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Pri pohľade na útly zborník s názvom 
Divadlo a nové médiá, intermedialita, (re)prezen-
tácia, ktorý vznikol na základe príspevkov 
na rovnomennom medzinárodnom kolokviu 
usporiadanom Vysokou školou múzických 
umení v Bratislave v roku 2011 (chýba z neho 
iba jeden príspevok1), sa predo mnou otvorili 
„ďalšie“ dvere k divadlu. K divadlu síce „číta-
nému“, t. j. recipovanému iba čítaním a pred-
stavovanému vďaka dispozícii mojej mysle 
vytvoriť si obraz o ňom, ale v konečnom dô-
sledku divadlu. Pretože predstava o „písa-
nom“ divadle/lách – divadelnej intermediál-
nej, multimediálnej (a pod.) praxi – je v ňom 
vytváraná kvalitne a z viacerých uhlov pohľa-
du. Nájdeme v nich tak historické súvislosti, 
ako aj konkrétne analýzy či iba opisy divadla 
v situácií nových médií. Zborník navyše ob-
sahuje aj upravené prepisy rozhovorov so slo-
venskými divadelníkmi, ktorí sa novým diva-
delným a inscenačným mediálnym postupom 
už dávnejšie venovali, či doteraz aktívne ve-
nujú. Tak je možné dočítať sa, ako Patrik Lan-
čarič, Lukáš Kodoň, Sláva Daubnerová či Du-
šan Vicen chápu využívanie nových médií vo 
svojich vlastných prácach. Bonusom navyše 
je časť – vtedy iba pripravovanej – dizertačnej 
práce Lukáša Kodoňa Divadlo a nové médiá.

Príspevky siedmych autorov – Zuzany 
Bakošovej-Hlavenkovej, Júliusa Gajdoša, 
Wojciecha Balucha, Lukáša Kodoňa, Jany 
Wild, Sylvie Huszár a Petra Maťu sa dotýkajú 
všetkých základných tém zvolenej problema-
tiky. Tak samotnej intermedialite (Hlaven-
ková-Bakošová), postaveniu a úlohe nových 
médií v divadle (Gajdoš), širším dejinným či 
teoretickým súvislostiam (Baluch, Huszár), 
prepojení nových médií s kompozíciou v di-
vadle (Kodoň), ich situáciou v inscenáciách 
Shakespearových hier (Wild) či v medzidru-
hovom divadelnom kontexte (Maťo). 

1 Ide o príspevok londýnskej vysokoškolskej pe-
dagogičky Deborah Dignam.

Zuzana Bakošová-Hlavenková sa vo svo-
jom príspevku s názvom Intermediálny priestor 
divadla zameriava na tri témy. Prvou sú dejiny 
intermediality, v rámci ktorej spomína systém 
svetelného divadla – Theatergraph E. F. Bu-
riana z 30. rokov 20. storočia a jeho neskoršie 
využívanie v rámci Laterny magiky režisérom 
Alfrédom Radokom a scénografom Josefom 
Svobodom. V druhej nahliada do súčasného 
stavu vo využívaní filmových projekcií, sve-
telných komponovaných obrazov, fotomontá-
ží, premietaní statických obrazov, nápisov na 
Slovensku (zameriava sa najmä na inscenácie 
režisérov Romana Poláka, Rastislava Balleka, 
Martina Čičváka, Svetozára Sprušanského 
a i.) a vo svete (režiséri Matthias Hartmann, 
Robert Lepage). V poslednej téme sa venuje 
významnému aspektu intermediality – jeho 
schopnosti vyjadriť intimitu.

Základnou otázkou, na ktorú sa vo svo-
jom príspevku s názvom Postavenie a úloha 
nových médií v scénickom umení zameriava slo-
venský teatrológ a v Česku pôsobiaci vyso-
koškolský pedagóg Július Gajdoš, je relativi-
zácia a marginalizácia ich funkcie v súčasnej  
českej teatrológii. Na príkladoch z filozofie, 
literatúry atď. konkrétnej divadelnej praxe 
ukazuje a dokazuje, že svet fiktivít, inej ako 
„telesnej“ mediality nás sprevádza už oddáv-
na a nemožno mu uprieť právo na samostat-
ný výskum a analýzu všetkých javov, ktoré 
s ním súvisia. 

Poľský teatrológ Wojciech Baluch v prí-
spevku s názvom Od mediálnych artefaktov 
k mediálnej kultúre sa v jeho úvode zamýšľa 
nad obsahom pojmu médiá a nové médiá. 
V ďalších častiach na príkladoch poľských 
divadelných inscenácií ukazuje, ako sa pra-
covalo s televízorom, iným zorným uhlom, 
reklamou, počítačovou hrou, postupmi počí-
tačových programov atď. ako s novými pro-
striedkami, t. j. novými výrazovými médiami 
divadla. 

Slovenský divadelný režisér Lukáš Ko-
doň v príspevku s názvom Transmediálny prí-
beh alebo Nové médiá a ich vplyv na kompozíciu 
v divadle sa zaoberá predovšetkým vzťahom 
internetu (webovej stránky) a divadelnej in-
scenácie z filozofického, etického a kompo-
zičného hľadiska. Upozorňuje na otáznu di-
vadelnú efektívnosť používania nových médií 
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v niektorých slovenských inscenáciách (napr. 
Hypermarket) a veľmi lákavú možnosť ich lac-
ného a povrchného využívania.

Slovenská teatrologička Jana Wild v prí-
spevku s názvom Verejné a súkromné v čase 
nových médií. Americký Othello (Peter Selears 
a Shakespeare) sa podobne venuje  problemati-
ke využitia nových médií v inscenácii Othello 
newyorského divadla LAByrinth v roku 2009, 
v ktorej sa pracovalo so 45 monitormi (prav-
depodobne sa použilo 40 000 obrazov evoku-
júcich spomienky, predstavy, túžby a pod.), 
taktiež s mobilmi, mikrofónmi atď. Základ-
ným významom ich prítomnosti v inscenácií 
bolo postulovanie „starej“ pravdy: „Technic-
ky dokonalé médiá produkujú dezinformá-
cie...“ (Hlavenková, 2012, s. 56).

Maďarská divadelná teoretička Sylvia 
Huszár v príspevku s názvom Minimalistické 
metafory v intertextuálnom a multimediálnom 
kontexte vymedzuje súčasné chápanie obsahu 
pojmu nové médiá z teoretického hľadiska 
a v historickej skratke sa venuje ich formál-
nemu vývoju. Niektoré z najzaujímavejších 
„tvárí“ nových médií v závere príspevku 
ukazuje na príkladoch z maďarských a iných 
divadelných inscenácií (napr. využitie 3D 
okuliarov v maďarskej inscenácii Hrad knie-
žaťa Modrofúza, španielskom balete Bolero, 
vizualizácia textu v slovinskom site specific 
Delírium atď.)

Slovenský teatrológ Peter Maťo v príspev-
ku s názvom Interdruhové médiá v javiskových 
a performatívnych umeniach sa na celú proble-
matiku pozerá očami francúzskeho teatrológa 
Patrica Pavisa a nemeckého teatrológa Hansa-
-Thiesa Lehmanna a cez ich optiku nazerania 
sa zaoberá niektorými slovenskými inscená-
ciami (napr. Štefánik, Everest a Príliš blízko pre 
návrat).

Každý z príspevkov je tým, ktorý by si 
z tematického hľadiska zaslúžil generálne 
rozpracovanie, či prinajmenšom ďalší rad 
kolokvií, konferencií, seminárov, monografií 
atď., aby sa téma dostatočne hlboko a široko 
uchopila. Čo k nim určite chýba, je ilustračný 
materiál – či už fotografie, alebo kresby už za-
niknutých inscenácií, ktoré pracovali s nový-
mi médiami či výtvarnými/technologickými 
návrhmi k nim.

Dvere k tomuto „ďalšiemu“ divadlu sa – 
hádam – budú neustále u nás otvárať v naj-
rôznejších formách. Často totiž aj inscenácie, 
ktoré pracujú s projekciami, dokrútkami, in-
ternetom atď. trpia – podobne ako tradičné 
„bezmediálne“ inscenácie – rovnakou choro-
bou: absenciou reflexie, ktorá by nám, i keď 
iba čítaním, pomáhala vytvárať predstavu 
o tom, ako to v nich vyzeralo.

Dagmar Inštitorisová


