zmiňovaní
klasici plakátu, jako např. Alfons Mucha, František Zelenka, v současnosti mj. Pekka
Loiri, Otakar Karlas) lze ale z vizuálního hlediska označit za média chladná, neboť
recepce a detekování informace, podané vizuálními kódy, vyžaduje divákovo zapojení.
Takový plakát je rovněž uchovatelný (další projev chladného média) a má navíc rovněž
značnou historizující funkci.
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Horný, S.: Vizuální komunikace firem, s. 33.
McLuhan, M.: Jak rozumět médií. Extenze člověka, s. 33.
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Z vizuálního hlediska můžeme vypozorovat přechod z pojetí plakátu jako
chladného média k médiu horkému, které beze zbytku vyplňuje komunikační prostor a
které předpokládá pasivního recipienta. Stejné chápání lze, z hlediska komunikování
informací, pozorovat u pojetí divadla jako umělecké instituce. Divadlo v tradičním
smyslu usiluje o to být chladným médiem, které poskytuje dostatek prostoru pro
svébytnou interpretaci publikem, od něhož zároveň žádá vysokou míru participace.
V ideálním případě bude i plakát takovéhoto divadla chladným médiem, obsahujícím
shodné kódy jako představení (scénografické prvky, náznak kostýmů). Divadelní
představení ale není svou podstatou zachytitelné a uchovatelné. Současný divák vlivem
televizní a filmové produkce vyžaduje v rámci divadelní produkce stále častěji divadlo,
projevující se jako horké médium, tj. poskytující veškeré informace a nevyžadující
aktivitu diváka. Tomuto pojetí by odpovídala plakátová produkce, hovořící jednoznačně
a nevyvolávající množství interpretačních možností. Tento trend se ale vlivem aktivity
části publika na poli nových médií v současné době mění, s již ale zcela jiným
očekávaným výsledkem.
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25. Husa na provázku: Myši Natalie Mooshabrové
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7.2. Divadelní plakát jako objekt kultury v masových médiích
V obsahu médií, v mediální produkci, se nepochybně odrážejí nejrůznější
stránky kulturního prostředí, v němž média působí. Stejná charakteristika platí i pro
vizuální média, jak nejlépe dokazuje mj. vývoj oboru dějin umění. Divadelní plakát je
tedy kromě jiného také součástí kultury příslušné společnosti a nese v sobě kulturní
identitu dané doby. Rovněž současná pozice divadelního plakátu odráží mnohé kulturní
a společenské aspekty. Plakát jako reklamní materiál v sobě nese časovou zakotvenost
(uvedené termíny představení), takže je a priori odrazem specifické divadelní kultury,
fungující v daném období. A protože divadla ve svém dramaturgickém plánu odrážejí,
více nebo méně, aktuální společenskou situaci a fakticky i diváckou poptávku (z
dlouhodobého hlediska tak zájem publika do jisté míry ovlivňuje repertoár), stávají se
jejich plakáty odrazem této skutečnosti.
Divadla jako tradiční umělecké instituce jsou ale také účastníkem procesů
masové kultury, jakkoli v ní nyní zaujímají specifické místo díky své jisté exkluzivitě.
Dřívější divadelní představení byla masovou zábavou, na úrovni dnešní televizní
produkce. Pokud později divadla vývojem získala onu výlučnost a do jisté míry
uměleckou „nadřazenost“ právě nad televizí a filmem, dělo se tak na základě již
odlišných preferencí publika. O to ale divadlo musí dále usilovat a činit tak metodami
atraktivními právě pro toto publikum. Divadelní repertoár a s ním související vizuální
projev jsou ovlivňovány rovněž globálními trendy. Jak uvádí McQuail na příkladu
televize jako masového média, posouvajícího hranice společenského prostoru, televize
předvádí všechny sociální zkušenosti najednou a již neexistují žádná tajemství. Je
stejnou měrou zobrazována smrt, sex nebo moc48. Stejný trend očekává divák i u
divadla a to mu jej poskytuje. Dalo by se říct, že čím otevřenější představení, potlačující
onu primární estetickou „výlučnost“, tím je o něj větší zájem (za všechny jmenujme
neustále vyprodanou inscenaci Dejvického divadla Ucpanej systém49 nebo Pestré vrstvy
v podání Divadla Petra Bezruče). Plakáty k těmto inscenacím tuto určitou až šokující
kontroverznost nenesou, na základě sdílené zkušenosti publika a spoluúčasti jiných
médií (ukázky v televizi, recenze v tisku, vytvořená pověst mezi návštěvníky divadla)
už ale mohou být v tomto duchu interpretovány a vyhledávány. Divák – publikum tak
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přijímá informace podané plakátem již ve zcela jiném kontextu a může se i snažit
aktivně nalézat ony „znaky kontroverze“. Konkrétní plakát se tak stává předmětem
diskursu a jeho analýza podléhá rozšířeným kontextuálním zákonitostem.

26. O Teatrão: Home Sweet Home
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8. Vývoj médií a divadelní plakát
Prudký nárůst produkcí, domácí zábavy a webových médií vytvářených
samotnými spotřebiteli naznačuje, že model hromadných sdělovacích prostředků do
značné míry ztratil vliv50. Četné studie zpracovávající fenomén nových médií se vesměs
shodují na tom, že klasická média nemohou obstát v nových podmínkách a budou to
ony, kdo se bude muset přizpůsobit. Např. A. Bruns na příkladu televizního vysílání
uvádí, že diváci, zvyklí s mediálním obsahem svobodně a kreativně nakládat, nejsou již
ochotni pouze „trpně“ přijímat televizní diktát. Rovněž komerční poloha televize,
z pohledu diváků prezentována reklamními spoty, již není tolerována51. Toto platí
zejména pro mladší generace uživatelů médií, kteří svůj otevřený a vpravdě rovnocenný
vztah ke komunikačním technologiím získali díky snadnému přístupu k nim většinou již
v raném věku.
Vliv internetu a nových médií obecně není v jednotlivých zemích nijak
markantně odlišný. Ústup tradičních médií a usilovné hledání nových komunikačních
cest ze strany divadel bylo zaznamenáno ve všech zemích. Téměř všechna sledovaná
divadla jsou již napojena na rozšířené sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram,
Google+, aj.), nejaktivnější je užívání Facebooku a Twitteru. Z hlediska vizuální
komunikace nejvhodnější Instagram je zatím využíván u malé části divadel (v ČR téměř
vůbec). Formát plakátu je po adekvátní úpravě umísťován na plochy sociálních sítí, kde
má působit stejně jako klasický formát plakátu ve veřejném prostoru. Z pochopitelných
důvodů se tak i u těch nekvalitnějších plakátů ztrácí komunikační síla a z předloh
plakátů se stávají fakticky jen malé ilustrační obrázky. Totožný design samotných
plakátů a obrázků, používaných na sítích, je povětšinou dán časovými a ekonomickými
důvody. Nástup nových médií a s nimi souvisejících kreativních komunikačních
platforem (mj. Pininterest, Flickr) a obecně snadná dostupnost elektronických zařízení,
které umožňují kdykoli se na ně napojit (tablety, chytré telefony) postupně mění
vnímání obraznosti a vizuality. Příspěvky, označované jako nejoblíbenější a sdílené po
celém světě, nejsou ty, které by byly funkční z hlediska esteticko-vizuální, ale ty, jejichž
fakticky obsah souvisí se životním stylem a vyladěním uživatelů. Ti tak dávají přednost
obsahové náplni, která se dotýká jich vlastního života a jejich postojů a tuto vlastní
50
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akceptaci provádějí aktivně (vlastním zájmem o příspěvky, jejich zobrazením a
následně sdílením). Publikum si tak ze svého vlastního popudu zvyká přijímat jen
vyselektovaný obsah – který lze v ideálním případě pozměňovat dle vlastní volby – a
stejnou měrou přijímá formát tohoto obsahu, který je poplatný použité technologii.
Dřívější zcela převládající účinek veřejného reklamního prostoru se tak přenáší na velmi
malou plochu obrazovky v soukromém prostředí. Za unikátní symbol propojení
veřejného a ve vlastním smyslu soukromého komunikačního prostoru, a tedy i za
symbol akceptace začínající dominance nových médií ze strany zadavatelů divadelních
plakátů, lze považovat QR kódy, stále častěji používané na plakátech. Provázanost
plakátu jako klasického propagačního média s přístupem nových médií, spojený
s přesunem komunikačních sdělení na sociální sítě může také znamenat definitivní
konec plakátu. Veřejně sdílená vizualita se tak přesouvá do soukromí a stane se
vizualitou výběrovou a individuální.
8.1. Konkrétní příklad: plakáty Dejvického divadla
V českém prostředí je vývoj divadelního plakátu, čelícího „konkurenci“ nových
médií velmi dobře ilustrovat na příkladu Dejvického divadla. Dejvické divadlo prošlo
vývojem od malého svébytného divadla, hrajícího mimo centrum města pro malý počet
diváků, po uznávané a jak odbornou, tak diváckou veřejností uznávané a ceněné
divadlo, které se těší obrovskému zájmu diváctva. S vývojem divadla prošly
pozoruhodnou proměnou i jím vytvářené plakáty k jednotlivým inscenacím, což je o to
zajímavější, že se po celou dobu existence divadla o jeho grafickou a výtvarnou stránku
stará stále stejná osoba, výtvarnice Tania Stránská. V devadesátých letech a v období
přelomu století byly plakáty divadla vesměs silně abstraktní, se silnou vizuální
zkratkou. Divadlo, kromě loga, nevytvořilo pro svou prezentaci jednotný vizuální styl a
každý plakát z tohoto období je unikátem, např. plakát pro inscenaci Bratři Karamazovi
(premiéra r. 2000), která byla na repertoáru až do roku 2014, pro hru Zelený ptáček
(premiéra r. 1997), hru Revizor (premiéra r. 1998) nebo hru [sic], uváděnou v letech
2003-200552.

V posledních

letech

ale

divadlo

vytváří

plakáty

s dominantní

fotografickou složkou, která prezentuje konkrétní umělce, vystupují v daném
představení. Tato konkrétní personalizace stojí v kontrastu se zmíněnou abstraktní
52
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Bienale v Polském Rzeszowě
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tvorbou, kdy bylo na plakátech k obsazení uvedeno pouze „hrají: herci Dejvického
divadla“. Novější plakátová produkce tak použitím fotografií odkazuje na jednotlivé
herce, nikoli na herecký soubor jako takový. Patrné je to např. u plakátu pro inscenaci
Dealer´s choice (premiéra r. 2010), Muž bez minulosti (premiéra r. 2010) nebo
v případě aktuální inscenace Kakadu (premiéra r.2014). I období od 2005 lze nalézt
plakáty bez přímého odkazu na konkrétní herce, nicméně i tak se téměř vždy jedná o
použití fotografie (např. plakát představení Kafka ´24, premiéra r. 2014). Za určitou
syntézu obou uvedených stylů můžeme označit plakáty pro inscenace Spříznění volbou
((premiéra r. 2006) nebo Dračí doupě ((premiéra r. 2008), které využívají koláž,
založenou na konkrétní fotografii. V posledních letech divadlo navíc vytváří plakáty
jen pro potřeby vlastní archivace, ve veřejném prostoru je využívá zcela minimálně (de
facto je v prostorách vlastní budovy). Je to dáno stále větším využitím sociálních sítí
(pravidelné reportáže a aktivní komunikace na Facebooku, zapojení služby Instagram
v roce 2014 apod.) a fakticky i ekonomickou nadbytečností tisku plakátu a samotného
inzerování představení - jak bylo již předesláno, divadlo v současné době zaznamenává
obrovský převis poptávky po vstupenkách. V případě nejnovějších inscenací Kafka ´24
a Kakadu (obě byly premiérově uváděny v roce 2014) byly podklady pro plakáty (ať už
ve fyzické či elektronické formě) k dispozici až dva měsíce pro premiéře.
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27. Dejvické divadlo: [sic]
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28. Dejvické divadlo: Oblomov
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29. Dejvické divadlo: Dealer´s choice
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9. Divadelní plakát a vizuální komunikace v prostředí sociálních sítí
Rychlý a masivní rozvoj komunikačních sítí typu Facebook, Twitter, Instagram
apod. spolu s dynamicky rostoucí uživatelskou základnou těchto sociálních sítí donutil
rovněž divadla komunikovat se svým divákem tímto způsobem. Z českých divadel,
sledovaných v rámci projektu Fixed Theatre, používala Facebook ve sledované
divadelní sezóně 2013/2014 všechna, rovněž tak tomu bylo u všech zahraničních
divadel. Je ale patrný velký rozdíl mezi českými a zahraničními divadelními institucemi
z hlediska využívání sítí Twitter a Instagram (nebo rovněž Google+ apod.). Česká
divadla používají tyto sítě na rozdíl od zahraničních jen výjimečně, což je
pravděpodobně dáno menším počtem aktivních uživatelů v České republice a v s tím
souvisejícími omezenými marketingovými možnostmi na těchto sítích.
Jak už bylo naznačeno v předchozí kapitole, divadla a divadelní instituce
využívají stejné grafické podklady pro své plakáty jak pro tisk a následný výlep (tzn.
pro tradiční využití plakátu), tak i pro sociální sítě, a to jako internetovou reklamu či
upoutávku. V této formě se plakát objevuje jako běžná fotografie, typicky formátu jpeg
nebo gif. Dodatečné úpravy vizuálu plakátů nebyly zachyceny. Médium plakátu tak
ztrácí jednu ze svých typických vlastností – nehybnost. Plakát se stává pohyblivým a
přenositelným komunikačním materiálem, což je vlastnost, která mu ve vztahu k jiným
komunikačním prostředkům původně scházela. Není tak už jen pasivním komunikačním
výstupem, který předává komunikační hodnotu náhodnému divákovi, který jej sám
vyhledá, ale je nyní možné jej přemísťovat, sdílet, komentovat, rozesílat dále apod.
Konkrétní sdělení tak získává další rozměr, a to rozměr v zásadě globální. Klíčovým
rysem globalizace komunikace je podle Johna B.Thomsona skutečnost, že mediální
produkty obíhají stále více na mezinárodní úrovni. Thomson dále uvádí, že materiál
vyrobený v jedné zemi není distribuován pouze na domácím trhu, ale také – a stále více
– na trhu globálním53. Toto tvrzení lze vztáhnout na problematiku marketingové
komunikace v prostředí sociálních sítí beze zbytku. Je zcela běžné, že se „fanouškem“
konkrétní instituce na Facebooku stávají i osoby, které téměř jistě nebudou konzumovat
přímý produkt – v našem případě jsou to facebookoví fanoušci českých divadel, kteří
nežijí v České republice a nehovoří česky54. I tito příznivci divadla se stávají příjemci
informace, která k nim promlouvá pomocí konkrétních vizuálních kódů, ke kterým by
53
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mimo internet neměli přístup (tj. jsou příjemci sdělení pouze ve virtuálním světě, nikoli
ve světě reálném)55.
Protože je ale divadlo instituce z komerčního pohledu zabývající se primárně
prodejem představení, resp. vstupenek na ně, přestává být v tomto smyslu plakát jako
reklama efektivní, protože jeho prvotní účinek se takto vytrácí. Nutná lokálnost divadla
(pomíjíme možnost zájezdů nebo hostování, které u běžného repertoárového divadla
netvoří podstatnou část činnosti) tak značně omezuje výhody plynoucí z využívání
sociálních sítí, ze kterých mohou těžit jiné produkty, včetně kulturních (např.
jednorázové mimořádné akce typu koncert apod.). Samotné fungování na sociálních
sítích ale může divadlo i přes uvedené zásadní omezení jako značku (brand) efektivně
rozvíjet. Nejvýznamnějším bodem je zajisté udržování vztahu s divákem, který je
potenciálním návštěvníkem divadla. S ohledem na divadelní plakát je tento divák
v ideálním případě vystaven jeho dvojím účinkům – ve veřejném prostoru působiště
divadla, ve kterém se pohybuje i divák (stávající nebo potenciální), i v prostoru
sociálních sítí. Takový vztah mezi vysílatelem a příjemcem informací je utvrzován a
posilován pravidelným kontaktem a opakováním podnětů. Stane-li se ale příznivcem
osoba, která fakticky nemá možnost divadlo navštívit a naplnit onen základní
předpoklad divadla (tj. stát se divákem, návštěvníkem divadla), je možné
prostřednictvím jejich aktivit na sociálních sítích divadlo fakticky propagovat a
nacházet mezi dalšími uživateli nové příznivce, z nichž se mohou stát i návštěvníci
divadla v prvotním slova smyslu.
9.1. Problematika cílové skupiny na sociálních sítích a na internetu u divadelního
plakátu
Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, divadelní plakát jako takový je
určen pro masové disperzní publikum. Není tedy určen pro úzkou cílovou skupinu. Je to
dáno širokým záběrem divadel a zejména pak jejich otevřeností (uměleckou i komerční)
vůči veřejnosti, kdy si lze jen stěží představit omezení přístupu určité skupiny obyvatel,
resp. diváků. S tím úzce souvisí umístění plakátu do veřejného prostoru, kde se stává
objektem dostupným komukoli. Cílové skupiny diváků - uživatelů sociálních
55
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komunikačních sítí je ale nutné z praktického i teoretického hlediska charakterizovat
jinak. V prvé řadě jde o dostupnost informace zprostředkované plakátem, resp. jeho
obrazovým ekvivalentem. Zatímco jsou informace ve veřejném prostoru dostupné bez
omezení (byť jde o dostupnou lokální), přístup k informacím v prostředí internetu je
omezen právě na s ním související technologickou vybavenost a de facto i vzdělanost.
Ta divadla, která v současné době upouštějí od venkovní reklamy a soustředí se ryze na
nová média a sociální sítě, nutně omezují svá reklamní sdělení jen na konkrétní skupinu
veřejnosti56. Je samozřejmé, že používání obrazových propagačních materiálů na
vlastních webových stránkách, stejně jako využívání komerční reklamy na internetu
např. v podobě bannerů patří k základním činnostem marketingové strategie divadel.
Nicméně i mezi diváckou skupinou, která internet může a chce využívat, lze detekovat
možné příjemce informace, kteří zůstanou opominuti - jsou to ti uživatelé internetu,
kteří nejsou členy komunikačních sítí, které divadlo využívá (jak již bylo zmíněno,
v českém prostředí jde dominantně o Facebook). Tyto osoby si z nejrůznějších důvodů
nepřejí sociálních a komunikační sítě užívat a nemohou tak zaznamenat komunikační
strategie využívané na sociálních sítích.
Užší skupina diváků, kteří jsou zároveň uživateli internetu i uživateli sociálních
a komunikačních sítí, má tedy možnost stát se příjemcem komplexních komunikačních
kanálů divadla. Nicméně i v této podskupině je třeba rozlišit dvě varianty - diváky, kteří
jsou příznivci divadla a jsou přihlášení k odběru jeho novinek (v případě Facebooku
jsou to fanoušci stránky divadla) nebo jde o aktivní uživatele sociální sítě, kteří jsou
příjemci reklamního sdělení, prezentovaného na těchto sítích. Diváky-příjemce
informace z druhé jmenované skupiny můžeme označit jako disperzní publikum, tedy
shodně jako diváky-příjemce informace z veřejného prostoru. Mezi oběma těmito
podskupinami je, co se týče vnímání a dekódování obrazového materiálu (plakátu)
velký rozdíl: zatímco příznivci divadla, kteří jej cíleně sledují na sociálních sítích,
mohou každou další aktivitou ze strany divadla svůj vztah k němu posilovat a lépe se
s ním jako s institucí identifikovat, disperzní publikum jako příjemce reklamního
sdělení de facto náhodným způsobem, vnímá překládaný obraz stejně jako divák, který
jej ve formě vylepeného plakátu míjí na ulicích. Jeho zaujetí a pozornost je tedy
stimulovaná jiným způsobem, než je tomu u diváků již s divadlem ztotožněných.
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Samozřejmě platí, že divadlo inzeruje na sociálních sítích hlavně proto, aby získalo
nové stále příznivce, resp. odběratele. Vnímáme-li sociální komunikační síť jako
komunikační kanál, tak je jeho úspěšnost možné poměřovat zejména počtem
oslovených uživatelů, tedy těch příjemců informace, kteří se k odběru informace sami
přihlásí (v případě Facebooku označí danou stránku tlačítkem „to se mi líbí“, resp.
„like“). Divák-uživatel sociálních sítí, který v jejich prostředí primárně nepátrá po
možných nabídkách z divadelního prostředí, tak reklamu vnímá jako nechtěnou a
ignoruje ji. V tomto případě se z pochopitelných důvodů rovněž ztrácí jakékoli estetické
a výtvarné možnosti plakátu a jeho potenciál, a to z důvodů nutné konverze grafického
podkladu plakátu do malého obrázku. Pro divadelní propagaci v prostředí sociálních sítí
jsou tak mnohem vhodnější neplacené uživatelské skupiny, ve kterých se uživatelé
sdružují na základě společných zájmů. Obvykle je v nich registrován některý
z pracovníků divadla, který takto může šířit příslušnou nabídku v podobě prezentace
počinů divadla mezi osoby, které účastí ve skupině svůj zájem o tyto informace
deklarovaly.
9.2. Divadelní plakát a jeho místo mezi marketingovými nástroji divadla
Divadelní plakát byl na počátcích svého vzniku a v období masivního rozvoje
zcela ústředním nástrojem propagace divadelních aktivit. Kromě letáků a drobné inzerce
v denním tisku neexistovala jiná forma, jak oslovit diváky. Zcela zásadní vlastnost
plakátu - jeho lokálnost, splňovala požadavky na oslovení dané cílové skupiny - tj.
obyvatel daného místa, kde divadlo působilo, beze zbytku. S ohledem na možnosti
dopravy a zejména pak na faktickou cílovou skupinu návštěvníků divadel nebylo
naprosto nutné brát v potaz širokou veřejnost jako masu příjemců - skupiny divadelních
návštěvníků se ve velké většiny rekrutovala z řad inteligence a obecně vyšších
zámožnějších tříd57, specifická divadla pak cílila na své diváky dle konkrétního
zaměření, vždy ale v rámci dané skupiny (tj. malá avantgardní divadla oslovující
uměleckou obec nebo studenty, apod.). Prostor ulice byl proto zcela adekvátní potřebám
i možnostem divadel.
V současné době je situace zcela jiná a s ohledem na marketingové aktivity
divadel vede k otázce, do jaké míry je dnes relevantní dále pokračovat ve výrobě a

57

Kromě intelektuálních předpokladů byly a jsou pro návštěvu divadla nezbytné také ekonomické
předpoklady, které nezahrnují pouze zakoupení vstupenky, ale také vhodného oblečení apod.
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distribuci plakátů. Jde-li o získání nového diváka, je možné se domnívat, že jej divadlo
získá náhodným vizuálním kontaktem na ulici? Pravděpodobněji se jeví varianta, že
potenciální divák mající zájem divadlo navštívit (na základě „šeptandy“, referencí,
článků v tisku apod.) bude konkrétní informace hledat právě na internetu nebo přímo
v samotném divadle. Plakát tedy i z hlediska marketingového spíše plní úlohu
potvrzovací a upevňovací. Je to patrné zejména ve vztahu k sociálním sítím a
k prostředí internetu. Spíše vnímá plakát ten divák, který k němu a jeho vizuálními
sdělení již má nějaký vztah, rozumí mu a jeho schopen jej adekvátně dekódovat.
Z hlediska návštěvníků divadel hrají velkou roli abonenti, kterými jsou většinou starší
osoby, popř. studenti. Ty divadla informují o veškeré své činnosti a nabídce představení
nejrůznější formou - přímými zásilkami katalogů a brožur, každoročními nabídkou
speciálních slev apod. Pro tuto skupinu diváků potom plakát ve veřejném prostoru
představuje možnost doslova znovu a znovu se „upamatovat“ na své divadlo a vytvářet
vlastní konotace s tím spojené (např. kdy se hraje konkrétní představení, na které má
divák zakoupeny lístky, jak se divákovi líbilo poslední navštívené představení apod.).
Divák se tedy ve svých úvahách věnuje divadlu, přemýšlí o něm - to vše je vyvoláno
impulsem, který poskytne plakát. Není tedy propagačním materiálem jen pro jedno
konkrétní představení a případně ani ne pro jedno konkrétní divadlo, ale odkazem na
divadlo jako takové, neboť nelze divákovy myšlenkové asociace omezit jen na to
divadlo, jehož plakát úvahu vyvolal. Mnoho diváků pak instituci divadlo vnímá
jednolitě (tzv. „jdou do divadla“), aniž by byli příznivcem divadla konkrétního.
Je-li obsah plakátu omezen pouze na zhuštěná popisná fakta, tj. obsahuje
dominantně pouze informaci o názvu a termínech představení, jeho neměnné použití
v prostředí sociálních sítí se stává problematickým. Velmi rozšířený Facebook nabízí
přímo možnosti vytvoření pozvánky na akci, ke které se fanoušci dané stránky mohou
přidat a dále s ní nakládat. Nicméně pro ty z nich, kteří patří do oné druhé skupiny, která
divadlo v sociálních sítích sleduje jako internetový produkt, který fakticky jinak nechce
či nemůže navštívit, je tato forma plakátu bez informační hodnoty. Nese-li plakát pouze
faktickou informaci v podobě textu, probíhá vnímání kódu pouze na úrovni čtení,
s jedinou přímou interpretací. Divák, který není potenciálním návštěvníkem, se tak
nemůže s divadlem jako institucí identifikovat a dále upevňovat svůj vztah k ní. Platí to
primárně v případě jazykové bariéry. V prostředí daného města, kde je takový plakát
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vylepen, nemusí být toto vizuální ochuzení z marketingového hlediska problém, ovšem
v prostředí sociálních sítí takový plakát zcela rezignuje na jejich potenciál.
Naproti tomu divadelní plakáty nesoucí doplňující vizuální kódy umožňují
divákovi a tedy i příjemci informace ztotožnit se dále s divadlem jako institucí a
podporují jeho vztah k němu. Velká obliba designu a obecně vizuální komunikace
v současné době zvyšuje vnímavost diváků pro tento žánr, je tedy zcela relevantní cílit
svým projevem také na tuto skupinu. Obecnému etablování divadla jako značky se na
sociálních sítích nabízí velké množství prostoru, často se ale zdá, že divadla sama (ze
sledovaných převážně česká) na tento svůj rozměr rezignují, nebo si jej ani
neuvědomují. I pokud je cílem marketingového oddělení, které v podstatné míře
ovlivňuje či přímo ovládá práci grafického oddělení nebo jednotlivých grafiků, pouze
prodat co nejvíce vstupenek a naplnit maximální měrou hlediště, není v současné době
možné využívat jen klasické, přímé metody. Jako cílovou skupinu divadla již nelze
označit jen obyvatelstvo v dojezdové vzdálenosti tohoto divadla – divákem a
pozorovatelem se stává jakékoli publikum na sociálních sítích, se kterým je ovšem třeba
adekvátně komunikovat. Využije-li pak divadlo placenou reklamu např. na Facebooku,
stávají se potenciální diváci tohoto komerčního sdělení opět disperzním publikem, navíc
se značnou nevýhodu spočívající v lokální neurčenosti.
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30. Den Norske opera & Vallett: Alcina
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10. Vizualita ve veřejném a soukromém prostoru: osobní a veřejný marketing
Obsahem tradičního divadelního plakátu je v zásadě informace o konaném
představení. Plakát jako reklamní a marketingový materiál má tedy informovat o novém
produktu (novém představení) a vyzývat k jeho návštěvě. S ohledem na klasické
umístění plakátu do veřejných prostor se nelze omezit na prosté konstatování, kdo, kdy
a kde hraje, co a v kolik hodin. Jako všechny ostatní reklamní a komunikační výstupy, i
plakát musí bojovat o pozornost kolemjdoucích. Ve vztahu k divákům, příjemcům
komunikovaného sdělení, hraje ale roli nejen samotný nabízený produkt, ale také jeho
tvůrce, tedy samotná instituce divadla. Z historického hlediska lze najít jen málo
reklamních materiálů v plakátové formě, které by propagovaly jen samotné divadlo,
naopak je to specifikem divadelních festivalů či přehlídek. Z toho je možné odvodit, že
instituce divadla jako brand je v podání konkrétního divadla již vyřešena a považována
za zavedenou, naproti tomu typicky divadelní festival, který nemá vztah k žádné
specifické instituci, musí svou značku stále budovat a rozvíjet. Jakousi podskupinou
v tomto jsou divadelní přehlídky organizované konkrétním kamenným divadlem v takovém případě je potřeba rozlišit obě dramaturgické linie zcela očividná.
Z výše uvedeného plyne základní obsahový předpoklad divadelního plakátu –
uvést základní informační údaje v textové podobě, v jazyce cílové skupiny. Další
požadavek, přitáhnutí pozornosti, je povětšinou naplňován pomocí vizuálních kódů
relevantních pro dané představení anebo pro samotnou instituci divadla. V tomto
smyslu je klíčové, zda divadlo využívá jednotný vizuální styl, který se posléze stává
součástí prezentace vlastní značky instituce (např. Komorní scéna Aréna, Národní
divadlo moravskoslezské) nebo zda jednotlivá představení pojímá samostatně a tomu
pak přizpůsobuje vyznění plakátu (např. Dejvické divadlo, Divadlo v Dlouhé). Na
základě sledování plakátové produkce je možné usoudit, že využívání jednotného stylu
má v současné době převahu (i když jde často jen o totožné vizuální znaky využívané
v typografii nebo lomu písma), děje se tak pak povětšinou u divadel, která nabízejí více
premiér a u kterých je de facto možný jednotný vizuální styl vystavět. Divadla,
premiérující jen málo (jednou či dvakrát za sezónu) obvykle preferují individuální
pojetí. Rovněž malá studiová divadla, v českém prostředí např. Studio Hrdinů, nebo
divadla fungující jako stagiony (NoD, Meet Factory) přinášejí individualizované pojetí
své plakátové tvorby, a to v souladu s pestrou škálou uváděných souborů. Nicméně
každé jednotlivé části – z hlediska znaku – je možné přiřazovat konkrétní vlastnosti a na
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základě nich určit, v kterých bodech, tj. znacích, jsou si vizuální díla podobná, a kdy se
liší. Jednotlivý znak, použitý na více pracích, ale nemusí vždy nést stejné sdělení. Na
relativně malé ploše plakátu významně záleží na vzájemné provázanosti a souhře znaků,
i jindy efektivní znak může být ve své sdělnosti znehodnocen, je-li vizuálně překryt
jiným, nesouvisejícím znakem.
Jak již bylo naznačeno, pro potřeby sociálních sítí není vhodné využívat
podklady plakátů s dominantními informativními sděleními. Nicméně plakát, který
obsahuje jednotný vizuální styl divadla, může sloužit k posilování značky, i když
neobsahuje příliš jiných identifikujících kódů. Samotný jednotný vizuální styl tak pro
příznivce např. facebookového profilu divadla může představovat konkrétní positioning,
tím spíše, je-li skutečně doprovázen konkrétním sloganem. Např. předsezónní kampaň
ostravských divadel se nese dle motta „Jdeme za vámi“, které se opakuje na všech
reklamních materiálech a všechna čtyři zúčastněná divadla (Komorní scéna Aréna,
Národní divadlo moravskoslezské, Divadlo Petra Bezruče a Divadlo loutek Ostrava) jej
využívají na svých webech i komunikačních sítích. Plakáty pro tuto akci jsou postaveny
primárně na tomto sloganu, které se v průběhu let stalo samostatnou značkou. Jejich
využití ve veřejném prostoru i v podobě obrázku na sociálních sítích tak plní daný
propagační účel.

31. Národní divadlo moravskoslezské: Jdeme za vámi
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Divadelní plakát obsahuje vedle svých reklamních a marketingových parametrů
také výraznou výtvarnou, resp. grafickou složku. Právě tato vlastnost plakát podstatně
vyčleňuje z řady jiných reklamních tiskovin a propůjčuje mu jedinečné vlastnosti jako
de facto uměleckému dílu. Současná rezignace na tuto vlastnost u řady divadel pak
obecně řečeno ochuzuje veřejný vizuální prostor o tento tradiční element a upírá stejnou
měrou samotným divadelním institucím další možnosti. A právě silná výtvarná složka,
fungující samostatně bez přímé, resp. evidentní provázanosti s komerční stránkou,
umožňuje faktickou existenci plakátu či jeho ekvivalentu na sociálních sítích.
Sémiotiku vizuálního sdělení je možno v zásadě posuzovat dvěma základními
způsoby: zda se komunikované sdělení a jeho ztvárnění vztahuje k samotné inscenaci,
nebo k divadlu jako instituci. V tomto smyslu je klíčové, zda konkrétní divadlo staví na
vlastní jedinečné poetice, kterou udržuje ve všech svých inscenacích, fakticky bez
ohledu na režijní osobnost, podepsanou pod daný kus. Příkladem z českého prostředí
může být Dejvické divadlo, Divadlo Masopust nebo olomoucké divadlo Tramtarie, u
kterých nejen volba dramaturgického plánu, ale i případná změna v inscenačním týmu
podmíněna zachováním stávající linie, případně čerpáním z ní58. Udržování povědomí o
těchto vlastnostech divadla, tedy de facto o základním určení divadla, napomáhá beze
zbytku také vizuální stránka. Znaky, nesené v grafických materiálech těchto souborů,
odkazují často na deklarované pojetí reality: tmavé barvy jako symbolika undergroundu,
silná abstraktní linie zvýrazňující neosobnost ve smyslu odmítnutí preference
konkrétních jedinců a zdůraznění souboru jako celku (na rozdíl od tzv. divadel, které
primárně zakládají na účasti známé herecké osobnosti), použití alegorie a metafory.
V tomto smyslu je zajímavé sledovat plakáty různých divadel pro stejné představení. Ve
sledované sezóně 2013/2014 byla oblíbeným kusem českých jevišť inscenace Můj
romantický příběh D. C.Jacksona, kterou mj. uvedlo ostravské Divadlo Petra Bezruče,
Divadlo pod Palmovkou a brněnský soubor Buranteatr59. Zatímco Buranteatr hru uvádí
s podtitulem „Na světě je asi tři a půl miliardy chlapů, takže myslím, že mám celkem
šanci na něco lepšího“ a na plakátě jako dominantní vizuální znak představuje zabalený
kondom, Divadlo pod Palmovkou využívá k vykreslení problematického sbližování
ženského a mužského světa plakát rozdělený na růžovou a modrou. Růžová barva je

58

V této souvislosti je možno zmínit aktuální změnu na postu uměleckého šéfa Dejvického divadla, kdy
osobnost faktického zakladatele divadla Miroslava Krobota nahrazuje Michal Vajdička, který přirozeně
navazuje svými vlastními režiemi na svébytnou poetiku této scény.
59
Plakát možné shlédnout na: http://www.buranteatr.cz/repertoar/muj-romanticky-pribeh/

83

navíc v odstínu „baby pink“, tedy v růžové využívané zejména pro malé děti – evokuje
tak zjevně nevinnost i naivitu hlavní hrdinky. Stejná barevnost, tedy dualita klišovité
modré a růžové je použita i na samotné scéně a v kostýmech. Naproti tomu Divadlo
Petra Bezruče klade důraz na mužského hlavního představitele hry a na plakátě mu
věnuje ústřední roli. Plakát zdůrazňuje onen problémový věk „30+“, kdy již z hlediska
milostných vztahů a partnerského zakotvení začíná jít „do tuhého“. Herec Ondřej Brett,
představitel hlavní mužské role, je proto na fotografii stylizován jako oslavenec na
slavnostním večírku, jeho výraz je ale značně „neslavnostní“ a působí na fotografii
velmi nepatřičně. Dosažený kontrast koresponduje s tématem hry, jejíž hrdinové nejsou
schopni naplnit očekávání společnosti, přírody, ale ani sebe samých.
Dalším příkladem jsou plakáty k inscenaci „Podivný případ se psem“, která je
velmi často uváděným kusem i v zahraničí. Obě divadla vytvářejí plakát v rámci
zavedeného jednotného vizuálního stylu. Zatímco na plakátě Národního divadla
moravskoslezského dominuje již dříve zmíněná poněkud problematická „gilotina“,
Městské divadlo Kladno a jeho vizuální styl dávají konkrétnímu plakátu větší
nezávislost, neboť jednotný vizuální styl je založen de facto jen na ladící typografii a
„tapetovému“ pozadí. Objektem je v obou případech mladý chlapec, hlavní hrdina hry.
Jde o autistu, což je pro představení zcela zásadní: v případě ostravského plakátu je tato
problematičnost postavy vyjádřena zmnožením portrétu hrdiny, a to v křečovitých
pózách, které v kombinaci s jeho nahotou evokují jeho značnou zranitelnost i
zmatenost. Naproti tomu hrdina na plakátě kladenského divadla ničím autistu
nepřipomíná – hrdina naopak působí jako velmi odhodlaný jedinec, který právě přišel
(nebo odchází) vyřešit onen „podivný případ“.
Divák, obeznámený s dějem hry, může dle plakátu detekovat autorské pojetí
režiséra. Z hlediska vizuálně-komunikačního je divákovi bezesporu bližší plakát divadla
v Kladně, neboť jeho hrdina s divákem přímo komunikuje, na rozdíl od druhého
plakátu, na kterém je hrdina zcela ponořen do svého světa a o okolí nemá zájem.
Problematické nasvícení těla hrdiny na plakátě ostravského divadla pak (pravděpodobně
nechtěně) vytváří velkou bílou skvrnu, ve které není snadné zachytit tvar těla a tím i
existenci postavy. Národní divadlo moravskoslezské rovněž na plakát umisťuje text,
odkazující k představení „Stát se dospělým, stát se mužem“, který nijak nepodporuje
předložený obrazový materiál a spíše jej problematizuje. Z hlediska vrstevní významů je
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ale tento plakát beze sporu bohatší a umožňuje divákovi vytvořit si vlastní výklad a
četné asociace.

32. Městské divadlo Kladno: Podivný případ se psem

85

33. Národní divadlo moravskoslezské: Podivný případ se psem
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34. Divadlo Petra Bezruče: Můjj romantický příběh
p

35. Divadlo pod Palmovkou: Můj
ůj romantický příběh
p
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Jiná situace může nastat v případě představení, která se primárně orientují na
konkrétní aktuální problém, o němž jsou diváci již informováni a poučeni, a jehož
divadelní zpracování vnímají jako rozšíření daného tématu a jeho další případnou
ironizaci, zlehčení apod. Vizuální kódy a paratexty použité na plakátech a jiných
propagačních materiálech jsou pak vnímány ve spojitosti s dříve (nebo souběžně)
publikovanými materiály, ať už textovými nebo obrazovými (v případě paratextu pak
ikonickými). Např. ztvárnění prezidenta ČR Miloše Zemana v parodii na jeho konkrétní
jednání bude vždy předmětem úvah, nakolik je herec ztvárňující postavu prezidenta
fyzicky podoben skutečné osobě, nakolik jsou jeho mluvený projev nebo gestikulace
shodné apod. Rovněž použitím typických předmětů spojených se ztvárňovanou osobou
vede ke snazší identifikaci a tím i efektivnějšímu provázání a zakotvení tématu směrem
k divákům60. V prostředí komunikačních sítí může pak takový znak na sebe brát mnoho
významů a stát se i předmětem vlastní kreativní úpravy ze strany uživatelů (produsage).
Internet a na něj navázané sociální a komunikační sítě lze z hlediska mediatypů
řadit do soukromého prostoru recepce, což podporují už samotné bohaté možnosti cílení
a personalizace sdělení, které internet nabízí. Veřejný prostor marketingové recepce pak
reprezentují venkovní média, včetně plakátu61. Jak uvádí J. Curran a kol., lidé ve svém
soukromém prostoru (tj. prostoru, který si sami definují) propojují s ostatními na
základě sdílených sociálních, politických a kulturních agend62. Nicméně i v tomto
prostoru stále platí, že agenda je určována63 jen několika lidmi, kteří jsou ostatními
vnímání jako tzv. „opinion leaders“. Podle Kinga Adze není pro mladé lidi jako
uživatele nic důležitějšího, než kamarád nebo vrstevník, někdo, jehož názoru si druzí
vysoce váží, který řekne, který produkt nebo událost jsou skvělé a které ne64.
V porovnání s veřejným reklamním prostorem, kde je pozice příjemce informace
tradičně vymezena, tak soukromý prostor ztrácí svou zdánlivou, i když stále
deklarovanou, svobodu a jednoznačnou kontrolu ze strany uživatele. Dešifrování
nabízeného sdělení navíc může být v prostředí sociálních sítí ztíženo právě o skutečnost,
že jedinec hůře detekuje, který obsah, resp. interpretaci obsahu si zvolil sám a které mu
naopak bylo podsunuto. Problematika agenda settling se projevuje i v rámci samotného
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fenoménu sdílení: jakmile je daný obsah dominantním uživatelem (divadlem) divákůmuživatelům předložen, následná výměna již probíhá na horizontální úrovni, na které jsou
si všichni rovni. Samozřejmě z pohledu mnoha uživatelů, zejména těch, kteří jsou sami
aktivní, co se týče umísťování vlastních příspěvků, nemusí jít o vnímání zadávající
instituce jako dominantní. Nicméně nelze očekávat, že by divadlo na svém
facebookovém profilu rovnocenně sdílelo příspěvky uživatelů, kteří naopak jeho
příspěvky šíří dál. I z tohoto pohledu lze skutečně vzájemný vztah mezi institucí divadla
a jeho internetovými příznivci považovat za nevyvážený. Vlastní identifikace
s divadlem je pak často utvrzována posilováním vnímání divadla jako „vašeho divadla“,
popř. „divadla, které je tady pro vás“ a které „vás baví“. Na základě toho jsou posléze
jakékoli výzvy směrem k divákům (např. o dobrovolnickou pomoc apod.) vnímány jako
velmi zajímavé a mají adekvátní odezvu, neboť divák případnou „pomoc svému
divadlu“ vnímá jako hlubší ztotožnění s ním. V případě divadla jako instituce pracující
za specifických podmínek a ve specifickém prostředí mají velký ohlas i akce typu
otevřené dveře, které nabízením těchto mimořádných zážitků umožňují divákům další
kontakt a možné další provázání se s konkrétním divadlem.
Podle Josepha Bassaryho umožňuje reklama v prostředí nových médií efektivní
budování vztahu zákazník-prodejce na osobní bázi prostřednictvím komunikace doslova
šité na míru potřebám daného zákazníka65. Divadlo jako veřejná instituce se ale
obtížněji přizpůsobuje tomuto trendu, a to kvůli svému zaměření na širokou veřejnost a
obecně pestrou škálu nabízených produktů. Z hlediska cílové skupiny je prostředí
internetu a sociálních sítí primárně spojeno s mladšími uživateli, což zvyšuje náročnost
na komunikační proces, adekvátní pro všechny cílové skupiny. King Adz, který mapuje
subkultury mládeže po celém světě, uvádí, že „Tvůrci reklam se snaží vymyslet, jak
oslovit mladé lidi. Mnoho tradičních způsobů komunikace neúčinkuje v digitálním
světě, jsou dotěrné a otravné. Nikdo to nepociťuje tak silně jako ti, kdo vyrostli
s internetem, zvláště pak, pokud internet vnímají jako útočiště před skutečným
světem.“66 S ohledem na velkou pozornost, která je v současné době věnovaná designu,
se v tomto směru divadlům otevírají nové možnosti, a to přenést práci s vizualitou na
diváky a tím jím umožnit kreativní přístup k divadlu, nikoli jen pasivní příjem
obrazového sdělení. Kupř. odborně vedená umělecká dílna, konkrétním způsobem
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pracující se zadáním (jakkoli omezujícím, např. s nutností respektovat vybudovaný
vizuální styl), nejenže diváky fakticky přivede do prostor divadla, ale také jim dá nové
poznatky a zkušenosti. Rovněž i on-line vedený workshop může být velkým přínosem.
Aktuální fenomén produsage, kdy sami uživatelé vytvářejí v prostředí internetu obsah,
se kterým následně volně nakládají a sdílejí jej, je pro divadla velkou marketingovou
příležitostí. Pro divadlo jako instituci s obvykle nevyhraněnou cílovou skupinou je to
mj. také možnost, jak se dozvědět o preferencích a vnímání svého (většinou mladého)
publika. Tyto poznatky lze pak samozřejmě převést do vyznění dalších vizuálních
materiálů. Sociální sítě typu Facebook také umožňují velmi snadno zaznamenat, jaké
jsou reakce diváků na vytvořené práce a podle toho uzpůsobit nejen samotné programy
pro veřejnost, ale také vlastní vizuální složku. Práce s vizuálním konceptem se nemusí
omezovat jen na samotný plakát, resp. obraz či fotografii. Úspěšně lze také pracovat
dalšími virály, mj. s videem, animací apod.
Česká divadla zatím tento typ aktivit neorganizují. Důvodem je v mnoha
případech problematika cílové skupiny a s tím související efektivnost vynaložených
prostředků na komunikace pouze s jednou částí publika. Předpokládá se totiž, že o výše
uvedené aktivity by projevili zájem pouze mladší zájemci, kteří ale v současné době
netvoří většinu mezi návštěvníky kamenných divadel, tj. divadel, která obvykle mají pro
tyto dílny prostory i prostředky. Menší studiové scény se těší pozornosti mladé
generace, ovšem jejich marketingové možnosti jsou značně omezené. Tento trend se
v případě českých divadel příliš neliší od sledovaných evropských divadel. Velmi
aktivní jsou v tomto směru divadla německá, která s divákem aktivně pracují i ve vztahu
k divadelní vizualitě, vždy ale při zachování stávajících podkladů. Např. Staattheater
Hamburg umožňuje při workshopech svých divákům vytvářet vlastní plakáty pro
představení, nijak je ale při své další reklamní činnosti nevyužívá. Sledovaná polská
divadla se snaží ovlivnit vnímání svých diváků maximální kvalitou plakátové produkce.
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11. Závěr
Předkládaná rigorózní práce měla za cíl popsat specifika současného divadelního
plakátu jako prostředku vizuální komunikace, podoboru mediálních a komunikačních
studií. Praktickým materiálem byl evropský divadelní plakát, jako svébytný výstup
vizuální komunikace, kombinující jak mediálně-informační, tak tradiční umělecký
aspekt. Divadelní plakát nese rovněž další specifika – je to klasický propagační materiál
umělecké instituce, tj. divadla. Ze své podstaty jde o reklamní materiál určený do
venkovního veřejného prostoru (marketing tento typ definuje termínem outdoors).
Vizuální komunikace zprostředkovaná plakátem jako sekundárním médiem je zaměřena
na široké vrstvy publika, s akceptováním užší cílové skupiny. Vizuální kódy,
prezentované plakátem, jsou obecně srozumitelné a tendence napříč Evropou dokazují
příklon spíše k jasně popisnému, filmového typu plakátu. K publiku (divákovi) se tak
dostává základní informace jen se základními interpretačními možnostmi. Sdělení je tak
jednoznačné, ztrácí ale kvalitativní náplň a přidanou estetickou hodnotu. S ohledem na
veřejný prostor a jeho estetiku je možné poukázat na postupnou ztrátu estetiky ve
veřejném prostoru a de facto i rezignaci plakátu na vlastní roli.
Plakáty sledovaných evropských divadel se s ohledem na komunikační i
estetické zákonitosti příliš neliší. U zahraničních divadel, zejména ve Skandinávii, lze
nalézt větší důraz na práci se sociálními sítěmi a novými médii. Sledovaná finská a
švédská divadla stále plakáty tvoří, jejich silná estetická hodnota již ale ustupuje
prostému informačnímu sdělení. Obdobný trend byl zaznamenán ve všech sledovaných
státech, resp. u všech sledovaných divadel. Za výjimku lze považovat celkovou polskou
tvorbu, která pokračuje v nepřerušené tradici silné komunikační a umělecké výpovědi
plakátu. Další výjimkou jsou plakáty menších nezávislých souborů, které mají ale ve
veřejném prostoru jen skrovné místo. Plakát tak reaguje na aktuální kulturní trendy a
podléhá zákonitostem masové kultury. Jako sekundární médium, komunikující
konkrétní informaci jednoho zadavatele dostupnou širokým společenským skupinám,
absorbuje rovněž převládající mediální preference. Vliv globální kultury je patrný na
přejímání estetických trendů v oblasti grafického designu, společné tendence lze
pozorovat i na vizuálu webů sledovaných divadel. V obou případech se dominantně
prosazuje výrazná typografie na pozadí fotografií, silné grafické kontrasty a co největší
interaktivita (v případě webů).
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Předkládaná práce prokázala na příkladu divadelního plakátu provázání vizuální
komunikace s oborem mediálních a komunikačních studií. Divadelní plakát jako nositel
komunikačního sdělení podléhá stejným změnám jako jiná masová média a vysílatel
informace jím zprostředkované toto médium adekvátně upravuje tak, aby bylo stále
relevantní pro širokou skupinu příjemců. Z obsahového hlediska upouští plakát od
metaforického znaku a práce s kontextem či přenášením významů a svá sdělení
komunikuje přímým způsobem, poplatným možnostem veřejného prostoru a
zkratkovitému vnímání, které vyvolává. Plakát i samo divadlo jsou původcem i
objektem kulturního diskurzu, který je formuje a který je v nich, viděno zpětně,
obsažen. Stále rostoucí obliba sociálních a komunikačních sítí a participace drtivé
většiny sledovaných divadel v nich má značný vliv i na podobu plakátu, resp. jeho
interpretační možnosti. Je-li divadelní plakát reklamním a marketingovým materiálem,
pak je také nutně vystaven změnám a trendům probíhajícím v této oblasti, kterým
bezesporu dominuje prostředí internetu a na něj navázaných sociálních a komunikačních
sítí.
Plakát jako vizuální obrazový materiál je používán jak ve svém tradičním
prostředí, tj. ve veřejném prostředí ulic a budov, tak v soukromém prostoru internetu.
Znaky, používané k zprostředkování informace z velké vzdálenosti a na velké ploše,
jsou v nezměněné podobě používány jako banner na webové stránce, reklama na
internetu nebo příspěvek na stránce používané komunikační sítě. S ohledem na
podstatně rozdílnou velikost plakátu a fotografie umístěné na internetu nebo na
sociálních sítích se ale vytrácí zásadní moment „oslovení“ a primárního připoutání
pozornosti k předkládané informaci. I nejúčinnější kompozice a barevná skladba fungují
jen v daném rozlišení, resp. velikosti a význam mnoha zabudovaných prvků se na malé
ploše fotografie ztrácí. Rovněž samotná čtivost textu a možnosti typografie neumožňují
vždy bezproblémový přechod z veřejného prostoru do prostoru digitálního. Aplikace
grafických podkladů plakátů tak v prostředí sociálních sítí slouží spíše jako propojení
s vnějším světem a jako prostředek posilování vztahu diváka a divadla (instituce). Tomu
napomáhá zejména jednotný vizuální styl, pokud je jasně čitelný a adekvátně
vypovídající směrem k divákovi.
Specifikem sociálních sítí je ale zejména prostor pro kreativitu a vlastní
sebevyjádření, které uživatelům poskytují. Ti kvitují také značnou svobodu a rovnost,
kterou ve vztahu k internetu a jeho nástrojům zakoušejí. Možnost daný příspěvek
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osobně ohodnotit, doporučit dalším či si jej nechat doporučit, zcela mění dosavadní
pojetí cílových skupin. Plakát, resp. jeho grafický podklad, tak má schopnost oslovit i ty
uživatele, kteří se nemohou potenciálně stát návštěvníky divadla, tedy zákazníkem.
Nejsou tedy tou reálnou cílovou skupinou, kterou se divadlo snaží fakticky upoutat.
Prostřednictvím budování základny příznivců v prostředí sociálních sítí ale divadlo
může oslovit jiné diváky, tj. zejména ty, pro které je jeho běžná činnost nezajímavá a
neatraktivní. Zejména pak současná masová obliba designu a uměleckých subkultur
umožňuje divadlu vystavět si cestu k novým divákům prostřednictvím důrazu na
vizuální složku a na práci s ní. Podpora kreativity diváků a příznivců divadla je
nejsnadněji realizovatelná právě tímto způsobem. Pro řadu divadel jsou již dnes běžné
workshopy, umělecké dílny nebo přímo výukové lekce pro širokou veřejnost. Pro
diváky se tím otevírá cesta k faktické „spolupráci“ s divadlem a divadlo (instituce)
posiluje jako značka. Zpětně si lze velmi dobře představit ovlivnění veřejného prostoru
pomocí výlepu nebo i plánovaných výstav takto „divácky“ vytvářených prací.
Divadelní plakát po celé Evropě čelí stejné krizi – zcela jinému konceptu
reklamy, marketingu i přístupu samotných příjemců sdělení, tj. diváků. Tento tradiční
výstup masové vizuální komunikace v sobě ale nenese jen prosté reklamní informační
sdělení, ale další umělecké i zpětně historické hodnoty. Rovněž je silnou součástí
veřejného prostoru a veřejně vnímané estetiky. Z těchto důvodů by divadla rozhodně
měla mít zájem o uchování a pokračování tradice divadelních plakátů a vrátit jim jejich
vysokou uměleckou úroveň. Díky ní tak i ten divák, který sám neuvažuje o návštěvě
divadla a není tak ideálním recipientem, může zakusit onu zprostředkovanou divadelní
vizualitu s ní spojenou výtvarnou a uměleckou zkušenost.
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12. Summary
The aim of the rigorous thesis was to determine the position and specifics of
contemporary theatre posters as means of visual communication. The place of visual
communication was previously defined by author´s diploma thesis. During the research,
European theatre posters were used as a practical material, as they are independent
outputs of visual communication, combining both media-informative and traditional
artistic elements. Using the theatre poster as an example, the rigorous thesis searched
for links between the field of visual communication and media and communication
studies, and their mutual influence. Theatre poster as a bearer of a communicative
message is a subject of the same changes as other mass media and the initiator of the
information adapts visual communication adequately to be relevant for wide group of
recipients. The thesis focused primarily on the relevance of posters in the age of widely
used new media and social networks. Current strong trend in internet marketing and at
the same time more and more evident visual pollution, which makes the audience in the
streets oblivious to most of the visual messages surrounding them, endangers the
tradition position of theatre poster. The thesis suggests possible ways how to positively
use current interests in design in making the audience to be more perceptive to
overwhelming public aesthetics.

94

13. Literatura a internetové zdroje

ADZ, K.: The Stuff You Can't Bottle: Advertising for the Global Youth Market.
London: Thames & Hudson, 2013. ISBN: 978-0-500-29075-0.

BAČUVČÍK, R: Soukromé a veřejné v marketingové komunikaci.
Zlín: VeRBuM, 2012. ISBN: 978-80-87500-20-0.
BARTHES, R.: Image – Music – Text. New York: Hill and Wang, 1978. ISBN: 780374521363.

BASSARY, J.: Advertising and new media. In: POWELL, H.: The advertising
handbook. London: Routledge, 2009, s. 174-186. ISBN: 978-0-415-42311-3.
BATEMAN, J. A.: Text and image : a critical introduction to the visual-verbal divide.
London ; New York : Routledge, 2014. ISBN: 978-0415841986.

BERGER, J.: Ways of seeing. Penguin Books, 1990. ISBN: 978-0140135152.

BORECKÝ, F. - FIŠER, M. - ŠVANTNER, M. - VÁŠA, O.: Rozum, nerozum a
přesvědčivost obrazů. Praha: Togga, 2011. ISBN: 978-80-87258-73-6.

BRUNS, Axel. Reconfiguring Television for a Networked, ProdusageContext. Media
International AustraliaincorporatingCulture and Policy. 2008. Dostupné z :
http://eprints.qut.edu.au/13002/1/13002.pdf

CURRAN, J. – FENTON, N. – FREEDMAN, D.: Misunderstanding the Internet.
London, New York: Routledge, 2012. ISBN: 978-0-415-57958-2.

ČERNÝ, Jiří. –HOLEŠ, J.: Sémiotika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-717-88325.

95

CHANDLER, D.: Semiotics: the basics. London : Routledge, 2007. ISBN: 978-0-41536375-4.

DOUBRAVOVÁ, J.: Sémiotika v teorii a praxi. Proměny a stav oboru do konce 20.
století. Praha: Portál, 2008. ISBN: 978-80-7367-493-9.

DROSTE, M. Bauhaus 1919-1933. Köln: Taschen, 2002. ISBN 38-228-2105-5.
DYDO, K. – DYDO, A.: PL21: Polski plakat 21 vieku / ThePolish poster of the 21st
century. Krakow: Galeria Plakatu, 2008. ISBN: 978-83-905899-5-4.
EDWARDS, E.: Material beings: Objecthood and ethnographic photographs. Visual
Studies. 2002, vol. 17, issue 1, s. 67-75. DOI: 10.1080/14725860220137336. Dostupné
z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14725860220137336

Fixed Theatre: Platform for contemporary theatre posters [online]. [cit. 2014-0512]. Dostupné z: www.fixed-theatre.com

FOUCAULT, M.: Dějiny sexuality. Praha: Herrmann, 2003. ISBN 80-239-1187-2.
GENETTE , G.: Introduction to the paratext. New literary history,1991, vol. 22, issue
2,s. 261-272. Dostupné z:
http://www.jstor.org/discover/10.2307/469037?sid=21105872434643&uid=2&uid=4&u
id=3737856&uid=70&uid=2129
GRAY, J.: Show sold separately. Promos, spoilers and other media paratexts. New
York: University Press 2010. ISBN: 978-0814731956 .

GRIPSRUD,J. Understanding Media Culture. Bloomsbury USA, 2002. ISBN: 9780340720356.

GROSSBERG, L. (et al.): Mediamaking: mass media in a popular culture. London:
SAGE, 2006. ISBN: 978-0761925446.

96

HAMILTON, P. Visual research methods. London: SAGE, 2006, 4v.

HALL, S.: Encoding/Decoding. In: HAMILTON, Peter. Visual research methods.
London: SAGE, 2006, s. 195-208. ISBN 9781412901512.
HEALEY, M: Co je branding? Praha: Slovart, 2009. ISBN: 978-80-7391-167-6.
HORNÝ, S.: Vizuální komunikace firem. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze,
2004. ISBN 80-245-0762-5.
JOHNSON, M. - LAKOFF, G.: Metaphorswe live by. Chicago: University of Chicago
Press, 1980. ISBN 0-226-46811-3.
KARLÍČEK, M.: Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 255 s. ISBN 97880-247-4208-3.
KROUTVOR, J.: Poselství ulice: Z dějin plakátu a proměn doby. Praha: Comet, 1991.

KULKA, J. Psychologie umění. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2329-7.

LACINA, I.: Slovenský divadelní plakát. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1996.
LEEUWEN van, T.: Handbook of Visual Analysis. SAGE Publication, 2001. ISBN:
978-0761964773.

LEEUWEN van, T.: Introducing social semiotics. London : Routledge, 2005. ISBN: 0415-24944-9.

LEVINSON, J.C.: Guerilla marketing: nejúčinnější a finančně nenáročný marketing.
Brno: ComputerPress, 2011. ISBN 978-80-251-3546-4.

McGREGOR WISE, J. – KOSKELLA, H. New visualities, new technologies: The new
stasy of communication. Ashgate Pub Co, 2013. ISBN: 978-1409403579.

LUPTON, E.: Thinking with Type. A Critical Guide for Designers, Writers, Editors,
&Students. Princeton Architectural Press, USA, 2010. ISBN: 978-1568989693.

97

McLUHAN, M.: Jak rozumět médií. Extenze člověka
McQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace
MEGGS, P. B. – PURVIS, A.W.:Meggs´ History of Graphic Design. Wiley, 2011.
ISBN: 978-0470168738.
MIRZOEFF, N.: Úvod do vizuální kultury. Praha: Academia, 2012. ISBN: 978-80-2001984-4.

MIRZOEFF, N: The Right to Look: A Counterhistory of Visuality. Durham: Duke
University Press, 2011. ISBN: 978-0-8223-4895-5.

MONACO, J: Jak číst film. Svět filmů, médií a multimédií. Praha: Albatros, 2004.
ISBN: 80-00-01410-6.

MŽYKOVÁ, M.: Křídla slávy: Díl I. Praha: Galerie Rudolfinum, 2000. ISBN 80-8644300-0.
Outdoor advertising: Visual pollution.The Economist [online]. London: Economist
Newspaper Ltd., 2007, 11.10.2007 [cit. 2014-05-10]. Dostupné z:
http://www.economist.com/node/9963268
OPILOWSKI, R.: Intertextualität in der Werbung der Printmedien. Frankfurt am Main:
Peter Lang GmbH, 2006. ISBN: 978-3631548035.
Plakatkunst. Dresden: Verlag der Kunst, 1953.
PRAHL, R.: Volné směry: časopis secese a moderny. Praha: Torst, 1993. ISBN: 8085639-14-9.

PTÁČKOVÁ, V.: Česká scénografie XX. století. Praha: Odeon, 1982.

RADEMACHER, H.: Deutsche Plakatkunst und ihre Meister. Leipzig: EditionLeipzig,
1965.

98

REINHARDT,D.:Von der Reklamezum Marketing.Geschichte der Wirtschaftswerbung
in Deutschland. Berlin: Akademie Verlag, 1993. ISBN 30-500-2281-7.
RIŠKOVÁ, M.: Slovenský divadelný plagát po roku 1989. Bratislava: Divadelný ústav,
2009. ISBN: 978-80-89369-07-2.

ROSE, G.:

Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual

Materials. SAGE Publications Ltd: 2011. ISBN: 978-0857028884.

SMITH, K. L. - MORIARTY, S. - KENNY, K. - BARBATSIS, G.:Handbook of visual
communication. Theory,Methods,and Media. Routledge, 2014. ISBN: 978-0805841794.

STURKEN,M. - CARTWRIGHT, L.: Studia vizuální kultury. Praha: Portál, 2009.
ISBN: 978-80-7367-556-1.

ŠTEMBERA, P.:Nejstarší plakáty v Čechách. Reklama 1840 – 1870. In: Bulletin
Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie, 1999. (s. 58–61).
ŠTIKAR, J.: Obrazová komunikace. Praha: Karolinum, 1992.
ŠTORM, F.: Eseje o typografii. Praha: Společnost pro Revolver Revue, 2008. ISBN:
978-80-87037-15-7.
THOMPSON, J. B: Média a modernita. Praha: Karolinum, 2004. ISBN: 80-246-06526.

99

14. Seznam příloh
1)

Residenz Theater (Německo)
Die Realität ist für diejenigen, di ihre Träume nicht aushalten.
Grafické zpracování: Herburg Weiland

2. Městské divadlo Kladno- (ČR)
J. R. R. Tolkien - Hobit
Grafické zpracování Tomáš Glasberger

3. Volkstheater München (Německo)
Ödön von Horváth: Povídky z vídeňského lesa
Grafické zpracování: Otto Dzemla

4. Švandovo divadlo na Smíchově (ČR)
William Shakespeare: Hamlet
Grafické zpracování: Pavel Průša

5. Plakáty brněnských scén z roku 1964
Fotografie: Anna Vavrívková

6. Dejvické divadlo (ČR)
Miroslav Krobot: Brian
Grafické zpracování: Tania Stránská

7. Volskbühne Berlin (Německo)
Der Klang der Offenbarrung des Göttlichen
Grafické zpracování: Leonard Neumann

8. Residenz Theater (Německo)
J.W.Goethet: Faust
Grafické zpracování: Herburg Weiland
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9. Odeon Theater Wien (Rakousko)
School of Night
Grafické zpracování: Brad Holland

10. Volkstheater München (Německo)
Lewis Carroll: Alenka v říši divů
Grafické zpracování: Otto Dzemla

11. Národní divadlo Brno (ČR)
Zdeněk Jirotka: Saturnin
Grafické zpracování: Robert V.Novák
Foto: Ivan Pinkava

12. Národní divadlo Brno (ČR)
Ira Levin: Veroničin pokoj
Grafické zpracování: Robert V.Novák
Foto: Ivan Pinkava

13. Národní divadlo Brno (ČR)
Tanec a média
Grafické zpracování: Robert V.Novák
Foto: Ivan Pinkava

14. Theater Bonn (Německo)
Fritz Lang / Thea von Harbou: Metropolis
Grafické zpracování: LMN-Berlin

15. Divadlo F.X.Šaldy (ČR)
Tomáš Svoboda: Srnky
Grafické zpracování: Pavel Dušek

16. Hana Kvapilová – Recitace
Grafické zpracování: Arnošt Hofbauer
(použitý materiál laskavě poskytnut ze sbírek Severočeského muzea v Liberci)
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17. Osvobozené divadlo (ČR)
Jiří Voskovec a Jan Werich – 3 Jazzové revue
Grafické zpracování: František Zelenka

18. Divadlo Na Fidlovačce (ČR)
Alan Ball - Pět ve stejných šatech
Foto: Roman Černý
Grafické zpracování: Martin Kaiser

19. Jihočeské divadlo (ČR)
Georges Bizet - Carmen
Foto: Robert Nowak
Grafické zpracování: Marek Vácha

20. Městské divadlo Kladno (Polsko)
David Adjmi - Marie Antoinetta
Foto: Patrik Borecký
Grafické zpracování: Tomáš Glasberger

21. Národní divadlo – (ČR)
Josef Kajetán Tyl - Strakonický dudák aneb Hody divých žen
Foto: Štepánka Stein and Salim Issa
Grafické zpracování: Studio Formata
22. Divadlo Šumperk – (ČR)
Josef Kajetán Tyl - Strakonický dudák
Grafické zpracování: Tomáš Wurst

23. Teatr Polski Wrocław (Polsko)
William Shakespeare - Titus Andronicus
Grafické zpracování: Michał Matoszko
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24. The Aleksander Węgierko Drama Theater Białystok (Polsko)
Nikolaj Gogol: Revizor
Grafické zpracování: Agnieszka Popek-Banach and Kamil Banach

25. Divadlo Husa na provázku – (ČR)
Ladislav Fuks - Myši Natalie Mooshabrové
Grafické zpracování: Martin Kaiser

26. O Teatrão, Coimbra – (Portugalsko)
Home Sweet Home
Grafické zpracování: unit.lab - Francisco Pires and Marisa Leiria

27. Dejvické divadlo (ČR)
Miroslav Krobot: [sic]
Grafické zpracování: Tania Stránská

28. Dejvické divadlo (ČR)
I.A. Oblomov: Oblomov
Grafické zpracování: Tania Stránská

29. Dejvické divadlo (ČR)
Patrick Marber: Dealer´s choice
Grafické zpracování: Tania Stránská

30. Den Norske opera & ballett – (Norsko)
Alcina
Grafické zpracování: Erik Berg

31. Národní divadlo moravskoslezské – (ČR)
Jdeme za vámi (plakát akce)
Grafické zpracování: Lubomír Šedivý
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32. Městské divadlo Kladno – (ČR)
Simon Stephens podle Marka Haddona - Podivný případ se psem
Foto: Patrik Borecký
Grafické zpracování: Tomáš Glasberger

33. Národní divadlo moravskoslezské – (ČR)
Simon Stephens - Podivný případ se psem
Foto: Petr Hrubeš
Grafické zpracování: Lubomír Šedivý

34. Divadlo Petra Bezruče – (ČR)
D.C.Jackoson - Můj romantický příběh
Grafické zpracování: Lukáš Horký
Foto: Petr Hrubeš

35. Divadlo pod Palmovkou – (ČR)
D.C.Jackoson - Můj romantický příběh
Grafické zpracování: David Cígler
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