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Posudek na bakalářskou práci Tomáše Loužného 

Imerzivní divadlo: imerze a její specifické rysy 
v divadelní inscenaci.

Základní předností předložené práce je fundované zpracování tématu a 

jeho přehledné členění v jednotlivých kapitolách propojujících analytický 

pohled na nový fenomén s vlastní původní inscenační zkušeností. Je umocněn 

zprávou o autentické participací na unikátním realizovaném projektu. Toto 

zakotvení teoretického přístupu v autentické inscenační praxi tvoří těžiště celé 

práce.Autor nás provází na cestě přípravy imerzivní inscenace Mayeringova 

Golema jako do kreativního dobrodružství . Seznamuje nás s nesmírně exaktní

přípravou promýšlející do detailů strukturaci prostoru, času, akcí a interakcí 

( dvojdimenzionální časoprostorový graf situací, manuály jednotlivých postav, 

prostory jako nositelé informace, vizuální refrény atp). Na pozadí této exaktní 

přípravné osnovy se pak rozehrává pole improvizací a to v mnoha vzájemně 

interagujících dimenzích ( od aktualizace jazyka v průběhu zkoušek až  po 

intenci , že „ herci musí neustále hrát, protože může divák kdykoli vstoupit.“)V 

konkrétním případě inscenace Golema nechybí v přípravě ani „ malý 

kabalistický seminář pro seznámení s kořeny mystiky, která celý román 

prostupuje ,“ a je zprostředkována i divákově bezprostřední zkušenosti 

( nasazení Pernathova klobouku na hlavu diváka)

  V přehledně uspořádaných kapitolách pak práce nabízí zobecnění 

konkrétní inscenační zkušenosti ve spektru  názorů žánrově spřízněných 

experimentátorů.Otevírá pole zpětného působení virtuálního světa her a 

digitálních animací na naše každodenní  (mimoherní) vnímání a permanentní 

naladění ke vstupu „ do příběhu“.
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Autorova analýza ( imponuje zejména odvaha s jakou formuluje své 

vlastní definice ,nových dosud jednoznačně neustálených pojmů) poskytuje 

perspektivně možnost dalšího tematického rozvíjení a to mnoha směry.

Například ji lze  propojit s některými již historickými precedenty m.j. s citacemi 

teoretiků a zároveň i realizačních průkopníků českého happeningu 60. let 

jakými jsou např. Milan Knížák ,Eugen Brikcius, v 70 .letech pak  Petr Šembera, 

Karel Miller, Jan Mlčoch a Jiří Kovanda.Už tyto realizace skýtaly bohaté 

možnosti imerze a interakce v bezprostředním živém kontaktu ještě dávno před 

nástupem viruality. Za  zmínku by stál i světovou výstavou Expo 58 proslavený 

československý objev Kinoautomatu, jakožto jeden z prvních výrazných pokusů 

(již v roce 1958) zapojit diváka pomocí hlasovacích tlačítek do interaktivním 

rozhodování o situačním vývoji promítaného děje. Z doby pozdější lze ještě 

připomenout též i zajímavý experiment režiséra Jana Borny, který v 80. letech 

realizoval představení pro děti „ Zpívej klaune“ v hradeckém loutkovém divadle 

Drak. Na počátku byly děti odváděny z foyer do nitra divadla klaunem , zatímco 

rodiče sledovali ve foyer jejich imerzi na televizních obrazovkách.

Ze zahraničních experimentů doby nedávné mělo i  pražské publikum 

možnost se seznámit s inscenací Alma, rakouského režiséra Pauluse 

Mankera.Divák se přesouvá za dějem nejen v prostoru, ale i v čase za 

jednotlivými „ Almami“ a jejich partnery a to i do intimních prostředí a situací 

života legendární la femme fatale Almy Mahlerové.

  To jsou však jen asociace, které dávám k dispozici autorovi jako volné 

podněty pro jeho případná další bádání v tématické  oblasti imerzivního 

divadla.Rozsah práce jakož i citované literatury byl autorem zvolen zcela 

adekvátně k vymezení tématu.

Ocenění si zaslouží též i přehledné srovnávací tabulky a také 

dokumentární příloha, vztahující se k přípravě inscenace.

Souhrnně lze říci , že práce Tomáše Loužného splňuje veškeré požadavky 

na kvalitní a objevnou bakalářskou. práci .
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Téma je zpracováno s invencí a vyváženou stránkou jak teoretickou a též i

obzvláště pozoruhodnou stránkou praktickou vycházející z vlastní unikátní 

zkušenosti realizace divadelního projektu Golem. Navrhuji hodnocení 

„výborně“.

PhDr.  Jan Vodňanský


