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Posudek:
Srovnám-li  diplomantovu předkládanou práci  s předchozí bakalářskou prací, 

rád  mohu  konstatovat  plynulý  rozvoj  jeho dalšího  zkoumání  možností  překročení 
performativní  tělové  práce  od  divadelních  postupů  k meditaci  jako  komplexnímu 
procesu. Přestože ten je velmi obtížně komunikovatelný, zvolená forma prezentace 
jej  oproštěnou  formou  a  přitom  autenticky  vyslovuje.  Vše  nepodstatné  je 
uzávorkováno. Je to dáno autorovou systematickou  přípravou i celkovým životním 
směřováním, jež velmi logicky splývá se schopností vlastního uměleckého výrazu.

Toto jsem konstatoval v oponentuře k minulé Orlově magisterké práci Hostina, 
jež nebyla z kuriózních důvodů postoupena k obhajobě. 

Idea hostiny,  situované doprostřed lesa se  v čase autorových příprav  dosti 
výrazně  proměňovala.  Původně  připomínala  procesuální  instalci  v krajině, 
nabídnutelnou komukoli, a to včetně zvěře, přitom však stále ještě jakoby ve stínu 
prostředí  galerie.  Poté  následovalo  zkoumání  místa  samého,  jeho  volba  se 
upřesňovala,  významu  nabývala  paměť  lokality.  Autorova vize  hostiny  se  měnila 
v událost, propojující historickou krajinu s komunitou specielně naladěných lidí. Také 
hostina v autorově mysli zcela přirozeně své atributy přelaďovala z tóniny do tóniny. 
Důležitou roli zde hrál čas. Vydatně k tomu ovšem pomohlo studium vhodně zvolené 
literatury  a  především,  autenticky  naladěná autorova  imaginace.  Ta mu nabídla  i  
rozmotat  klubko  všech  možných  scénářů  a  zkoncentrovala velmi  věrohodně, 
přirozenou časomírou Měsíce, provedení vlastního činu.

Měsíční  světlo  se  organicky  prolnulo  i  s  dnes  druhou  magisterskou  prací 
diplomanta, nazvanou Cesta vody / Zpívat prostor. Projekt během svého zrání nijak 
neztrácel ze  zřetele autorovo nasazení v cestě za autenticitou osobního poznání. 
Přibyly nové inspirace a téma vody se ukázalo jako více než nosné. Diplomant se 
také poučil z vlastních předchozích realizací, někdy obtížněji komunikovatelných a 
sloučil řadu složek do jediného celku, sevřeného divadelním prostorem. Ten je totiž 
možná jedním z mála autentických míst, kde vyjití  z prostoru uzavřených komunit 
umožňuje otevírat imaginaci lidí k mezisměrům snu. Příprava na vlastní představení 
byla  vedena  s  rozmyslem  a  úspěšně  rozvrstvila  celý  proces  do  mnoha  složek: 
diplomant rozšířil své schopnosti vnímat svět, nově prozkoumal vztahy mezi obrazem 
a  zvukem  a  vlastní  hudební  interpretací  včetně  samostatné  čtyř  kanálové 
videoinstalace a především pak realizoval multimediální pásmo, pracující s  prolnutím 
tříkanálového videa, separátního tříkanálového zvuku, živého vstupu čtyř hudebníků, 
instalace,  vlastního  performujícího  těla  a  konečně  pracující  se  zapojením  všech 
diváků v rámci konečné fáze. Protože do celého díla byl organicky záměrně včleněn 
podíl náhody, mnohé by si bylo možné představit jinak. V průběhu vyměřeného času 
by tok informací mohl být více podobný životu vody a světla, propadání do tmy a 
ticha mohlo být možná přesvědčivější,  tak jak prameny náhle vyrážejí  z temného 
podzemí na světlo a zas mizí tak, jako Měsíc zapadá.

Přesto však z celku práce vyzařuje hluboké pochopení daného tématu a tak 
lze jistě prominout i drobné překlepy či významové přesmyčky v textové části.



Úplňková poutnická meditace na jedné straně a tato v podstatě multimediální 
koncertní prezentace na straně druhé jsou ukázkou čistého přístupu, jasného výrazu 
a přitom dostatečně neuchopitelného co do tajemství sdělení. Je to logický důsledek 
průniku do záhady vod ve všech jejích souvislostech, včetně naší lidské existence 
v tomto světě.

Vážím  si magisterské práce  BcA.  Jakuba  Orla  Tomáše  a  doporučuji 
její obhajobu i autorovo absolutorium.

Otázky k rozpravě:
Je to správná otázka ptát se na rozdíl mezi “divadelní” performancí a performancí 
jako součástí “vizuálního umění”? 
Byl Henry David Thoreau pěvec?
Je voda z kohoutku ještě plnohodnotná voda informací?
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