
Resumé  

 

Disertace Farma v jeskyni – divadlo laboratoř prezentuje Mezinárodní divadelní studio Farma v jeskyni 

Viliama Dočolomanského v kontextu diskurzu „divadel laboratoří“. 

První část práce zkoumá koncept divadla laboratoře. Rozlišuje přitom „divadla laboratoře“, která se 

vyvíjejí od 60. let jako nový „žánr“ divadelní praxe, a „metodu“ vytváření představení založených na fyzickém 

projevu herců od „divadelních laboratoří“, které se objevily na začátku 20. století, zejména v rámci kamenných 

divadel, jako „školy“ pro herce. Disertace představuje změnu, která přišla s manifesty Jerzy Grotowského a 

hlavně s jeho snadno aplikovatelným fyzickým tréninkem herce a s ideou práce na principu „fyzických partitur“. 

Divadla laboratoře jsou prezentována jako alternativní divadelní praxe, která se vynořila z potřeby „hledání 

pravdy“ skrze tělo, což vyústilo v kontra-kulturní postoj těchto divadelních skupin. První část disertace dále 

představuje Odin Teatret Eugenia Barby jako nezávislou laboratoř, která se dlouho vyvíjela na hranici zájmu 

současné divadelní komunity a poté se přetransformovala do vlivné kulturní instituce. Úspěchy Odin Teatret ve 

vývoji fyzického herectví a autorské režii kontrastují s československým Bílým divadlem, které slouží jako 

příklad laboratoře, jež v rámci politických okolností neměla možnost se umělecky vyvinout. Bílé divadlo uvádí 

českou (a slovenskou) divadelní kulturu, i když neslouží jako reference pro Farmu v jeskyni. Je to Centrum 

divadelních praktik „Gardzienice“ Włodzimierza Staniewského, které zavádí divadelní praxi, jež přímo ovlivnila 

Viliama Dočolomanského. První část disertace slouží jako úvod a kontext k další části zaměřené na Farmu 

v jeskyni. Proto je v ní, vedle praktických okolností provozu divadel laboratoří, kladen důraz na umění divadelní 

režie a na fyzické herectví. 

Druhá část disertace představuje pět projektů Mezinárodního divadelního studia Farma v jeskyni: 

Sonety temné lásky (2002), Sclavi / Emigrantova píseň (2005), Čekárna (2006), DIVADLO (2010) a Informátoři 

(2014). Tato část zkoumá nejen to, jak se tyto dlouhodobé projekty založené na expedicích (neboli „scénickém 

výzkumu“) a fyzické improvizaci herců proměnily v divadelní představení, ale zaměřuje se také na vývoj režijní 

metody Viliama Dočolomanského a scénický jazyk Farmy v jeskyni. Disertace představuje pět příkladů 

vytváření divadelního dramatu a jeho budování výhradně na „fyzických partiturách“ herců, kdy text neslouží 

jako hlavní divadelní materiál. Farma v jeskyni, která se sama definuje jako „moderní laboratoř“, autorským 

způsobem rozvíjí tento „žánr“ divadelní tvorby založený na vnitřních dramatech a záměrech (intencích) herce. 

Viliam Dočolomanský, kterého zajímá jak muzikalita hlasu, tak i pohybu, požaduje po svých hercích, aby 

podnikali „expedice“ (což znamená specifické zaměření se na realitu) a výzkum, který se vyvíjí „neomezeným“ 

asociativním způsobem, a získali tímto dramatický materiál k vytvoření divadelního představení. Dočolomanský 

zkoumá téma nepřijetí, agrese společnosti vůči jednotlivci a rozvíjením specifických motivů hovoří o dominanci, 

násilí, emocionální atrofii a selhávání vztahů. Disertační práce prezentuje umělecký vývoj Viliama 

Dočolomanského a jeho souboru v letech 2001–2015 a může se stát základem k budoucí anglické monografii o 

Mezinárodním divadelním studiu Farma v jeskyni. 

 


