
pět let uteklo jako voda a zase slavíme.
Máme co. Podařila se nám společně řada věcí, jak zjistíte na
dalších stránkách. Schopnost obstát umělecky i ekonomicky
v nesnadných podmínkách se potvrdila v minulých pěti letech
měrou vrchovatou. I když si toto období dovolím hodnotit jako
nejsložitější v mé ředitelské kariéře, umělecké výsledky divadla
hovoří jasně. Účast na nejvýznamnějších divadelních akcích, ceny

z festivalů, Cena Thálie, čestná místa
v anketách. A především plné sály,
trvalý zájem škol i veřejnosti,
domácích i zahraničních pořadatelů.
Jsou to jasné důkazy, že poctivá práce
s chutí hledat a objevovat má v divadle
pro děti větší cenu než chladný kalkul
šetření či komerční cíle. V tom spočívá
hlavní síla uměleckého potenciálu
Naivního divadla Liberec, spolu

s odhodláním poprat se i s momentální nepřízní osudu.
Pro budoucnost divadlu přeji, aby rozhodování o podpoře z veřej-
ných prostředků nikdy nezpochybňovalo jeho autonomii, nutně
potřebnou pro zdravé tvůrčí klima. Lákavých vějiček, nabízejících
ošidné úspory, bude vždy dost. Přeji mu dále, aby ti, kteří do něj
dnes přicházejí se svými dětmi, mohli přicházet i se svými vnuky.
A chci poděkovat všem, kteří v něm pracovali a pracují. Děkuji
statutárnímu městu Liberec. Naivní divadlo k němu bytostně
náleží nejen svým názvem. Děkuji Libereckému kraji za dlouho-
letý přátelský přístup. Děkuji všem partnerům, kteří mu
s porozuměním nezištně pomáhají.

Stanislav Doubrava,
ředitel Naivního divadla Liberec

VVáážžeenníí aa mmiillíí  ppřřáátteelléé
NNaaiivvnnííhhoo ddiivvaaddllaa
LLiibbeereecc,,



□ Kněžna Libuše (V. Khomová), právě narození
hrdinové Ludmil (M. Bělohlávková), 
Čestmír (T. Holý) a v pozadí stojící 
Neklan (F. Homola).

NNeekkllaann..cczz
aanneebb ZZee SSttaarrýýcchh ppoovvěěssttíí ččeesskkýýcchh

Premiéra: 20. 2. 2010

Autor: T. Jarkovský, J. Vašíček 

Režie: J. Vašíček 

Výprava: K. Bělohlávek a T. Venclová

Hudba: O. Müller

Hrají: M. Bělohlávková, V. Khomová,

T. Bělohlávek, T. Holý, F. Homola,

M. Sýkora, O. Švec.

Vtipnou interpretací pověsti o legendárním strašpytlovi

knížeti Neklanovi započal v NDL svou profesionální dráhu

tým mladých tvůrců, tehdy ještě studentů pražské DAMU,

dnes již renomovaných divadelníků, v čele s talento va ným

režisérem Jaku bem Vašíčkem. Ten – spolu s autorem

Tomášem Jarkov ským – pojal Nekla nův příběh coby malý

exkurz do nejznámějších starých pověstí českých, s ori -

ginálním apokryfickým přesahem do současnosti. 

Inscenace, při jejíž premiéře oslavilo 

NDL s tradičním zhruba půlročním

zpožděním své šedesáté narozeniny, 

získala na festivalu Skupova Plzeň

2010 Cenu za koncepci a scénář 

(J. Vašíček  a T. Jarkovský). 

Původně jsme s tvůrčím týmem Vašíček – Jarkovskýpřipravovali adaptaci Dahlovy knihy Jakub a obří bros-kev. Dramatizace již byla z velké části hotova, právazaplacena, a do kon ce se pro insce na ci zakoupily i dvěelektric ké kytary. Jenže Jakubovo a Tomášovo počáteč nínadšení z adaptované předlohy se postupně vytratiloa bylo naopak nahrazeno zápalem pro vlastní autorskýnámět o Neklanovi. Ten byl naštěstí natolik originální,že vedení divadla souhlasilo se změnou titulu. A jelikož seinscenace nadmíru vydařila, nikdy nebyl důvod tohotokroku litovat. Zvláš tě když se osiřelého Jakuba a jehobroskve později ujala kmenová režisérka NDL MichaelaHomolová. Ptáte se, co ony nakoupené kytary? Ty seJakub Vašíček zavázal využít ve své příští liberecké insce-naci. No řekněte, znáte snad důmyslnější způsob, jak sipojistit další angažmá?



□ MÁMA:  Tak copak ti Markyta tentokrát dala,
Kubo?
KUBA:  Sebe mi dala, mámo. Sebe. A já ji strčil 
do komína, aby byla pěkně uzená, jak jsi mi 
minule radila.
MÁMA: To jsi měl udělat s tou šunkou, Kubo!!!

Obnovená premiéra: 24. 4. 2010
Autor: bratři Grimmové – I. Peřinová 
Režie: P. Kalfus 
Výprava: J. Doležal 
Hudba: M. Veselý
Hraje: M. Sýkorová

Obnovená premiéra legendární one-woman 
show pro nejmenší děti nabídla jedinečnou
hereckou příležitost již druhé člence naší dám-
ské šatny. Zuzanu Schmidovou vystřídala její
dcera Markéta Sýkorová, která v osobitém
pojetí předvádí pomocí několika loutek směšné
konání hloupého Kuby. Ten se sice snaží jednat
tak, jak mu máma poradila, ale vždycky to
nějak pomotá. 

Pohádka, kterou na motivy bratří Grimmů napsala 
Iva Peřinová a režíroval Pavel Kalfus, vznikla už před
mnoha lety a má za sebou velké množství repríz. 
Úspěšnost této nonsensové hříčky spočívá nejen ve
vděčném námětu a hereckém šarmu, ale i v záměrně
prostém inscenačním pojetí. Malé půvabné marionety
z neomalovaného dřeva, s kterými herečka hraje na
skládacím stolku, obdivovali diváci ve většině evrop-
ských zemí, ale také v Kanadě či v Indii. 

A že vedení divadla nešláplo s úvahou o novém herec- 
kém nastudování Kuby a Markyty ani trochu vedle,
potvrzuje fakt, že krátce po premiéře obdržela Mar -
ké ta Sýkorová za svůj herecký výkon v této inscenaci
cenu na mezinárodním loutkovém festivalu Lutfest
2010 v Sarajevu!

JJaakk cchhooddiill  
KKuubbaa zzaa  
MMaarrkkyyttoouu



Britský spisovatel Roald Dahl (1916 – 1990) 

proslul nejen svými ironickými černohumor-

nými povídkami pro dospělé, ale především

svou tvorbou pro děti (např. Karlík a to vár -

na na čokoládu aj.). Příběhem o fantaskním

putování sirotka Jakuba a jeho vyrostlých

hmyzích kamarádů v útrobách obří broskve

kdysi na poli dětské literatury úspěšně debu-

toval a v roce 2010 broskev vyrostla poprvé

i na českých jevištích – v NDL!
Výtvarně experimentální a technicky velmi náročná 

inscenace Michaely Homolové vznikala za výrazné

pomoci Kláry Císařové a Přemysla Svobody z Fa -

kul ty mechatroniky, informatiky a mezioborových

studií Technické univerzity v Liberci. Především

díky nim mohl Jakub (v podání Filipa Homoly) pou-

hým svitem své baterky kreslit po scéně rozmanité

obrázky či nesrozumitelné znaky nebo také vůbec

nic (v závislosti na míře vybití baterií). 
Cenu za scénografii k této inscenaci si z festivalu Mateřin -

ka 2011 odnesl světově uznávaný výtvarník Petr Matásek,

který se do NDL vrátil po téměř desetileté odmlce.

JJaakkuubb aa oobbřříí bbrroosskkeevv

□ Obří stonožka (M. Bělohlávková), obrovský  pavouk (M. Sýkora),

obrovitánská žížala (V. Khomová) a maličký Jakub (O. Švec) 

na fantazijní cestě z Londýna do New Yorku!

Premiéra: 22. 5. 2010
Autor: R. Dahl – D. Wood 
Režie: M. Homolová 
Výprava: P. Matásek 
Hudba: Mechanix
Hrají: M. Bělohlávková, 
V. Khomová, T. Holý, 
F. Homola,
M. Sýkora, O. Švec



TTřřii  ppřřaaddlleennyy
Premiéra: 27. 11. 2010
Autor: bratři Grimmové – M. Sýkorová 
Režie: Z. Peřina 
Výprava: J. Doležal 
Hudba: M. Ošanec
Hraje: M. Sýkorová

Půl roku po obnovené premiéře hříčky 
Jak chodil Kuba za Markytou přibyl
k původní grimmovské miniatuře
i druhý díl, tentokráte adaptace pohád-
ky Tři přadleny. Převelice hloupého
Kubu na stolovém jevišťátku vystřídala
převelice líná dívka, kterou však –
bůhví vlastně proč – z bryndy neustále
tahají tři kouzelné přadleny. Pod textem
je podepsána současná aktérka obou
představení, Markéta Sýkorová, která
si napsala pohádkovou anekdotu
o lenosti a nesplnitelných slibech.

ŠLAPKOVÁ:
Šlapu až mě bolí svaly
Moc těžko sháním obutí
S touhletou nohou mamutí
Ještěže ji sukně halí
A proto
Jaképak s tím trápení
Na předení nic není

PYSKOVÁ:
Jedna šlape druhá kroutí
Vůbec se za to nestydím
Že přes ret spodní nevidím
To mě vážně nezarmoutí
Inu alé
Jaképak s tím trápení
Na předení nic není

PALCOVÁ:
Klepu palcem co chviličku
Práci svou rychle dodělám
Já předu ráda i když mám
Palec jako dlouhou tyčku
Chachacha
Jaképak s tím trápení
Na předení nic není



PPrrooddaannýý ssmmíícchh
Premiéra: 27. 11. 2010
Autor: J. Krüss – V. Peřina a kolektiv 
Režie: M. Tichý 
Výprava: K. Bělohlávek a T. Venclová 
Hudba: I. Acher 
Hrají: H. Fantlová, V. Košvancová- 
-Khomová, T. Bělohlávek, T. Holý, 
F. Homola, M. Sýkora, O. Švec

Slavnou knihu pro děti, Tim Tolar aneb Prodaný smích, 
napsal v 60. letech minulého století významný německý
autor dětské literatury James Krüss. Jevištní verze
knihy se hrály a hrají po celém světě, v Čechách napří-
klad v královéhradeckém Divadle Drak či Činoherním
studiu v Ústí nad Labem. 

Tim Tolar je malý chlapec, který se často a rád směje 
svým krásným zvonivým smíchem. Až do okamžiku,
kdy mu tajemný cizinec nabídne schopnost vyhrát
každou sázku výměnou právě za jeho dětský smích.
Tim neodolá lákavé nabídce a svého smíchu se vzdá.
Od té chvíle vyhrává i ty nejbláznivější sázky, které
uzavře. Jenže záhy pochopí, že jeho vlastní smích byl
nad veškeré vyhrané zlato. Vydá se proto do světa hle-
dat onoho ďábelského cizince, aby od něj získal zpátky
svůj smích. 

Převážně činoherní inscenace Martina Tichého, pro 
něhož to byl první návrat do NDL po jeho veleúspěš ném
hostování s Pohádkou o Raškovi, v hojné míře využívala
rozličných projekcí, přímých přenosů, animovaných
dotáček či třeba prvků laterny magiky. Do děje navíc
zapojila i samotné dětské diváky, kteří se aktivně podí -
leli na finálovém rozuzlení celého příběhu. 

□ Zmíněné filmové dotáčky, kterých byla v inscenaci opravdu spousta,
nepřímo vedly k relativně brzké derniéře tohoto kusu o ztraceném
smíchu. Při představě, že bychom – po odchodu Ondřeje Švece za
novým angažmá do Prahy – měli všechny ty filmečky natáčet znovu,
přešel totiž smích úplně každého. 



SSoouuhhvvěězzddíí aanneebb ŘŘeecckkéé bbáájjee mmiimmoo vvýýsseečč  
Premiéra: 7. 5. 2011 
Autor: V. Peřina 
Režie: M. Homolová 
Výprava: B. Jakůbková 
Hudba: Homolopulos 
Hrají: M. Bělohlávková,
T. Bělohlávek, M. Sýkora

Souhvězdí jsou další v řadě tematických koláží, které 
v NDL připravuje autorsko-režijní dvojice Vít Peřina
a Michaela Homolová. Po Písmenkové polívce (2005),
která hravou formou představila nejmenším dětem
českou abecedu, a bláznivé koláži z českých přísloví
Pečení holubi (2008) si tvůrci vzali na mušku noční
oblohu plnou hvězd, resp. staré řecké báje. 

Konkrétně totiž inscenátoři zaměřili svou pozornost
právě na souhvězdí, kterým dali jména bájní Řekové:
Kasiopeja, Andromeda, Pegas a Perseus. Posledně
jmenovaný je ústředním hrdinou loutkové komedie,
která se odehrává na lékařské pohotovosti, kam jedné
noci dorazí se zablokovanou krční páteří amatérský
astronom Albert.

Zatímco Albert čeká – ve společnosti ošetřující sestry
a rozespalého doktora řeckého původu – až začne
působit uvolňující injekce, ordinace ožívá jeho bájně-
-hvězdným vyprávěním. Vyprávěním o věčném
a marném boji s osudem, o hrdinství, jemuž je někdy
třeba trošičku napomoci, a o pýše, která odjakživa
předchází pád.

Asi jsme si o to tak trochu říkali, když se celý děj 
inscenace odehrává v prostředí lékařské ambulance
a ústřední trojici hrdinů tvoří lékař, zdravotní sestra
a pacient. Už během zkoušení si „pacient“ Sýkora
nepříjemně poranil krční páteř a horko těžko hru do -
zkoušel. O pár měsíců později „lékaři“ Bělohlávkovi
ruplo v koleni tak, že byl půl roku na nemocenské.
A zdravotní sestra Bělohlávková? Ta pro jistotu rov-
nou porodila.

DOKTOR:
Chlapče! Z tebe bude jednou h v ě z d a!

PERSEUS:
Jenom? A nic víc?

DOKTOR:
Nu dobrá, tak tedy souhvězdí! 



VVeellbblloouudd,, rryybbaa,,  sslleeppiiccee  
aanneebb  NNáámmoořřnniicckkáá  hhiissttoorriiee

Premiéra: 22. 10. 2011
Autor: T. Jarkovský, J. Vašíček 
Režie: J. Vašíček 
Výprava: K. Bělohlávek a T. Venclová 
Hudba: O. Müller
Hrají: M. Bělohlávková, V. Košvancová-Khomová,
M. Sýkorová, T. Bělohlávek, T. Holý, A. Kubišta,
M. Sýkora 

Tři klasické pohádky (Ošklivé káčátko, O rybáři 
a rybce a O kohoutkovi a slepičce) pro nejmenší
děti ve svěžím a zábavném pojetí připravil tým pod
vedením režiséra Jakuba Vašíčka, který za režii
této inscenace obdržel na festivalu Mateřinka 2013
Cenu za režii. Čestným uznáním byl na téže pře -
hlídce odměněn i scénář.

Inscenace vrcholí vystoupením kouzelníka Kohout -
ka. Roli psali autoři přímo na tělo Tomáši Holému,
toho času též zapálenému amatérskému kouzelní -
kovi. S jeho čísly mu navíc při zkoušení vypomáhal
i sou časný mistr ČR v mikromagii Štěpán Šmíd.
Jak dokáz al přemístit Tomáše z kouzelné bedny
přímo doprostřed hlediště, to dodnes chápe jen
málokdo. 

Dvojice námořníků dostane v podpalubí velké za-
oceánské lodi hlad. Rozhodnou se ho utišit způso-
bem nepříliš chvályhodným – v transportních bed-
nách kolem nich se přece nachází spousta zvířat
vhodných k okamžité konzumaci. Jenže vybraná
(a chutná) zvířátka nejenže se nechtějí nechat 
sníst, ale jelikož patří jednomu nejmenovanému
cirkusu, tak dokonce umějí i mluvit. A právě to jim
zachrá ní „kůži“. Každé z ohrožených zvířat totiž
odvypráví námořníkům svůj životní příběh a ná -
mořníci pak chtě nechtě musejí splnit slib a nasytit
se nějak jinak. 

□ Šeredně hrbatý 
kůň (M. Sýkora) 
vypravuje 
jako o život.



□ STAREJ (podává mladýmu paličku): Jako
s kaprem…
RYBA: Nezabíjej mě, nezabíjej mě! Když
mě pustíš, splním ti tři přání…
MLADEJ: Kapitáne, ta ryba na mě řve,
ať ji nezabíjím, že mi prej splní nějaký
přání.
STAREJ: Neposlouchej ji, kluku. To je
oblíbenej trik těchhle barevnejch
krasavic.



Baabbuu aa ppaappoouuššeekk
Premiéra: 18. 2. 2012
Autor + režie: P. Vodička 
Výprava: R. Smolík 
Hudba: P. Kaláb
Hrají: M. Bělohlávková, M. Sýkorová,
V. Košvancová-Khomová,
T. Bělohlávek, T. Holý, F. Homola,
A. Kubišta, M. Sýkora 

Moderní a veskrze zábavná detektiv-
ka – v pohádkovém duchu a navíc v ryt -
mu hip hop – pojednává o holčičce,
která pátrá po svém ukradeném papouš -
kovi. Přemoci toho nejpadouchovatější -
ho padoucha, jakého si jenom dovedete
představit, pomáhá maličké Babu neob-
vyklá trojice pohádkových hrdinů ve
svérázné velkoměstské variaci: vníma-
vý veršující raper, šikovný tulák bez
domova a potřeštěný jogger neboli vy -
trvalostní běžec. 

Režisér Petr Vodička je původní profesí 
herec, a proto s oblibou při zkoušení
hercům „předehrává“ přímo na jevišti.
V případě inscenace Babu a papoušek
však z důvodu přetržené achillovky
dopředehrával hned třetí zkušební den.
Po zbytek zkoušení už směrem k jevišti
tak maximálně máchal francouzskými
berlemi. Možná i proto inscenace na
festivalu Skupova Plzeň nezískala žádné
ceny za herectví. Zato si je odnes la za
scénografii (Robert Smolík) a za text
(Petr Vodička). A originální Vodičkův
scénář navíc zaujal i dramatur gy 
Čes kého rozhlasu, takže podle něj
dokonce vznikla v roce 2013 rozhlasová
pohádka! 

□ „Hej, lisn evrybady!Tak poslouchej moje poselství,mluvím ve verších, ale to se smí:jsem Zigi, jinak Fantom, ale nezáleží na tom, jsem pouliční král, jsem tohohle města atom. Jsem Zigi, áááá,
Zigi Fantom, ááá...“



VVýýrrooččnníí ddiivvaaddeellnníí  pprroocchháázzkkaa  22001122
Premiéra: 23. 2. 2012 
Derniéra: 8. 3. 2012
Hráli, provázeli, zpívali a zajišťovali: všichni 
z Naivního divadla

Při příležitosti 62 let a několika měsíců navrch, které 
uplynuly od vzniku divadla, jsme v únoru 2012
uspořádali Výroční divadelní procházku. Na diváky
čekala nefalšovaná divadelní túra po schodištích,
chodbách a zákoutích budovy Naivního divadla, kde
pro ně byla připravena rozličná loutková překvapení
ve formě inscenačních drobniček a drobtů z našeho
repertoáru. A to povětšinou v premiérovém provede-
ní! Vše završil malý koncert písniček z našich nej-
slavnějších komedií i tragédií, nastudovaných pod
vedením našeho korepetitora Míry Ošance. 

PROGRAM VDP 2012:
T. Bisson: Stiskni Ann / Studio 
Blízká budoucnost v očích kanadského sci-fi 
V. Peřina: Vidličky a nože / Malá zkušebna
Příbor a jeho role v životě. Loutkárna podle Freuda
T. Bělohlávek: Před premiérou / Chodba 
Loutkářova noc. O pejskovi a kočičce trochu jinak
Výstava loutek / Podkroví
To nejlepší z archivu loutek NDL
V. Peřina: 4, 5, 6 / Truhlárna 
Čtvrtý, pátý a šestý trpaslík ze Sněhurky a 7 trpaslíků
mají problém
W. Holzwarth a W. Erlbruch: O krtkovi, který chtěl
vědět, kdo se mu vykakal na hlavu... / Velký sál
Neobvyklé krtečkovo pátrání mezi zvířátky a jejich
bobečky
Koncert / Divadelní bar
Několik písniček z repertoáru Naivního divadla

□ Konspirační dialog čtvrtého, pátého 
a šestého trpaslíka ze Sněhurky a sedmi trpaslíků:

5: Nikdo nás nezná jménem! Nikdo!
4: Jak to myslíš?

5: Všichni si pamatují jen první tři 
z nás a pak toho posledního. Jako ve sportu.

6: Co to říkáš?
5: Vždyť si to vezmi! Když se řekne „sedm 

trpaslíků“, tak si lidi vybaví jména maximálně
prvních tří – Prófy, Stydlína a Kejchala. 

A když jsou hodně dobří, tak si ještě 
vzpomenou na posledního Šmudlu. 

Ale čtvrtej, pátej a šestej trpaslík? Nikdo! 
Nikdo nás nezná jménem!

4: Ale jak to chceš změnit?
5: Musíme je zabít. Jen tak se z nás 

stanou první tři trpaslíci.



□ DĚDEČEK S BABIČKOU: Budulínku? Snad jsi nikoho nepustil dovnitř?!?

Budulínek neposlouchá, babička s dědečkem špatně slyší a liška zase slyší až moc...
Tak zní motto hry, která respektuje známou zápletku klasické české pohádky,
nicméně ji rozvíjí o řadu inovujících motivů. Téma poslouchání se tak netýká
pouze neposlušného Budulínka či přecitlivělých ušisek záludné lišky, ale rovněž
Budulínkových prarodičů, kteří naopak slyší prachbídně. Proč? Protože jsou od
mládí zapálení rockeři, a tak doma celý život vyhrávají na bicí a elektrické housle.
A právě ty jim výrazně pomohou při výpravě za záchranou Budulínka, kterého
z jejich chaloupky unesla proradná liška.

Hra vznikla na objednávku samotných účinkujících, manželů Michaely a Filipa 
Homolových. Jelikož Míša hraje na housle a její muž celý život hudebně tíhne
k rozličným perkusím, objednali si u dramaturga divadla dramatizaci pohádky
o Budulínkovi, v níž by své fidlání a bubnování mohli patřičně využít. To ale netu-
šili, co z toho vzejde... 

Premiéra: 12. 5. 2012
Autor: V. Peřina 
Režie: M. Homolová 
Výprava: R. Smolík 
Hudba: F. Homola
Hrají: M. Homolová, 
F. Homola

BBuudduullíínneekk



A proč se nepochlubit? Budulínek 
za krátkou dobu od své premiéry
posbíral v různých bi lan čních
anketách nebo na
festivalech takovou
spoustu cen, že se 
již dnes řadí
k nejúspěš něj ším
inscenacím v historii
NDL. Považte:

Budulínek byl v an-
ketě odborníků ozna-
čen za nejlepší českou
loutkovou inscenaci
sezony 2011/2012 
(Cena Českého středis-
ka UNIMA – ERIK).

Vít Peřina obdržel za autorství
textu Cenu Divadelních novin za
Tvůrčí počin sezony 2011/2012
v kategorii Alternativní divadlo.

FESTIVAL MATEŘINKA 2013:
Cena za hru,
Cena za loutkoherecké
a muzikantské výkony,
Cena za výpravu 

FESTIVAL KREMNICKÉ 
GAGY 2013 (SLOVENSKO):
Cena Zlatý gunár za nejlepší
inscenaci pro děti a mládež

FESTIVAL PIF 2013 
(ZAGREB, CHORVATSKO):
Cena za režii 

FESTIVAL SPECTACULO
INTERESSE OSTRAVA 2013:
Cena za výjimečný kontakt
s dětským divákem a za bezpro -
střednost v hereckém projevu 

FESTIVAL BIELSKO-BIALA
2014 (POLSKO):
Cena za nejlepší inscenaci pro děti

□ My máme housličky a bubínek, 
kdepak je asi náš Budulínek? 
(Staří rockeři M. Homolová 
a F. Homola v akci!)



Premiéra: 15. 6. 2012
Autor: K. Šiktanc 
Režie + výprava: M. Sýkorová 
Hudba: J. B. Novotný 
Hrají: M. Bělohlávková,
V. Košvancová-Khomová,
K. Ottová j. h., M. Sýkorová,
T. Holý, M. Ošanec, M. Sýkora 

Slavnostní premiéry se zúčastnili 
i sám autor básnické předlohy 
pan Karel Šiktanc (uprostřed) 
a zakladatel Ypsilonky 
Jan Schmid (vpravo). 

Pravěký prales v mračnech par 
jim v zádech stál 
a zval je dál, 
jak zotvíraný pozdní vlak, 

jenž přijel dřív 
a sbírá čas – – – 
neb – – – 

Je již příjemným zvykem, že 
soubor čas od času najde elán
a chuť nastudovat ještě nějaký
malý kousek bokem, určený
výhradně dospělým divá kům.
V po sledních letech má tato
iniciativa většinou za výsledek
tzv. Výroční divadelní procház -
ku, plnou krátkých skečů a mi -
niatur. Avšak v červnu 2012
měla premiéru i regulérní stu-
diová inscenace – Adam a Eva. 

Na svědomí ji má režisérka
Markéta Sýkorová, která sáhla
po básnické skladbě Karla Šik-
tance Adam a Eva, jež patří
mezi vrcholy české poezie dru hé
poloviny 20. století. Připo mí ná
časy, kam paměť nesahá, ale
které jsou i přesto tak důvěr ně
známé. Sleduje zápas i prolí ná  -
ní dvou prazákladních prvků,
jejich střet a konečné vyrov -
nání jazýč ků na vahách odvě-
kých protichodů na pozadí
šesti dnů Božího tvoření. 

AAddaamm aa EEvvaa



LLoouuttkkyy  hhlleeddaajjíí  ttaalleenntt
Premiéra: 6. 10. 2012
Autor: V. Peřina 
Režie: T. Dvořák 
Výprava: M. Zákostelecký 
Hudba: V. Šrámek
Hrají: D. Čičmanová, M. Homolová,
T. Bělohlávek, F. Homola, A. Kubišta,
M. Sýkora 

Nepříliš úspěšného kouzelníka Fran tiš- 
ka osloví jednoho dne tajemný manažer
a nabídne mu smlouvu o zastupování,
a především – úspěch a slávu. Podmín -
kou k Františkovu proslavení však je
výhra v soutěži SUPERTALENT.
Podaří se Fran tiš kovi probojovat skrze
všechna postu pová kola až do finá le?
Zvítězí? A bu de mu ta výhra nakonec
stát za to? 

Čistě iluzivní marionetovou komedii, 
která se parodickou formou trefuje do
aktuálního boomu talentových soutěží
a reality show, nastudoval v NDL tým
Tomá še Dvořáka, uznávaného loutkář -
ského tvůrce. Ten již v Liberci režíroval
řadu mezinárodně oceňovaných insce-
nací (Alibaba a čtyřicet loupežníků,
Bezhlavý rytíř, Labutí jezírko aj.).

Inscenace je posledním dílem neoficiální 
trilogie, kterou stejný tvůrčí tým (autor
Vít Peřina, režisér Tomáš Dvořák a vý -
tvarník Marek Zákostelecký) postupně
připravil ve svých domovských divad -
lech. Po plzeňském Divadle Alfa (James
Blond) a hra deckém Divadle Drak
(U ka nónu stál) došlo konečně i na Li -
berec. A jelikož režisér Dvořák má v ob -
libě divadelní série, staly se talentované
loutky zároveň prvním dílem nového
(tentokráte čistě libereckého) cyklu,
v němž se druhým dílem na podzim
2014 stala inscenace Třetí gong aneb
Loutky hrají divadlo.



AAžž  ooppaaddáá  lliissttíí  zz dduubbuu
Čupera propil téměř vše, co měl, až zadlužil statek. Kdoví jak
by to dopadlo, kdyby se na jeho zanedbaném poli neobjevil čert.
Ten mu slíbil, že se o jeho pole postará. Sedlák se mu ovšem
musí upsat tím, že mu dá to, co má právě doma a vůbec o tom
neví. Čupera souhlasí. Ale jelikož žil posledních 9 měsíců
víceméně v deliriu, čeká ho doma oprav du nemilé překvapení.
Čerstvě narozený synek! 

Premiéra: 9. 2. 2013
Autor: J. Werich – T. Syrovátka 
Režie: M. Tichý 
Výprava: R. Smolík 
Hudba: I. Acher
Hrají: M. Sýkorová, T. Bělohlávek, 
F. Homola, A. Kubišta

Takřka na den přesně po čtvrtstoletí se na re-
pertoáru NDL opět objevila pohádková tvorba
Jana Wericha. Představení Pohádky Jana Weri -
cha – konkrétně šlo o Fimfárum a Krá lovnu
Kolo běžku První – režírovala v roce 1988 Mar -
kéta Schartová. Tentokráte sáhla dramaturgie
NDL po slavné pohádce Až opadá listí z dubu,
ve které opilec Čupera přechytračil samotného
čerta. Text zdrama tizoval Tomáš Syrovátka,
re žii měl Martin Tichý. Oba jsou v NDL pode-
psáni pod oceňovanou Pohádkou o Raš ko vi
(nejlepší česká loutková inscenace 
sezony 2009–2010).

Na počátku projektu bylo dramaturgovo přání slyšet z jeviště
NDL krásný jazyk Werichova nepřekonatelného vy pra věč ství.
Proto se nelze divit jeho překvapení, že režisér Martin Tichý
nakonec pojal inscenaci z velké části nonverbálně... 

□ Jak reagovat, když nechcete udělat něco, 
co se po vás vyžaduje (podle Jana Wericha):
– Až naprší a uschne! (snadno pochopitelné,
v deštivém Liberci však nepříliš funkční)
– Tůdle! (je třeba udělat dlouhý nos)
– Až bude za čtyrák pětník! (převeďte 
na aktuální měnu)
– Takovéhle vousy! (naznačte si dlouhé vousy
až pod břicho)
– Až opadá listí z dubu! (pokud „odbývaný“
adresát rčení nechápe, vezměte ho do NDL)



VVýýrrooččnníí ddiivvaaddeellnníí  pprroocchháázzkkaa  22001133
Premiéra: 18. 4. 2013 
Derniéra: 25. 4. 2013
Hráli, provázeli, zpívali a zajišťovali: všichni
z Naivního divadla 

Po úspěchu předchozí Výroční procházky jsme se 
rozhodli z takřka jednorázové akce (premiéra
a derniéra se konají v rozmezí několika dnů) učinit
nezávaznou tradici. V dubnu 2013 jsme tedy Výroční
procházkou oslavili 63 a půl roku, které přibližně tou
dobou uplynuly od založení NDL. Vedle pětice krát-
kometrážních premiér, tradičního koncertu nebo
návštěvy výstavy loutek v podkroví čekal diváky při
pouti divadlem jeden speciální bonus. Mohli se ze
zadního pohledu (za scénou, zpoza herců) podívat 
na desetiminutovou ukázku z loutkové inscenace
Labutí jezírko.

PROGRAM VDP 2013
J. M. Ribes: Návštěva v galerii / Divadelní bar
„Ty jsi pil! Uvidíš impresionisty úplně na mol!“ 

V. Peřina: Svátek loutek / Studio NDL
Prvotřídní akční zábava plná loutkářského kumštu 

V. Peřina: Konkurs / Kancelář ředitele
Ředitel loutkového divadla přijímá novou sekretářku

Výstava loutek / Podkroví
To nejlepší z archivu loutek NDL

H. Charriére a NDL: Film týdne / Malá zkušebna
Kultovní film Motýlek v loutkářské zkratce

I. Örkeny: Nejsmělejší sny / Sklad dekorací
Zběsilá jízda ve voze taženém dvanácti třínohými psy

Labutě zezadu / Jeviště
Ukázka z představení Labutí jezírko ze zadního pohledu

Koncert / Divadelní bar
Ošancova naivní hudební škola

□ ONA:  Milý Feri, ten třetí pes, zdá se, pokulhává. 
ON: Jak by nekulhal, když má jenom tři nohy!
ONA: Jé, opravdu! A není vám líto, zapřáhnout 
do vozu zmrzačené zvíře?
ON: Podívejte se líp, Ilonko. Všech dvanáct psů má tři nohy.
ONA: Chudáci!
ON: Spíš politujte mě! Obešel jsem snad všechny rasy, 
než se mi podařilo sehnat dvanáct třínohých psů!
(A. Kubišta a D. Čičmanová a jejich automobil, 
tažený prapodivným psím spřežením.)



Prroolleettěětt dduuhhoouu
Premiéra: 11. 5. 2013
Autor: Š. Olivětín 
Režie: M. Homolová 
Výprava: B. Jakůbková 
Hudba: M. Solan
Hrají: D. Čičmanová, B. Kubátová,
T. Holý, F. Homola, M. Sýkora

Tipo a Piki jsou dvě nerozlučné myší kamarádky. 
A jelikož kamarádi si mají pomáhat, snaží se starší
Tipo pomoci splnit mladší Piki její sen – naučit ji
létat. Piki by totiž jednou chtěla vyletět nad rodné
město, ve kterém neustále prší a zároveň svítí slu-
níčko, takže se nad ním pořád klene duha. Mož ná že
se déšť do města nevrací náhodou. Možná hledá
kamaráda či kamarádku. Takovou, jakou má Piki
v Tipo, která jí chce splnit sen o létání a nespou ta né
volnosti... 

Andrej Sannikau je běloruský disident a někdejší 
opo ziční prezidentský kandidát. V roce 2010 byl Lu -
kašenkovým režimem uvězněn a odsouzen k pěti le -
tému vězení. Po téměř osmnácti měsících strávených
za mřížemi byl na nátlak EU propuštěn a odcestoval
ze země. Ještě předtím však v běloruském vězení
napsal soubor pohádek o myškách Piki a Tipo, které
posílal svému čtyřletému synu Danikovi. A právě ty
pro NDL zdramatizoval Šimon Olivětín neboli René
Levínský. 

Autor literární předlohy, 
Andrej Sannikau (na foto gra -
fii vpravo spolu s autorem
drama ti za ce René Levín -
ským) dorazil osobně na
libereckou premié ru. Té se
bohužel nemohla zúčastnit jeho žena (významná bě -
lo ruská protirežim ní novinářka) se synem Danikem,
které Lukašenko nepustil ze země. O to větší jsme mě li
radost, když o rok později, na představení Duhy se hra né
v rámci festivalu Divadlo evropských regio nů v Hrad ci
Králo vé, už dora zila celá rodina Sannika vo vých.

□ Čistotná opice žužlá zralou mandarinku,
šišatou, flekatou. 
Červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá,
švestková, fialová. 
Mnemotechnická pomůcka na zapamato-
vání si všech sedmi barev duhy, kterou
Piki s Čučem v závěru představení
prolétli. 



Ty nejznámější příběhy Starého zákona v sobě při-
nášejí nejen odvěkou moudrost a nadčasová posel-
ství, ale také řadu silných a dramatických příběhů.
Příběhů, které díky univerzální povaze Bible zdaleka
nejsou určeny jedné konkrétní věkové adrese. Jsou
schopny promlouvat ke sluchu všech, kdo o to stojí.
Třeba i k dětem. Právě dětskou optikou vnímání
světa se tvůrci inscenace Biblické příběhy podívali
na ty nejznámější příběhy Starého a Nového zákona.
Proč by Adam a Eva nemohli být děti? Vždyť ještě
před sedmi dny ani nebyli na světě. Ale nyní jsou.
A chtějí si hrát. Nejlépe na zahradě, co v ní roste ta
krásná jabloň...

„Biblí pro děti“, jak by mohl znít pracovní podtitul 
připravované inscenace, se do Liberce již potřetí
v řadě vrátil osvědčený tým pod vedením režiséra
Jakuba Vašíčka (předtím Neklan.cz a Velbloud, ryba,
slepice).

Že si z každého představení má dětský divák odnést 
nějaké to moudro či poučení, je známá věc a ví to
samozřejmě i dramaturg NDL. Nikdy ho však nena-
padlo, že jeho čtyřletý syn po zhlédnutí Biblických
příběhů přestane jíst jablka... 

Biibblliicckkéé  ppřííbběěhhyy
Premiéra: 19. 10. 2013
Autor: T. Jarkovský, J. Vašíček 
Režie: J. Vašíček 
Výprava: K. Bělohlávek, T. Vašíčková 
Hudba: O. Müller
Hrají: D. Čičmanová, B. Kubátová,
M. Sýkorová, T. Bělohlávek, 
A. Kubišta, T. Holý, M. Sýkora



Premiéra: 15. 2. 2014Autor: F. Rodrian – V. Peřina a kolektiv 
Režie: M. Homolová Výprava: R. Smolík Hudba: F. Nemohla KvartetHrají: D. Čičmanová, B. Kubátová, 

F. Homola, A. Kubišta

Jednoduchý příběh s minimem slov a maximem vjemů je inspiro-

ván motivy z obrázkové knížky německého autora Freda Rodriana

a vypráví o oblačném beránkovi, který spadl z nebe. Na zemi se ho

ujme malá holčička a chce mu pomoci dostat se zpátky na oblohu.

A jelikož se na nedaleké louce koná malá pouť, je nasnadě, že poku -

sy o beránkův „transport“ zpět na modré nebe budou mít takřka cir -

ku sový charakter! 
Poprvé v novodobé historii NDL zacílila naše inscenace i na „předškol-kové“ publikum, tedy na děti ve věku kolem 2 let. Proto se hraje s kon -taktním uzpůsobením hlediště pro malý počet diváků. Dětem je navícpředstavení blízké i tím, že se v něm používá jen na prosté minimumslov, doprovází ho živá muzika a na jeho konci se děti mohou samyzapojit do dění na jevišti formou malé loutkové herny.

Snižování věkové adresy našich představení Beránkem zda-

leka nekončí. Dalším „batoláriem“ zkusíme oslovit roční mi -

mina a poté již nastane čas pro vysněný projekt prenatálního

divadla. Představení na pomezí loutkového divadla a masáže

břicha bude určeno výhradně těhotným ženám. 

Krátce po premiéře zvítězil Beránek 

na festivalu Dítě v Dlou hé, kde si 

vybečel Cenu Vojty Šálka. Bééé! 

OO bbeerráánnkkoovvii,, kktteerrýý ssppaaddll zz nneebbee

□ A. Kubišta pro jistotu přidržuje 
samostojnou loutku Zlobivého kluka, 
D. Čičmanová se modlí, aby helium
v baloncích vydrželo až do stropu 
a B. Kubátová (s loutkou Holčičky)
přemýšlí, jaký asi následuje text.



Již třetí rok po sobě připravil soubor NDL „nad 
plán“ večer plný nově nastudovaných minipředstave -
ní, zakončený koncertem Ošancovy naivní hudební
školy. V té se kromě členů souboru již tradičně zapo-
jili do muzicírování například i naše paní produkční
(příčná flétna) či pan dramaturg (rána na buben).
Jednotlivé skeče jsme opět odehráli ve všech mož -
ných i nemožných zákoutích budovy Naivního divad -
la, jimiž jsme celý večer nebohé publikum vláčeli.
Od sklepa až po půdu, zleva doprava, tam a zase
zpátky. Ale nikdo si, pokud víme, nestěžoval... 
A vrchol večera? Jednoznačně herecký výkon našich
pánů technikářů Petra Jelínka a Jana Marka v ro -
lích Old Shatterhanda a Vinnetoua. 

PROGRAM VDP 2014:

K. Hynek: Babička po pitvě / Kuřárna 
Klasická kniha v neklasické interpretaci

V. Peřina: Poslanci v ZOO / Malá zkušebna 
Loutková drobnička pro 203 loutky 

J. M. Ribes: Bravo! / Schodiště u kanceláří
Jak děkovat po představení, které se vám nelíbilo?

Návštěva fundusu / Půda
Všechny loutky pod jednou střechou 

I. Wernisch: PIM PIM / Truhlárna
Loutková televizní poezie 

Setkání s laureátem ceny Thálie / Sklad dekorací
Speciální bonus večera 

V. Peřina: Ribanna + Nšo-či / Jeviště
Dvě nejslavnější Indiánky konečně v akci

Koncert / Kuřárna
Ošancova naivní hudební škola

VVýýrrooččnníí ddiivvaaddeellnníí  pprroocchháázzkkaa  22001144
aanneebb  NNaaiivvnníí  vv  kkrraaťťaasseecchh

Premiéra: 24. 4. 2014 
Derniéra: 29. 4. 2014
Hrají, provázejí, zpívají a zajišťují: všichni
z Naivního divadla 

□ PRVNÍ MEDVĚD: Pojďte, pane, budeme si hrát.
DRUHÝ MEDVĚD: Ale na co? Na co si budeme hrát?
PRVNÍ MEDVĚD: Na cokoliv! Třeba na tobogán! 
(medvěd se promění ve vodní skluzavku)
DRUHÝ MEDVĚD: Jé, pane, to je krása! A koukejte! 
Já budu fotbalový hřiště! 
(promění se ve fotbalové hřiště)
PRVNÍ MEDVĚD: A teď já, teď já, pane! Koukejte, 
proměním se v kulturní středisko! 
(promění se v kulturní středisko)
Dovádějící medvídci, kteří se potkali u Kolína, 
ještě netuší, že se za chvíli stanou oběťmi krutého 
poslaneckého rituálu, známého pod názvem 
„porcování medvěda“.  
(Ukázka ze skeče Poslanci v ZOO) 



KKoouuzzeellnnýý ddůůmm
Premiéra: 17. 5. 2014 
Autor + režie: P. Vodička 
Výprava: K. Bělohlávek 
Hudba: V. Šrámek
Hrají: D. Čičmanová, 
B. Kubátová, M. Sýkorová,
T. Bělohlávek, A. Kubišta, 
F. Homola, M. Sýkora

Jednoho dne se v jedné ulici zničehonic objevil jeden 
dům. A náhodou šel kolem také jeden mladík. Jme -
noval se Jons a do pátrání po tajemství onoho zá had -
ného domu, který tu o den dřív ještě nestál, se mu
zprvu ani moc nechtělo. Jenže to by z něj nesměla
vyjít dívka jménem Berta. Ukáže se, že je majitelkou
klíčů od všech dveří v onom záhad ném domě. A také,
že je moc krásná a milá a hodná... a že není těžké se
do ní zamilovat. A tak není divu, že se Jons s Bertou
vydává do útrob kouzelného domu, v němž se za
každými dveřmi skrývá jiný tajuplný svět. A všech -
ny ty světy se prá vě nyní nacházejí ve smrtelném
ohrožení! 

Dobrodružnou fantasy detektivku pro děti napsal 
a režíroval Petr Vodička, který je v NDL podepsaný
již pod řadou oceňovaných titulů (Tristan a Isolda,
Zrzavý Orm, Babu a papoušek).

Pohádka Kouzelný dům vypráví o klíčnici a klíčích, 
které ona střeží. Dalo se tudíž tak trochu očekávat,
že se něco podobného přihodí: nepostradatelný člen
naší techniky, Jan Marek, který v pohádce rovněž
vystupuje, si v klíčový okamžik (tj. v generálkovém
týdnu) zlomil klíční kost!



TTřřeettíí ggoonngg aanneebb
LLoouuttkkyy hhrraajjíí ddiivvaaddlloo

Premiéra: 25. 10. 2014
Autor: V. Peřina 
Režie: T. Dvořák 
Výprava: I. Nesveda 
Hudba: V. Šrámek
Hrají: M. Homolová, B. Kubátová,
T. Bělohlávek, A. Kubišta, D. Linka, 
F. Homola, M. SýkoraMaňásci, marionety, javajky, 

manekýni či snad raději stínové
divadlo? Anebo rovnou divadlo
černé? Jaká loutkářská techni-
ka je ta pravá pro nově připra-
vovanou inscenaci?
V nejmenovaném loutkovém
divadle v nejmenovaném městě
sportu se kvapem blíží premié-
ra představení Bezhlavý rytíř,
z čehož jde hlava kolem nejen
ředitelce divadla a všem her-
cům, ale především režisérovi.
Při zkoušení nestíhá, v noci
hrůzou nespí a vlastně pořád
netuší, co si s tím novým lout-
kovým kouskem počít... 
A do toho všeho ta nová,
mladá, krásná, nezadaná, lout-
koherectvím zcela nedotčená
loutkoherečka, co nadevše
miluje zimní sporty.

S inscenací Třetí gong se do 
NDL opět vrátil tým plzeňské-
ho režiséra Tomáše Dvořáka
(Alibaba, Loutky hledají ta -
lent). Ten si spolu s autorem
hry Vítem Peřinou tentokráte
vzal na mušku téma „divadlo
na divadle“. Nebo přesněji –
loutkové divadlo na loutkovém
divadle! Není divu. Čistě iluziv-
ní loutková komedie totiž
vznikla při příležitosti 65. výro-
čí založení Naivního divadla. 

□ HELENKA: Přišla jsem vás před premiérou pro 
štěstí pokopat. 
PEPÍNO: To se ti v tý sádře asi nepovede...
BOHOUŠ: A ani nebude proč. Premiéra se ruší...
KAREL: Já to říkal pořád, že přes noc se už nic 
nedožene. Tak se holt jednou odloží premiéra a co?
Svět se přece nezboří! 



□ Neklan.cz
□ Velbloud, ryba, slepice aneb Námořnická historie
□ Budulínek 
□ Loutky hledají talent
□ O beránkovi, který spadl z nebe

□ Prodaný smích
□ Babu a papoušek
□ Adam a Eva
□ Proletět duhou
□ Kouzelný dům



V sobotu 29. března 2014 byly v pražském Národním divadle rozdávány Ceny Thálie, udělované za nejlepší výkony na
di va delních prknech za minulý rok v celé republice. Thálii za celoživotní mistrovství v oboru loutkového divadla získal
herec a režisér Naivního divadla Zdeněk Peřina. 
Zdeněk Peřina u nás působil celou svou profesní kariéru, tedy více než 40 let. Do NDL přišel v roce 1968 a od té doby jako
herec účinkoval ve více                                     než stu inscenací. Několik z nich nastudoval také jako režisér (např. Vánoce
s Kulišákem nebo                                               Čerty z Ještědu, režíroval též v Plzni či v Bratislavě). 
Do historie moderního                                            českého loutkového divadla nesporně patří jeho Pantalon v Turandot
ukrutnici, Škrhola                                                      v Bezhlavém rytíři či soudce Azdak v Kavkazském křídovém kruhu. 
Za posledně uvedenou                                                                                      roli obdržel v roce 1988 Cenu Českého literárního
fondu i Skupovu                                                                                             cenu, tu druhou, loutkáři velmi ceněnou, pak dostal
podruhé v roce 1995                                                                                               za výkon v inscenaci Alibaba a čtyřicet loupež níků.
Nyní jeho sbírku                                                                                                 ocenění rozšířila pro herce z celé republiky
pocta nejvyšší,                                                                                                     Cena Thálie.

Ceennaa TThháálliiee pprroo  ZZddeeňňkkaa  Peeřřiinnuu

□ Žito kouzelník
□ Kavkazský křídový kruh
□ Alibaba a čtyřicet loupežníků

□ Turandot ukrutnice
□ Obr Gargantua
□ Ze života hmyzu
□ Vstupte!



Nominace na Radoka
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bývalá dramaturgyně NDL a jeho dlouholetá dvorní autor-
ka Iva Peřinová se díky svému textu Labutí jezírko dočkala
i po své smrti dalších ocenění. V březnu 2010 se umístila na
3. místě prestižní ankety o Ceny Alfréda Radoka v kate gorii
Nejlepší česká hra a v červnu téhož roku za svůj text dostala
(in memoriam) cenu na loutkářském bienále Sku po va Plzeň.
Samotná inscenace na motivy slavného baletu (v re žii To -
máše Dvořáka) obdržela Cenu Vojty Šálka na pře hlídce
Dítě v Dlouhé 2010 a cenu Zlatý gunár na festivalu Krem -
nické gagy 2011. 

NDL v Izraeli
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V rámci mezinárodního loutkářského festivalu v izraelském
Holónu (předměstí Tel Avivu) se v červenci 2010 NDL pre-
zentovalo hned třemi svými projekty: přivezli jsme výstavu
loutek z našeho archivu, pod vedením loutkoherce Filipa
Homoly (na fotce v po-
předí) jsme uspo řádali
týdenní work shop na
téma české marionety
a ředitel NDL Stani -
slav Doubrava vy stou -
pil v závěru festi valu
s před náš kou věnova-
nou českému loutkové-
mu divadlu. 

Nová herečka!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V sobotu 24. července 2010 v odpoledních hodinách opusti -
la dámskou šatnu našeho souboru Veronika Khomová. Mís to
ní nastoupila do úvazku
Veronika Košvancová-
-Khomová. Ano,
Veronika se vdala.
Stalo se tak v Dobro -
šově u Nácho da, kde ji
všem jejím dosavadním
naivním ctitelům jed-
nou provždy vyfoukl
Petr Košvanec!

Výstavy ve foyer
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do Naivního divadla nemusíte chodit nutně pouze za divad -
lem. Každý měsíc si zde v rámci Večerů v Naivním můžete
poslechnout zajímavý koncert a u toho si prohlédnout výsta -
vu ve foyer. V období mapovaném touto publikací v NDL
vystavovali například Květa Pacovská, Miloslav Jágr, Šár -
ka Trčková, Tomáš Pilař, Pavlína Váchová, Zdena Huš ko -
vá, Dalibor Smutný, Michal Machat a chybět nemohly ani
opa kované výstavy fotografií z inscenací NDL, pořízených
objektivem Jose fa Ptáčka. Ten je ostatně autorem většiny
snímků v této knížce.

Sezona 2010-2011
AVIAMA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt AVIAMA (Association des Villes Amies de la Ma rio -
n nette), neboli Asociace měst s přátelským vztahem k lout -
kovému divadlu, vznikl z iniciativy starostky francouzského
města Charleville-Meziéres paní Claudine Ledoux a sta ros -
ty baskické Tolosy pana Jokina Bildarratze. Město Liberec
se díky tehdejšímu primátorovi Ing. J. Kittnerovi stalo se
svým Naivním divadlem a mezinárodním festivalem Mate -
řinka v září 2010 zakládajícím členem tohoto sdružení.

Vicemistři
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V sobotu 13. listopadu 2010 se při příležitosti 10. výročí
Krajské vědecké knihovny v Liberci konal turnaj v sálové
kopané, kterého se účastnily týmy městských organizací.
Tým NDL se v konkurenci týmů knihovny, ZOO, Památ ko -
vého ústavu a dalších umístil po celodenním boji na výteč -
ném druhém místě. Ve finále nestačil na fotbalisty ZOO
Liberec, ovšem vzhledem ke známému přátelskému vztahu
Naivního divadla ke zvířatům všeho druhu (od velryby po
ptáka Kulišáka) se vlastně ani nedá hovořit o porážce.
Jediným stínem na výkonu mužstva tak zůstala výhra nad
knihovnou 6:0 v základní skupině. Trenérův záměr vstřelit
pořadatelům 10 výročních branek zůstal v tomto případě
nenaplněn.

Vydáváme Y-noviny
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od ledna 2011 vydáváme a na stovky spřátelených emailů
každé dva měsíce rozesíláme elektronický magazín, tzv. 
„Y-noviny“, v nichž informujeme o novinkách i plánech
Naivního divadla. 

Naivní kronika
Jaro 2010



Ochotníci z Frenštátu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Při příležitosti oslavy sedmdesátých narozenin Jiřího Raš ky
jsme 2. února 2011 sehráli v jeho rodném Frenštátu pod
Radhoštěm inscenaci Martina Tichého Pohádka o Raško vi.
Jak dokládá fotografie ze setkání gratulantů, bývalými
olympioniky se to onoho dne ve Frenštátu jen hemžilo.
Osla venec stojí na fotografii zcela vpravo, ze zadních řad
vše kontroluje herec Marek Sýkora, jenž v představení
účinkuje v roli Raškova trenéra Remsy. Naše frenštátské
vystoupení zaujalo i Věru Čáslavskou (v první řadě upro -
střed), která později v MF Dnes dojatě vzpomínala, jak
Jirkovi na oslavě krásně za hrá li loutkové divadlo i místní
ochotníci... 

Alibaba v Hongkongu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Začátkem dubna 2011 hostoval soubor Naivního divadla až
v dalekém Hongkongu, kde v rámci International Art Fes ti -
valu odehrál inscenaci Alibaba a čtyřicet loupežníků. Všech- 
na tři představení (která jsme sehráli s anglicko-čínskými
titulky) byla beznadějně vyprodaná. Po jejich skončení vždy
následovala místní specialita – tzv. fotografování s umělci.
Podle slov našich umělců to bylo možná náročnější než sa -
motné představení, neboť zájem o společné foto byl oprav-
du obrovský. 

Míša na roztrhání
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Míša Homolová, kmenová režisérka a herečka NDL, válčí
již několik let tak trochu na dvou frontách. Po zkoušce či
představení totiž hnedle pospíchá do nedaleké základní
umě lecké školy, kde probouzí divadelní talent v libereckých

dětech. A že Míša děti k divadlu nejen vede, ale přímo je
do něj i vodí, dokazuje snímek ze zahájení Mateřinky 2011.
Paní učitelka M. H. stojí v poslední řadě za svými žáky
a po znáte ji podle bodlin na hlavě a klaunského nosu.

Výstava loutek
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Nejkrásnější byla Alibaba!“ „Nejkrásnější bylo hořící Ná      -
rodní divadlo!“ „Nejradši mám Velrybu!“ I takové výroky
se daly nalézt v Knize návštěv výstavy, která návštěvníkům
Seve ročeského muzea v Liberci představila v průběhu léta
2011 loutky z archivu NDL. Výstavu za tři měsíce jejího
trvání navštívily přibližně čtyři tisícovky zájemců. 

Sezona 2011-2012
Naivní na olympiádě

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V září 2011 jsme hostovali s Labutím jezírkem na loutkář -
ské olympiádě v Charleville-Meziéres! Festival Mondial
des Theatres de Marionnettes je nejvýznamnější akcí v obo -
ru loutkového divadla. Zúčastnilo se jí 250 souborů
z 5 kon tinentů a během 10 dnů trvání navštívilo přehlídku
neuvěřitelných 150 000 diváků. Inscenaci jsme sehráli
v Char leville-Meziéres a v okolních městech celkem šest-
krát (s francouzskými titulky). Navíc Markéta Sýkorová na
přehlídce odehrála svou one-woman show Tři přadleny,
a to dokonce ve francouzském jazyce.



Nové role Adama Kubišty 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soubor Naivního divadla se v září 2011 rozšířil o nového
herce. Stal se jím absolvent pražské KALD DAMU Adam
Kubišta (na fotografii vlevo). Okamžitě ho zavalila lavina
rolí, které začal přebírat po odcházejícím kolegovi Ondřeji
Švecovi (ten v NDL působil v letech 2008–2011). A aby to -
ho nebylo málo, Adamovi přibyla krátce po sobě rovněž
role dvojnásobného otce synů Antona a Vavra! Dovolujeme
si upozornit, že situace na otištěné fotografii s Adamovým
otcovstvím nikterak nesouvisí. Jedná se pouze o záběr
z před stavení Divadla Športniki, jehož je Adam za kláda jí -
cím členem a (ve svém volném čase) i hercem.

Alibaba na festivalu německého jazyka
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Možná poněkud překvapivě, ale s o to větší radostí jsme v so -
botu 19. listopadu 2011 sehráli inscenaci Alibaba a čty  řicet
loupežníků v rámci prestižního Pražského festivalu německé-
ho jazyka. Hra byla uvedena v českém znění s němec kým
komentářem. Zařazení orientální tragikomedie do programu
festivalu německého divadla budiž vnímáno jako liberecký
příspěvek k aktuálním německým tématům – multikulturalis-
mu a problematice tureckých imigrantů. Že se jedná o téma
opravdu sledované, potvrdil i fakt, že naše představení v Di -
vadle Na Prádle bylo několik týdnů předem vyprodané.

Principál slavil
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Ať s námi dlouho žije volejte / A v duši mějte střelnej
prach / Že vás tu dneska honí nedbejte / Vždyť nepřítel má
z generála strach!“ Tak zní slova závěrečné sloky písně, kte-
rou zazpívali členo vé souboru NDL svému „generálovi“,
panu řediteli Stanislavu Doubravovi na jeho narozenino -
vém večírku. V půli května 2012 totiž – s drobným zpož dě -
ním – oslavil významné život ní jubileum. S gratulací přijela
do Liberce řada jeho divadelních i nedivadelních přátel,
umělecký soubor NDL nastudoval údernou scénickou zdra-
vici plnou nečekaných jevištních kouzel, o hudební část
programu se postaralo uskupení Voice and Toys, v němž na
flétničku excelovala páně ředitele vnučka Anna Marie...
Byl to příjemný večer, který nepokazila ani prohra našich
hoke jistů se Slo venskem na mistrovství světa. 

O rybáři a rybce
------------------------------------------------------------

A proč se tím tajit? Na
jaře roku 2012 chytil náš
korepetitor Míra Ošanec
táááákhle velkou rybu!

Čína – Luční Chvojno
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naivní divadlo reprezentovalo české loutkářství až v daleké
Číně! Ve dnech 25. 5.– 2. 6. 2012 jsme třikrát sehráli po hád  -
ku Janek a kouzelná fazole v Chengdu na festivalu, který se
konal při příležitosti Kongresu světové loutkářské asociace
UNIMA. Stanislav Doubrava zde po třech funkčních obdo-
bích ukončil svoji misi v exekutivě, zůstává však nadále
v re vizní komisi a v komisi pro mezinárodní festivaly. Pří mo
z přelidněné Číny jsme se po návratu do Čech přesunuli do
Lučního Chvojna, jež se tak stalo historicky nejmenší ob cí,
v níž jsme hráli Alibabu a čtyřicet loupežníků. 

Mirčiny Karkulky 
-------------------------------------------------

Ještě před odcho-
dem na mateřskou
dovolenou dokon -
č ila členka souboru
Naivního divadla
Miroslava Bělo hláv -
ková svůj dlouholetý
loutkářský projekt
(vytvářený pod hla-
vičkou vlastního
Divadla jednoho Edy). Připravila pět představení o Čer ve -
né karkulce, určených pro pět různých věkových kategorií.
Za uvedení celého projektu na festivalu Skupova Plzeň
Mirka po právu získala v červnu 2012 jednu z udě lo vaných
Skupových cen! 

Sjíždění Jizery
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V NHL se po sezoně koná tradiční draft. V NDL se po
sezoně zase koná raft. V posledních letech se totiž stává
pěkná tradice ze společného zakončení sezony formou sjez-
du řeky Jizery. Na Malé Skále se zaměstnanci NDL pokaž -
dé nalodí do za půjčených raftů a za zpěvu námořnických
písní se nechají proudem unášet vstříc restauračnímu zaří -
zení Zrcadlová ko za a divadelním prázdninám.



Mimochodem – na poznám ku majitele půjčovny lodí, že na
maloskalském jezu se nedoká že „udělat“ opravdu nikdo,
jsme reagovali se zarputilostí sobě vlastní: dokázali jsme to!

Sezona 2012-2013
Protest

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V září 2012 jsme se zapojili do celorepublikové protestní
akce, která měla upozornit na neřešený systém financování
regionálních divadel. Pomyslným vrcholem protestních
„bouří“se stal maraton divadelních představení a kon cer tů
většiny profesionálních divadel v ČR na piazettě Národ ní ho
divadla, v rámci kterého NDL sehrálo kousek „protestně
zkráceného“ Bezhlavého rytíře. 

Rozpad Naivních bubnů
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zima roku 2012 nepotěšila příznivce hudebních produkcí
v podání souboru NDL. Krátce předtím utvořená dámská
divadelní kapela „Naivní bubny“ se během několika týdnů
rozpadla. Na propagačním fotu kapely můžete zleva obdi-
vovat herečky Veroniku Košvancovou-Khomovou a Miro -
slavu Bělohlávkovou, dále manželku našeho dramaturga
Alžbětu Peřinovou a zcela vpravo častou spolupracovnici
NDL, výtvarnici Terezu Vašíčkovou. 
Jako první opustila řady netradičního rytmického uskupení
Veronika Košvancová-Khomová, které se narodil syn Ma -
tyáš. Jelikož Veroniku v tomto směru krátce poté napodobily
také všechny zbylé členky kapely (Terezka B., Josef P. a Hy -
nek V.), musely být plánované koncerty Naivních bubnů
jed nou provždy a bez náhrady zrušeny.

Dianka sportovkyně
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herečka Dianka Čičmanová, nová členka našeho souboru,
je ve volném čase k nezastavení. Od jara do podzimu létá

na paraglidu a na Nový rok 2013 dokonce plavala s praž -
skými otužilci ve Vltavě! I proto má u nás v divadle zdaleka
nejvíce energie ze všech... 

Bára za mřížemi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jelikož vznik literární předlohy inscenace Proletět duhou je
úzce spojen s pobytem jejího autora ve vězení (viz dříve),
rozhodla se další naše čerstvě nastoupivší herečka Barbora
Kubátová pro vskutku
důkladnou přípravu na
roli: dobrovolně strávila
noc za mřížemi. Dokonce
pak o tom napsala i hru
Cela, kterou dodnes uvádí
Divadlo F. X. Kalby, jehož
je Bára rovněž členkou.
Tomu se říká nasazení! 
(Foto: Roman Dobeš)

Šestí v ČR!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NDL dosáhlo svého dosud nejlepšího výsledku v historii
tradiční ankety divadelních kritiků, na jejímž základě jsou
každoročně udělovány prestižní Ceny Alfréda Radoka. V ka -
tegorii DIVADLO ROKU 2012 se vklínilo mezi věhlasná
pražská, ostravská a brněnská divadla a umístilo se na šes-
tém místě (za vítězným Dejvickým divadlem). Stalo se tak
nejlépe umístěnou scénou mimo zmíněná tři městská centra.
Divadelní kritička Nina Malíková svůj hlas pro Naivní di -
vadlo zdůvodnila slovy: „Za odvahu hrát stále i v neleh -
kých podmínkách dobré divadlo, za nápaditou dramaturgii
a neokázalé propojení nejlepší tradice českého loutkového
divadla s moderním směřováním tohoto divadelního druhu.“

NDL hrálo na Tchaj-wanu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po zájezdu do bosenské Banja Luky na podzim 2012 sehrá la
v dubnu následujícího roku naše herečka Markéta Sýko rová
sólové loutkové představení Tři přadleny dokonce i na dale -
kém Tchaj-wanu. Kromě několika repríz měla Markéta pro
diváky festivalu Spring Arts v Kaohsiungu připraven i malý
loutkový workshop, jenž následoval vždy po představení.



Sezona 2013-2014
Budulínek na cestách 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ačkoliv svým prarodičům sliboval, že už nikdy dveře neote-
vře, na počátku sezony 2013–2014 si Budulínek – jen co dě -
deček s babičkou odešli z domu – potichu sbalil svých pět
švestek a vyrazil na cesty. Inscenaci díky tomu zhlédli diváci
ve Slovinsku (Maribor a Lublaň), v maďarském městě Pécz,
ve slovenské Kremnici či v chorvatském Záhřebu. A to měl
ještě před sebou cestu do New Yorku (viz níže) a na samý
závěr sezony se Budulínek vydal na prestižní loutkářský
festival v Polsku (Bielsko-Biala). Tam sklidil takové ovace,
že po našem řediteli pojmenovali bar hned vedle divadla.

Bezhlavý 20 a Bělohlávek 50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve čtvrtek 24. 10. 2013 jsme oslavili dvacet let, které uply-
nuly od premiéry inscenace Bezhlavý rytíř. Marionetová
komedie z pera Ivy Peřinové a v režii Tomáše Dvořáka ne -
jenže odstartovala úspěšnou spolupráci tohoto tvůrčího dua
v NDL, ale především se – byť v již částečně proměněném
obsazení – hraje dodnes! A aby toho nebylo málo, oslavil
v říjnu 50. narozeniny i náš herec Tomáš Bělohlávek, který
v inscenaci onoho bezhlavého rytíře hraje. To se jim to,
pánům, pěkně sešlo, viďte?

V Dejvicích
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V rámci udílení Ceny Ferdinanda Vaňka za nejlepší krátkou
politickou hru jsme 16. 11. 2013 uvedli v prostorách dej-
vického divadelního baru miniaturu Víta Peřiny Poslanci

v ZOO. S rozličnými reakcemi se naše loutková hříčka se -
tkala u vyhlášených dejvických činoherců, kteří se na nás
také přišli podívat. Zatímco Pavel Šimčík (vpravo) měl
drob né výhrady k drsnosti některých scén, David Novotný
se Simonou Babčákovou se vyloženě bavili. Škoda jen, že
Jaroslav Plesl ze svého místa hůře slyšel a Ivan Trojan
(v klobouku) špatně viděl. 

Cena Křesadlo pro Marka Sýkoru 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dlouholetý člen našeho souboru Marek Sýkora je znám
nejen svými skvělými loutkohereckými schopnostmi, ale
také nesmírnou činorodostí a obětavostí. Spoluorganizuje
amatérský filmový festival, hraje vlastní divadlo a přede -
vším – již hezkou řádku let – vede Létající divadlo na koleč -
kách, v němž se realizují klienti Jedličkova ústavu. Za tuto
činnost Marek v prosinci obdržel – spolu s dalšími „do bro -
volníky roku“– cenu Křesadlo 2013, neboli ocenění „pro
obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“. Gratulujeme!!!

Soustředění
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jelikož specifická inscenace si žádá specifickou přípravu,
rozhodli se tvůrci nonverbálního představení O beránkovi,
který spadl z nebe, že se před začátkem zkoušení budou
spo lu s herci „soustředit“. Stalo se tak o předvánočním
víkendu v opuštěném kempu v Sedmihorkách. Soustředění
bylo pravda narušeno sobotním hostováním divadla v Mla -
dé Boleslavi a nedělním výjezdem divadla do Trutnova, ale
i tak se – dle výsledné inscenace soudě – nadmíru vydařilo.
Na fotografii Filipa Homoly zbylí aktéři soustředění ve
chvíli, kdy už se naučili všechny své texty. 



Hráli jsme v New Yorku
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V lednu 2014 se v New Yorku konal Světový veletrh scénic ké -
ho umění APAP. Oficiální českou prezentaci (organizovanou
Českým centrem) tvořilo několik ukázek z připravova ných
či již realizovaných projektů (např. Národní divadlo, VerTe
Dance a další) a rovněž představení NDL Budulínek, které
jsme – v celé délce – sehráli v sobotu 11. ledna v Českém
domě (bydliště Antonína Dvořáka při jeho americkém poby -
tu). Stalo se tak v anglické jazykové verzi, kterou v před -
cho zích týdnech nastudovali oba dva herečtí protagonisté,
Michaela a Filip Homolovi.

Cena Thálie pro Zdeňka Peřinu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V sobotu 29. března obdržel herec a režisér NDL Zdeněk
Peřina Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru lout-
ko vého divadla.
O tomto úspěchu
Zdeňka Peřiny
(a Naiv ní ho di -
vadla) píšeme
podrob něji na
jiném místě. 
(Foto Jef
Kratochvil)

Tři Plzně
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podzim 2014 jsme s inscenací O beránkovi, který spadl
z nebe hostovali na prestižním plzeňském festivalu Divadlo,
který do svého programu každoročně zve to nejlepší z české
divadelní produkce uplynulé sezony. Díky inscenacím Bu du -
línek, Loutky hledají talent a O beránkovi se NDL do této
vybrané společnosti dostalo potřetí v řadě!

Kniha her
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V létě 2014 šla do tisku knížka, kterou NDL připravilo
k nedožitým sedmdesátinám své někdejší dvorní autorky.
Jmenuje se lakonicky „Iva Peřinová – HRY“ a obsahuje
řadu odborných studií a reflexí, ale především jedenáct
nejslavnějších autorčiných textů.

Nové posily 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V srpnu získalo NDL dvě čerstvé posily! Do pánské šatny
přibyl loutkoherec Dominik Linka (na fotografii) a naší
herečce Mirce Bělohlávkové se narodil syn Vítek. Máme
velikou radost a Mirce (i Dominikovi) gratulujeme!

222 kroků do divadla
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od začátku nové sezony, v níž NDL slaví 65. narozeniny,
zviditelňuje divadlo i nepřehlédnutelná reklamní plachta
v Revoluční ulici. 
Co se propagace týče,
zbývá už naplnit
poslední sen: rádi
bychom – po vzoru
plzeňského Divadla
ALFA – přesvědčili
městské zastupitele
k tomu, aby po Naiv-
ním divadle pojmeno-
vali nejbližší zastávku
MHD. Podle našich
výpočtů by se to týkalo
zastávky Fügnerova.
Pracujeme na tom.



□ Dobyli jsme Hongkong! Hned po Britech a Číňanech (2011).
□ □ S Jankem a fazolí na kongresu UNIMA v čínském Chengdu (2012). 

Plakáty vylepeny, požární dozor se blíží, můžeme začít. A po představení osprchovat, 
převléknout a hurá domů!

□ Zástupci NDL přibližně v sedmé řadě za devátou pandou zleva.



□ S Přadlenami na Tchaj-wanu (duben 2013).
□ Kdepak je asi náš Budulínek?
□ V Českém domě v New Yorku (leden 2014).
□ O kus dál v Central Parku potkal pan ředitel i slavnou Yoko Ono. To je ona. 
□ Na našich cestách nás nic nezastaví!
□ Přijedeme i k vám! Kontaktujte naše obchodní oddělení.



MMaatteeřřiinnkkaa
je přehlídka profesionálních loutkových divadel pro děti
předškolního věku, která se koná jako bienále v Liberci
vždy ve druhé polovině června. Je uznávaným festivalem
loutkového divadla pro nejmenší publikum, s parametry
mezinárodního festivalu a s významnou zahraniční účastí
souborů a pozorovatelů, kteří jsou delegováni světovou

loutkářskou organizací UNIMA. Po více než dvaceti roční -
cích je kromě odborné veřejnosti rovněž pevně zakořeněn
v povědomí občanů města Liberce a je publikem očekáván
a hojně navštěvován. 
Mateřinka je festival soutěžní, porota oceňuje zpravidla
pětici nejpozoruhodnějších individuálních výkonů. 

ÚČASTNÍCI
Naivní divadlo Liberec
Divadlo Alfa, Plzeň
Divadlo Drak, Hradec Králové
Divadlo Minor Praha
Divadlo rozmanitostí Most
Buchty a loutky, Praha 
DAMU, Praha – Katedra alternativního a loutkového divadla 
Bóbita Bábszínház, Pécs, Maďarsko
Kabóca Bábszínház, Veszprém, Maďarsko 
Train Theatre, Jeruzalém, Izrael
Shadow Play Theatre KAKASHI-ZA, Japonsko
Divadlo Neslyším, Brno
Divadlo Rituál jeleního muže
Divadlo jednoho Edy
Divadlo U Staré herečky
Divadlo LokVar, Praha 
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitře, Slovensko

MMaatteeřřiinnkkaa  22001111

□ Setkání účastníků Mateřinky 
na liberecké radnici.

□ Paní Květa Pacovská u nás měla
i výstavu!

□ Stínové divadlo KAKASHI-ZA
z Japonska.

□ Train Theatre z Izraele.



ÚČASTNÍCI
Divadlo Alfa, Plzeň
Divadko Amalys, Noisiel, Francie, a Laurent Dupont
Buchty a loutky, Praha 
DAMU – Katedra alternativního a loutkového divadla 
Divadlo De Spiegel, Antverpy, Belgie
Divadlo loutek Ostrava
Divadlo Drak, Hradec Králové
Divadlo Husa na provázku, Brno, a Jiří Jelínek
Loutkové divadlo Maribor, Slovinsko
Divadlo Minor – Scéna hlavního města Prahy
Naivní divadlo Liberec
Divadlo PIKI Pezinok, Slovensko 
Staffan Björklunds Theater, Kävlinge, Švédsko
El Teatre de L’Home Dibuixat, Castelló de la Plana, Španělsko

MMaatteeřřiinnkkaa  22001133

□ Sloni jsou neodmyslitelným maskotem každé Mateřinky. 
□ Inscenace Dášeňka v podání Divadla Husa na provázku.
□ Španělské představení Kámen po kameni.

□ Belgické divadlo De Spiegel zahrálo v prostorách dnes již bývalé Oblastní galerie. 
□ Michaela a Filip Homolovi přebírají cenu za herectví v inscenaci Budulínek.



HHeerrccii  ((ss lloouuttkkoouu)) vv NNaaiivvnníímm
Michaela Homolová

-----------------------------------------------------------------
nar. 1972 v Bratislavě,
v NDL je od roku 1999, 
hrála v 20 inscenacích.
Pozoruhodná role
z posledních let:
Ředitelka Naivního divadla
v inscenaci Třetí gong aneb
Loutky hrají divadlo.

Filip Homola
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

nar. 1969 v Praze,
v NDL je od roku 1999,
hrál v 41 inscenacích.
Pozoruhodná role z posledních let:
Steve McQueen v inscenaci Film týdne –
Motýlek.

Marek Sýkora
--------------------------------------------------------------------------------------------------

nar. 1966 v Jihlavě,
v NDL je od roku 1992, 
hrál v 54 inscenacích. 
Pozoruhodná role z posledních let:
dvojrole v inscenaci Proletět duhou:
Krysa (zády k publiku) a Netopýr (čelem
k publiku, ale hlavou dolů).

Adam Kubišta
----------------------------------------------------------

nar. 1986 v Praze,
v NDL je od roku 2011,
hrál v 8 inscenacích. 
Pozoruhodná role
z posledních let:
jmenovec Adam
v Biblických příbězích.

Dominik Linka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nar. 1986 ve Znojmě,
v NDL je od roku 2014, hrál v 1 inscenaci.
Pozoruhodná role z posledních let: čerstvá krev a nosič 
loutek aneb služebně nejmladší člen souboru NDL. 

Barbora Kubátová
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nar. 1987 v Liberci,
v NDL je od roku 2012, hrála v 5 inscenacích.
Pozoruhodná role z posledních let:
jazykově nepříliš vybavená Holčička v inscenaci
O beránkovi, který spadl z nebe.

Markéta Sýkorová
---------------------------------------------------------------------------------------------

nar. 1964 v Liberci,
v NDL je od roku 1991,
hrála v 44 inscenacích.
Pozoruhodná role z posledních let:
klepadlo na dveřích Kouzelného domu.



Dianka Čičmanová
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

nar. 1986 v Havlíčkově Brodě,
v NDL je od roku 2012, hrála v 5 inscenacích.
Pozoruhodná role z posledních let:
nebezpečně přitažlivá Magnetická žena
v inscenaci Loutky hledají talent.

Tomáš Bělohlávek
---------------------------------------------------------------------

nar. 1963 v Litoměřicích,
v NDL je od roku 1998,
hrál v 41 inscenacích.
Pozoruhodná role 
z posledních let:
Tatínek proměněný 
v papouška a Papoušek 
proměněný v tatínka 
v inscenaci Babu a papoušek.

Miroslava Bělohlávková
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

nar. 1983 v Poličce,
v NDL je od roku 2008, hrála v 9 inscenacích.
Pozoruhodná role z posledních let:
maminka dcery Terezky a syna Vítka. 

Tomáš Holý
----------------------------------------------------------------------------------

nar. 1985 v Liberci,
v NDL je od roku 2008,
hrál v 13 inscenacích.
Pozoruhodná role z posledních let:
Kohout – mistr mikromagie
v inscenaci Velbloud, ryba, 
slepice.

Helena Fantlová
----------------------------------------------------------------------------------------

nar. 1946 v Kutné Hoře,
v NDL je od roku 1969,
hrála ve 100 inscenacích.
Pozoruhodná role z posledních let:
dvojnásobná babička česko-čínských
vnoučátek.

Zdeněk Peřina
----------------------------------------------------------------------------------------

nar. 1946 v Chotěboři,
v NDL je od roku 1968,
hrál v 97 inscenacích.
Pozoruhodná role z posledních let:
laureát ceny Thálie za rok 2013.

Veronika Košvancová-Khomová
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nar. 1983 v Hradci Králové,
v NDL je od roku 2008, hrála v 10 inscenacích.
Pozoruhodná role z posledních let:
maminka syna Matyáše.

SSttáállíí hhoossttéé



ŘEDITEL: 
Stanislav Doubrava (1)

UMĚLECKÝ SOUBOR:
Dramaturg: Vít Peřina (2)
Korepetitor: Miroslav Ošanec (3)

Herci: 
Miroslava Bělohlávková (4)
Dianka Čičmanová (5)
Michaela Homolová (6)
Barbora Kubátová (7)
Veronika Košvancová-Khomová (8)
Markéta Sýkorová (9)
Tomáš Bělohlávek (10)
Filip Homola (11)
Adam Kubišta (12)
Dominik Linka (13)
Marek Sýkora (14)

Stálí hosté: 
Helena Fantlová (15)
Tomáš Holý (16)
Zdeněk Peřina (17)

JEVIŠTNÍ TECHNIKA:

Šéf techniky: Petr Jelínek (18)
Zvukař: Milan Blažek (19)
Osvětlovač: Karel Korda (20)
Technik: Jan Marek (21)
Ondřej Wolf (22)
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EKONOMICKO-PROVOZNÍ ÚSEK:
Náměstkyně ředitele: Kateřina Pavlů (23)
Finanční účetní: Liana Kolářová (24)
Asistentka ředitele: Renata Bendová (25)

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ:
Kontakt s návštěvníky: Magdalena Párová (26)
Předprodej vstupenek: Hana Novotná 
Zuzana Kaušková

SCÉNICKÁ VÝROBA:
Šéf dílen a technolog: Bohumil Stanovský (27)
Malířka dekorací a garderobiérka:
Ludmila Vaňková (28)
Krejčová: Miroslava Kirschová (29)

HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA:
Vedoucí: Martina Kořínková (30)
Provozní zámečník a údržbář: Miloslav Malý (31)
Uklizečky: Marie Josková (32)
Helena Petterová



250. Neklan.cz aneb 
Ze Starých pověstí českých
prem.: 20. 2. 2010
a: T. Jarkovský –  J. Vašíček
r: J. Vašíček
v: K. Bělohlávek, T.Venc lová
h: O. Müller
hr.: M. Bělohlávková,
V. Khomová, T. Bělohlávek,
T. Holý, F. Homola,
M. Sýkora, O. Švec

251. Jak chodil Kuba 
za Markytou 
(obnovená premiéra)
prem.: 24. 4. 2010
a: br. Grimmové –  I. Peřinová 
r: P. Kalfus
v: J. Doležal
h: M. Veselý
hr.: M. Sýkorová

252. Jakub a obří broskev
prem.: 22. 5. 2010
a: R. Dahl – D. Wood
r: M. Homolová
v: P. Matásek
h: Mechanix
hr.: M. Bělohlávková,
V. Khomová, T. Holý, 
F. Homola, M. Sýkora, O. Švec

253. Tři přadleny
prem.: 27. 11. 2010
a: br. Grimmové – M. Sýkorová
r: Z. Peřina
v: J. Doležal
h: M. Ošanec
hr.: M. Sýkorová

254. Prodaný smích
prem.: 27. 11. 2010
a: J. Krüss – V. Peřina a kol.
r: M. Tichý
v: K. Bělohlávek, T. Venclová
h: I. Acher 
hr.: H. Fantlová,
V. Košvancová-Khomová,
T. Bělohlávek, T. Holý, 
F. Homola, M. Sýkora, O. Švec

255. Souhvězdí aneb 
Řecké báje mimo výseč 
prem.: 7. 5. 2011 
a: V. Peřina
r: M. Homolová
v: B. Jakůbková
h: Homolopulos 
hr.: M. Bělohlávková,
T. Bělohlávek, M. Sýkora

256. Velbloud, ryba, slepice
aneb Námořnická historie
prem.: 22. 10. 2011
a: T. Jarkovský, J. Vašíček
r: J. Vašíček
v: K. Bělohlávek, T. Venclová
h: O. Müller
hr.: M. Bělohlávková,
V. Košvancová-Khomová,
M. Sýkorová, T. Bělohlávek,
T. Holý, A. Kubišta, M. Sýkora 

257. Babu a papoušek
prem.: 18. 2. 2012
a + r: P. Vodička
v: R. Smolík
h: P. Kaláb
hr.: M. Bělohlávková,
V. Košvancová-Khomová,
M. Sýkorová, T. Bělohlávek,
T. Holý, F. Homola,
A. Kubišta, M. Sýkora 

258. Budulínek
prem.: 12. 5. 2012
a: V. Peřina
r: M. Homolová
v: R. Smolík
h: F. Homola
hr.: M. Homolová, F. Homola

259. Adam a Eva
prem.: 15. 6. 2012
a: K. Šiktanc
r+v: M. Sýkorová
h: J. B. Novotný 
hr.: M. Bělohlávková,
V. Košvancová-Khomová,
K. Ottová j. h., M. Sýkorová,
T. Holý, M. Ošanec, M. Sýkora 

260. Loutky hledají talent
prem.: 6. 10. 2012
a: V. Peřina
r: T. Dvořák
v: M. Zákostelecký
h: V. Šrámek
hr.: D. Čičmanová,
M. Homolová, T. Bělohlávek,
F. Homola, A. Kubišta,
M. Sýkora 

261. Až opadá listí z dubu
prem.: 9. 2. 2013
a: J. Werich – T. Syrovátka
r: M. Tichý
v: R. Smolík
h: I. Acher
hr.: M. Sýkorová,
T. Bělohlávek, F. Homola,
A. Kubišta

262. Proletět duhou
prem.: 11. 5. 2013
a: Š. Olivětín
r: M. Homolová
v: B. Jakůbková
h: M. Solan
hr.: D. Čičmanová, 
B. Kubátová, T. Holý,
F. Homola, M. Sýkora

263. Biblické příběhy
prem.: 19. 10. 2013
a: T. Jarkovský, J. Vašíček
r: J. Vašíček
v: K. Bělohlávek, T. Venclová
h: O. Müller
hr.: D. Čičmanová, 
B. Kubátová, M. Sýkorová,
T. Bělohlávek, A. Kubišta,
T. Holý, M. Sýkora

264. O beránkovi, který
spadl z nebe
prem.: 15. 2. 2014
a: F. Rodrian – V. Peřina a kol.
r: M. Homolová
v: R. Smolík
h: F. Nemohla Kvartet
hr.: D. Čičmanová, 
B. Kubátová, F. Homola,
A. Kubišta

265. Kouzelný dům
prem.: 17. 5. 2014 
a + r: P. Vodička
v: K. Bělohlávek
h: V. Šrámek
hr.: D. Čičmanová, 
B. Kubátová, M. Sýkorová,
T. Bělohlávek, A. Kubišta, 
F. Homola, M. Sýkora

266. Třetí gong aneb Loutky
hrají divadlo
prem.: 25. 10. 2014
a: V. Peřina
r: T. Dvořák
v: I. Nesveda
h: V. Šrámek
hr.: M. Homolová, 
B. Kubátová, T. Bělohlávek,
A. Kubišta, D. Linka, 
F. Homola, M. Sýkora

Výroční divadelní procházka
2012
prem.: 23. 2. 2012 
der.: 8. 3. 2012

Výroční divadelní procházka
2013
prem.: 18. 4. 2013 
der.: 25. 4. 2013

Výroční divadelní procházka
2014
prem.: 24. 4. 2014 
der.: 29. 4. 2014

Inscenace NDL v letech 2010-2014

Představení                                     Derniéra Počet
repríz

Sůl je nad zlato! 21. 1. 2010 71
Přijel bílý medvídek 15. 2. 2011 92
Zrzavý Orm 3. 1. 2012 68
Vařila myšička kašičku 10. 1. 2012 65
Prodaný smích 2. 3. 2012 37
Ten, který vyšel z domu 4. 4. 2012 24
Jakub a obří broskev 10. 4. 2012 45
Pandemonium 8. 6. 2012 20
Písmenková polívka 18. 10. 2012 166
Adam a Eva 19. 6. 2013 9
Neklan.cz 25. 3. 2014 96

SEZNAM DERNIÉR INSCENACÍ NDL OD ROKU 2010



Naivní divadlo Liberec bylo založeno v roce 1949 jako jedno
z prvních profesionálních loutkových divadel v bývalém Čes-
koslovensku. Přestože se jeho tvorba přirozeným vývojem ubí -
rala různými směry, v podvědomí diváků i odborníků se zapi-
suje jako velmi kvalitní české loutkové divadlo již šedesát let.
V raném období dosáhlo divadlo vrcholu roku 1959 díky hře

Tajemství zlatého klíčku autorky E. Borisové v režii J. Filipiho,
výtvarnicí byla A. Mytysková. V 60. letech, za ředitelování
Františka Sokola a v době působení režiséra a scénografa
J. Schmida, se inscenace Naivního divadla vzdalují popisu,
otevírají se dětské fantazii, vlastní imaginaci a práci v týmu.
Mezi nejoblíbenější a nejúspěšnější produkce té doby patřily
inscenace Poklad baby Mračenice od L. Dvorského (1963)
a Taškáři O. Augusty (1968).
O režii i výtvarnou stránku obou těchto představení se postaral
J. Schmid. Jeho jméno bylo (a dosud je) spojeno s činností
Studia Ypsilon, které v rámci Naivního divadla působilo
v letech 1968–1978.

Koncem 70. let a během dalšího desetiletí krystalizuje křehká
poetika hříček pro děti z mateřských škol režiséra P. Poláka. 
Ty daly základ i libereckému festivalu MATEŘINKA, který si
zaměřením na tvorbu profesionálních loutkových divadel pro
děti předškolního věku vybudoval významné mezinárodní re no -
mé. Z mnoha inscenací té doby patří k nejznámějším Mota nice
K. Čukovského (1974) a dvě inscenace textů J. Vodňan ského
Šla barvička na procházku (1978) a Potkal klauna potkal kloun
(1981) – ve výtvarném hávu P. Kalfuse a v režii P. Poláka.

Po odchodu Studia Ypsilon do Prahy okouzloval a bavil mlá dež
i dospělé publikum hudebně-komediální styl inscenací reži sér -
ky M. Schartové, pro něž je charakteristický úsměvný nadhled
nad daným tématem. Z řady povedených děl tohoto období
lze zmínit inscenace O věrném milování Aucassina a Nicoletty
(1981, výtvarník I. Antoš), Turandot ukrutnice v úpravě
I. Pe řinové (1982, výtvarník P. Kalfus) či Ze života hmyzu, též
v úpravě I. Peřinové (1989, výtvarník J. Milfajt).

NNaaiivvnníí  ddiivvaaddlloo
LLiibbeereecc

Tajemství zlatého klíčku

Motanice

O věrném milování Aucassina a Nicoletty

Turandot ukrutnicePoklad baby Mračenice



Od počátku devadesátých let je ředitelem Naivního divadla
Liberec S. Doubrava. Divadlo nemá svého stálého režiséra, ale
spolupracuje s hostujícími profesionály z jiných loutkových
a činoherních scén. Ve svém uměleckém snažení se opírá
o vyzrálý herecký soubor a především o původní díla drama-
turgyně a autorky I. Peřinové. 
K nejúspěšnějším produkcím Naivního divadla v průběhu
devadesátých let patřily právě inscenace her I. Peřinové, které
vytvořil tým hostujících plzeňských umělců: režisér T. Dvořák,
výtvarník I. Nesveda a skladatel J. Koptík. Jedná se o čistě ilu-
zivní inscenace Bezhlavý rytíř (1993), Alibaba a čtyřicet lou-
pežníků (1994), Alína aneb Petřín v jiném dílu světa (1996)
a Zvířecí divadlo (1999). 

Nepřehlédnutelným počinem období po roce 2000 se stala in -
scenace pražského režiséra M. Dočekala a výtvarníka P. Matás -
ka Bouře (2002), kterou tvůrci navázali na spolupráci s NDL
při realizaci Erbenovy Kytice (1998). Shakespearova Bouře
byla roku 2004 úspěšně uvedena na světovém festivalu kona -
ném v rámci kongresu UNIMA v chorvatské Rijece. 
Pod řa dou inscenací NDL jsou rovněž podepsány „hrající re -
žisérky“ – „režírující herečky” M. Homolová a M. Sýkorová.

S novým dramaturgem V. Peřinou, který roku 2003 vystřídal
I. Peřinovou, se zasloužili o oživení studiového prostoru NDL
(například koláž textů českého básníka I. Wernische …a jiný
Bedřich…). 
K nejoceňovanějším inscenacím v historii NDL patří Krásný
nadhasič aneb Požár Národního divadla (2005) v režii Tomá še
Dvořáka. Autorka textu Iva Peřinová byla za svou hru mj. no -
minována na výroční Cenu Alfréda Radoka, inscenaci natočila
Česká televize a NDL ji dokonce opakovaně uvedlo i na jevišti
historické budovy Národního divadla. O pět let později se stej-
ný tvůrčí tým úspěšně utkal s loutkovou interpretací slavného
baletu P. I. Čajkovského Labutí jezírko (2009). 

Vedle osvědčených a zkušených režisérů však NDL pravidelně
zve ke spolupráci také mladé tvůrce. Tady začínala se svou
profesní dráhou řada dnes již etablovaných režisérů (J. Jirků,
M. Tichý, J. Adámek, P. Vodička, J. Vašíček a další), z nichž se
mnozí do NDL opakovaně vracejí. P. Vodička zde nastudoval
v letech 2004–2008 triptych oceňovaných komedií s histo -
rickou tematikou (Cena festivalu České divadlo za inscenaci
Tristan a Isolda). Netradičně výtvarně koncipované představe-
ní M. Tichého Pohádka o Raškovi (2008) si vysloužilo dvě
ceny na jubilejním 20. ročníku mezinárodního festivalu Mate -
řinka a cenu Erik za nejlepší loutkářskou inscenaci v ČR
v sezoně 2008/2009.
Dlouhodobě úspěšná je rovněž spolupráce režisérky Michaely
Homolové a autora a dramaturga Víta Peřiny při tvorbě pro nej -
menší diváky (Hrnečku, vař!, O beránkovi, který spadl z ne be
a další). Jejich inscenace Budulínek byla – vedle řady dal ších
ocenění – vyhlášena nejlepší českou loutkovou inscenací roku
2012 a byla pozvána na řadu prestižních českých i zahranič ních
loutkářských festivalů. V roce 2012 se Naivní divadlo v anketě
o Ceny Alfréda Radoka umístilo v kategorii Divadlo roku na
šestém místě, což je pro regionální loutkové divadlo pro děti
nevídaný úspěch. Naivní divadlo Liberec podniká četné cesty
nejen do většiny evropských zemí, ale představilo se také
v Číně, Hongkongu, na Tchaj-wanu, v Kanadě, v USA, Mexi -
ku, Indii, Izraeli, Koreji či v Pákistánu.

Kytice

Bezhlavý rytíř

Alína aneb Petřín v jiném dílu světa

Zvířecí divadlo

Krásný nadhasič aneb Požár Národního divadla



The Naive Theatre Liberec was established in 1949, and it
was one of the first professional puppet theatres in the former
Czechoslovakia. Even though its production has naturally taken
various directions, it has, for the last sixty years remained in
the minds of the audience as well as professionals as the Czech
puppet theatre of an excellent quality.

The theatre’s early period peaked in 1959 with a play The
Secret of the Golden Key by E. Borisová with J. Filipi as the
director and with A. Mytysková as stage designer. From the
beginning of sixties, when F. Sokol came as a director and
consequently under the work of J. Schmid, a director and stage
designer, performances put on by the Naive Theatre went beyond
a mere narration; and aimed at evoking children’s fantasies,
expanding own imagination and teamwork. Among the most
popular and successful productions of this period were The
Treasures of an Old Bat, The Frowner by L. Dvorský (1963)
and Pranksters by O. Augusta (1968) with J. Schmid being
the director and stage designer for both shows. His name was
(and still is) also connected with the activities of Studio Ypsilon,
the other group of the theatre's artists which was active part of
the Naive Theatre during the years 1968–1978.

At the end of the seventies and during the eighties, the
delica tely fragile poetry of puns present in children’s shows
directed by P. Polák had crystallized and provided the impetus
for organizing the festival Mateřinka which is held in the City
of Liberec. Mateřinka, the Festival of Professional Puppet
Theatres with performances for pre-school age children is well
known in the whole puppetry world. 

K. Čukovsky’s (1974) performance Entanglement and two
shows by J. Vodňanský, A Crayon Going for a Walk and When
a Clown was Met by a Clown (1981) are, among many others,
the most known shows of that era. It was the set designer
P. Kalfus together with the director P. Polák who contributed
immensely to the production of these shows.

After the Studio Ypsilon move to Prague, it was the directrice
M. Schartová who enchanted the young and adult audiences
and made them laugh with her style that combined music with
a comedy; her shows were characterized by emphasizing
a joyous aspect of a given theme. Among many other
performances produced during this period belong adaptations
of works from the middle ages Devoted Love of Aucassin and
Nicolette (1981, stage design by P. Kalfus), Turandot, the Cruel
Woman by I. Peřinová (1982, stage design by P. Kalfus); further,
the show From the Life of Insects by I. Peřinová (1989, stage
design by J. Milfajt) was also produced during this decade. 

From the beginning of the nineties, S. Doubrava has been
the director of the Naive Theatre. The theatre has no permanent
director and collaborates with hosting professionals from other
puppet and classic theatres. In its artistic endeavors, the theatre
has drawn on its own group of experienced actors, and above
all, on I. Peřinová’s original creations.

In the nineties, some of the most successful performances
put on by the Naive Theatre of Liberec have been those by the
author I. Peřinová. They were put together by a hosting team of
artists: T. Dvořák as a director; I. Nesveda as a stage designer;
and J. Koptík who composed the music. These performances
included strictly illusive productions The Headless Knight
(1993), Alibaba and Forty Thieves (1994), Alína alias Petřín
in Another Part of the World (1996) and The Animal Theatre
(1999). 

The performance of The Tempest (2002) by Shakespeare,
produced by M. Dočekal, director of the National Theatre in

Prague, and P. Matásek, the renowned stage designer, has been
a significant event in the period after 2000. With this production,
the creators continued in their cooperation with the Naive
Theatre of Liberec that began with the work on Czech classical
poetry in the production of K. J. Erben’s Kytice (The Bouquet)
(1998). The Tempest was successfully accepted at the World
UNIMA festival held on the occasion of the UNIMA Congress
in Rijeka, Croatia (2004).

Naive Theatre productions over the last few years have often
been credited to the „actress directors“, M. Homolová and
M. Sýkorová. Together with the new drama adviser V. Peřina,
who replaced I. Peřinová in 2003, they have been instrumental
in the revival of the theatre studio space (a successful text
collage of the works of the Czech poet I. Wernisch … and
Other Bedřich...).

The team led by T. Dvořák which staged (again in strictly
illusive lines) I. Peřinová’s play The Handsome First Fireman or
the National Theatre Fire (2005), has contributed to the 55th
anniversary of the Naive Theatre of Liberec. The Handsome
First Fireman belongs according to reviewers to the most valued
productions in the history of the Naive Theatre of Liberec;
the author was nominated for Alfred Radok Awards and it was
broadcast in the Czech television and performed on the stage
of historical building of the National Theatre in Prague. Five
years later the same team successfully created the puppetry
interpretation of famous Tschaikovski ballet called The Little
Swan Lake. 

Besides experienced directors, The Naive Theatre increasingly
invites also young talents. Many of contemporary successful
directors had started their carreer inThe Naive Theatre (J. Jirků,
M. Tichý, A. Renč, P. Vodička, J. Vašíček etc.); some of them
repeatedly return. In 2004 –2008 P. Vodička staged a triptych of
awarded comedies with historic themes (the Price of Festival
The Czech Theatre Award for the production Tristan and
Isolda).

Originally stage designed performance directed by M.Tichý,
The Fairy-Tail about Raška brought to The Naive Theatre
Liberec two awards of Mateřinka festival and also the award
ERIK by UNIMA Czech-for the best puppet show in the Czech
Republic in season 2008/2009.

Successful is also the director-author’s cooperation of
M. Homolová and V. Peřina, with productions for the youngest
audience (Mug – Cook!; The Lamb that fell from the sky). Their
production Budulínek was – among other awards – awarded
as the best Czech puppet production of 2012 and it has been
performed on many Czech and foreign puppet theatre festivals.
In 2012 The Naive Theatre Liberec placed sixth in a chart The
Theatre of the year announced along with Alfred Radok Awards
which is abnormal success for regional puppet theatre for
children, at least in terms of Czech Republic.

During its existence The Naive Theatre Liberec has made
numerous trips not only to most European countries but has
also performed in China, Hong Kong, Taiwan, Canada, USA,
Mexico, India, Israel, Korea and Pakistan.

TThhee NNaaiivvee
TThheeaattree  LLiibbeerreecc



Das Naive Theater Liberec wurde im Jahre 1949 gegründet,
als eine der ersten professionellen Bühnen in der damaligen
Tschechoslowakei. Sein künstlerisches Schaffen entwickelte
sich naturgemäß in verschiedene Richtungen, im Bewusstsein
des Publikums sowie der Fachleute steht es bereits seit sechzig
Jahren für ein hochwertiges tschechisches Marionettentheater. 

In seiner frühen Phase erreichte das Naive Theater seinen
Höhepunkt im Jahre 1959 mit dem Stück Tajemství zlatého
klíčku (Das Geheimnis des goldenen Schlüssels) der Autorin
E.Borisová unter Regie von J. Filipi, mit Ausstattung von A. My  -
tysková. In den 60er Jahren, unter der Leitung von František
Sokol, verlieren die Inszenierungen des Naiven Theaters unter
dem Regisseur und Bühnenbildner J. Schmid den beschreiben-
den Charakter und öffnen sich der Kinderphantasie, eigener
Imagination und der Teamarbeit. Zu den beliebtesten und erfolg -
reichsten Stücken dieser Zeit gehört die Inszenierung Poklad
baby Mračenice (Der Schatz des alten Weibes Mračenice)
von L. Dvorský (1963) und Taškáři (Die Spinner) von O. Au -
gus ta  (1968). Jan Schmid führte in beiden Fällen Regie und
war auch Autor der Ausstattung. Sein Name war (und ist bis
heute) mit der Tätigkeit des Studios Ypsilon eng verbunden,
das in den Jahren 1968–78 bei den Aufführungen des Naiven
Theaters mitwirkte. 

Ende der 70er Jahre und während der darauf folgenden Jahre
kristallisiert sich die zarte Poetik des Regisseurs P.Polák in sei-
nen Kinderspielen für Vorschulkinder heraus. Daraus entwickel -
te sich in Liberec das Festival MATEŘINKA, das sich durch
seine Ausrichtung auf professionelle Marionettenbühnen für
Kinder im Vorschulalter ein bedeutendes internationales Re -
nommé aufgebaut hat. Von den vielen Inszenierungen dieser
Zeit gehört zu den bekanntesten Motanice (Kuddelmuddel)
von K. Čukovský (1974) und zwei Inszenierungen der Texte
von J. Vodňanský Šla barvička na procházku (Es ging einmal
ein Farbstiftlein spazieren, 1978) und Potkal klauna potkal
kloun (Es traf ein Clown einen Clouwn, 1981) – alle mit Aus -
stattung von P. Kalfus und unter Regie von P. Polák.

Nachdem das Studio Ypsilon nach Prag umzieht, wird die
Jugend sowie das erwachsene Publikum in Liberec durch den
musikalisch-komödiantischen Inszenierungsstil der Regisseu -
rin M. Schartová bezaubert... Besonders erwähnenswert unter
den zahlreichen erfolgreichen Produktionen dieser Zeit sind
die Inszenierungen O věrném milování Aucassina a Nicoletty
(Über die treue Liebe von Aucassino und Nicoletta, 1981, Aus -
stattung I. Antoš), Turandot ukrutnice (Turandot die Grausame
in Bearbeitung von I. Peřinová, 1982, Ausstattung P. Kalfus)
oder Ze života hmyzu (Aus dem Leben der Insekte) – in Bear -
beitung von I. Peřinová (1989, Ausstattung J. Milfajt).

Seit dem Beginn der neunziger Jahre wird das Naive Theater
Liberec von Stanislav Doubrava geleitet. 

Das Theater hat keinen ständigen Regisseur und arbeitet mit
gastierenden Regisseuren aus anderen Marionetten- sowie
Schauspieltheatern zusammen. Die künstlerische Tätigkeit des
Theaters stützt sich auf das ausgereifte Ensemble und insbeson -
dere auf das dramatische Werk der Autorin und Dramatur gin
I. Peřinová. Zu den erfolgreichsten Produktionen des Naiven
Theaters der neunziger Jahre gehören die Inszenierungen der
Stücke von I. Peřinová, die das gastierende Team der Pilsener
Theatermacher vorbereitet hat: der Regisseur T. Dvořák, der
Bühnenbildner I. Nesveda und der Komponist J. Koptík. Es
handelt sich um rein illusionsbildende Inszenierungen: Bez -
hlavý rytíř (Der kopflose Ritter, 1993), Alibaba a čtyřicet lou-
pežníků (Ali Baba und die vierzig Räuber, 1994) a Alína aneb

Petřín v jiném dílu světa (Alína oder der Laurenziberg in
einem anderen Weltteil) 1996) a Zvířecí divadlo (Das Tier -
theater, 1999). 

Ein nicht zu übersehendes Ereignis der Periode nach 2000 ist
die Inszenierung des Prager Regisseurs M. Dočekal und des
Bühnenbildners P. Matásek, Bouře (Der Sturm, 2002), mit der
das Team an die Zusammenarbeit mit dem Naiven Theater bei
der Inszenierung Erbens Kytice (Blumenstraus, 1998) anknüpft.
Shakespears Bouře (Der Sturm) wurde 2004 beim Festival im
Rahmen des Kongresses UNIMA im kroatischen Rijeca und
beim internationalen Marionettentheaterfestival in Kanada in
Jonquiére erfolgreich präsentiert.

Viele Inszenierungen der letzten Jahre haben M. Homolová
und M. Sýkorová vorbereitet, die gleichzeitig als Regisseurin -
nen und Schauspielerinnen aktiv sind. Zusammen mit dem
neuen Dramaturgen, V. Peřina, der 2003 den Platz I. Peřinovás
eingenommen hat, haben sie sich vor allem durch die Belebung
der Studiobühne des Naiven Theaters (zum Beispiel mit einer
Kollage der Texte des tschechischen Dichters I. Wernisch
…a jiný Bedřich… (...und ein anderer Bedřich) einen Namen
gemacht.

Die Inszenierung Krásný nadhasič aneb Požár Národního
divadla (Der schöne Oberfeuerwehrmann oder Der Brand des
Nationaltheaters, 2005), unter Regie T. Dvořáks, wird von den
Kritikern als eine der besten Inszenierung in der Geschichte
des Naiven Theaters bezeichnet. Die Autorin I. Peřinová wurde
dafür für den Alfréd Radok Preis nominiert und das Stück wurde
im Tschechischen Fernsehen gezeigt und mehrmals sogar im
historischen Gebäude des Prager Nationaltheaters. Fünf Jahre
später hat das selbe Team eine erfolgreiche Bearbeitung des
berühmten Balletts von P. I. Tschaikowski Der Schwanensee
(2009) für das Marionettentheater gemacht.

Neben den erfahrenen und bewährten Regisseuren lädt das
Naive Theater auch immer häufiger junge, angehende Künstler
zur Zusammenarbeit ein. Im Naiven Theater begann die beruf-
liche Laufbahn von vielen inzwischen etablierten Regisseuren
(J. Jirků, M. Tichý, J. Adámek, P. Vodička, J. Vašíček u.a.), von
denen manche ins Naive Theater zurückkehren. P. Vodička hat
im Naiven Theater in den Jahren 2004–2008 ein hochgeschätz-
tes Komödien-Triptychon mit historischer Thematik (Der Preis
des Festivals „Tschechisches Theater“ für die Inszenierung
Tristan a Isolda / Tristan und Isolde) einstudiert. Die bühnenbil -
d nerisch bemerkenswert konzipierte Inszenierung von M. Tichý
Pohádka o Raškovi (Das Märchen von Raška, 2008) wurde mit
zwei Preisen des 20. Jahrgangs des Festivals Mateřinka ausge-
zeichnet sowie mit dem Erik-Preis für die beste Inszenierung
im Bereich Marionettentheater in Tschechien in der Saison
2008/2009.

Ebenso erfolgreich ist die Zusammenarbeit der Regisseurin
M. Homolová mit dem Autor und Dramaturgen V. Peřina. Bei
in- sowie ausländischen Theaterfestivals, wo das Naive Theater
seit Jahren regelmässiger Gast ist, sind ihre Inszenierungen für
die kleinsten Zuschauer Hrnečku vař! (Töpflein, koch!), O be -
ránkovi, který spadl z nebe (Die Schäfchenwolke, die vom
Himmel fiel u.a.) auf große Begeisterung gestoßen. Ihre Insze -
nierung Budulínek wurde – neben vielen anderen Preisen –
zum besten tschechischen Marionettenstück des Jahres 2012
erklärt und zu einer Reihe von in- und ausländischen renom -
mierten Marionettenfestivals eingeladen. Bei der Umfrage im
Rahmen vom Alfréd Radok Preis im Jahre 2012 hat das Naive
Theater den sechsten Platz in Kategorie Theater des Jahres
belegt, was für ein regionales, aufs Kinderpublikum ausge -
richtetes Marionettentheater ein Erfolg ohne gleichen ist. Das
Naive Theater unternimmt viele Reisen, es hat nicht nur in den
meisten europäischen Ländern gastiert, sondern auch in China,
Hongkong, Taiwan, Kanada, in den USA, in Mexiko, Indien,
Israel, Korea oder Pakistan.
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Le Théâtre Naïf de Liberec a été fondé en 1949 et a été une
des premières scènes professionnelles de marionnettes en Tché -
coslovaquie. Bien que sa création ait pris un chemin particulier,
les spectateurs et la    critique le connaissent depuis cinquante
ans, comme un théâtre de marionnettes à l’excellente réputation. 

Sa première période culm ine grâce au spectacle de E. Bori -
sová « Le Secret de la petite clé dorée » (1959, mise en scène
par J. Filipi, décors de A. Mytysková). Dans les années 60, sous
la direction de František Sokol et grâce au travaille de mise en
scène et de scénographie de Jan Schmid, les réalisations du
Théâtre Naïf se sont éloignées des réalisations classiques et
elles se sont ouvertes à la fantaisie de l’enfant, à l’imagination-
même et au travail d´équipe. Parmi les meilleures réalisations
de cette période-là, on compte «Le Trésor de la vieille Mrače -
nice» dont l’auteur est L. Dvorský (1963) et «Les Plaisantins »
de O. Augusta (1968). Leurs mises en scène et décors ont été
réalisés par J. Schmid. Le nom de cet artiste est lié à l’activité
du Studio Ypsilon qui représente la deuxième équipe de ce
théâtre de 1969 à 1978. 

Dans les années 70 et pendant les dix années suivantes, les
spectacles ont été teintés d’une tendre poésie qui colora les
petites réalisations conçues pour les enfants par le metteur en
scène Pavel Polák. Ces spectacles furent à la base du célèbre
festival de Mateřinka, organisé à Liberec et orienté vers la
création pour le jeune public. Parmi les spectacles importants
préparés pour ce festival, on peut mentionner surtout «Mota -
nice » (Lémbrouillamini) de K. Čukovskij (1974) ainsi que la
mise en scène de deux textes de J. Vodňanský «Un Crayon de
couleurs est allé faire une promenade» (1978) et «Un Clown
a rencontré un Clown» (1981). Le scénographe Pavel Kalfus
coopéra pour toutes ces réalisations avec le metteur en scène
P. Polák. 

Après le départ du Studio Y pour Prague, les spectateurs
sont enchantés, aussi bien les enfants que les adultes, par la
touche comique et l’environnement musical des réalisations de
Markéta Schartová. Le sourire est le trait caractéristique de ses
créations. Il faut citer, entre autres, l’adaptation d’un roman de
moyen-âge, «Sur l’amour fidèle de Aucassin et Nicolette»
(1981, décors de Ivan Antoš), «Turandot la cruelle» de Iva
Peřinová (1982, décors de P. Kalfus) et un montage scénique
d’après l’oeuvre des frères Čapek «De la vie des insectes»
(1989, décors de J. Milfajt). 

Depuis le début aux années 90, Stanislav Doubrava prit la
tête du Théâtre Naïf. Le théâtre travaille sans metteur en scène
attitré, il collabore avec les professionels des autres théâtres de
marionnettes et des théâtres dramatiques. Dans les activités
artistiques, le théâtre s’appuie sur un ensemble exceptionnel
d’acteurs et sur la créativité de son auteur : Iva Peřinová. 

Parmis les meilleurs titres du Théâtre Naïf des années 90, on
trouve les réalisations de Iva Peřinová, préparées par l’équipe
de Plzeň – par le metteur en scène Tomáš Dvořák, le scéno-
graphe Ivan Nesveda, et par le compositeur Jiří Koptík. Ce
sont les productions surtout illusives: «Le Chevalier sans tête»
(1993), «Ali Baba et les quarante voleurs» (1994) et «Alína ou
Petřín dans un autre coin du monde» (1996) et «Le théâtre de
animaux» (1999).

«La Tempête » (2002), remarquable oeuvre de l’époque
entâmée en l’an 2000, fut la réalisation du metteur en scène
pragois M. Dočekal et du créateur P. Matásek. Cette création
prolongeait leur collaboration avec NTL après la production
« Kytice » (1998) de Karel Jaromir Erben. « La Tempête » de

Shakespeare rencontra un large succès au festival mondial se
déroulant dans le cadre du congrès UNIMA à Rijeka en Croatie. 

Depuis quelques années, les mises en scène du TNL sont
également signées par des «comédiennes mettant en scène » ou
«des metteuses en scènes jouant la comédie » : Michaela Ho mo-
lová et Marketa Sýkorová. Tout comme le nouveau dramaturge
Vit Peřina, qui prit la relève d’I. Peřinová à partir de 2003, elles
insufflèrent une nouvelle vie à l’espace du studio du TNL (ce
fut le cas avec le collage de textes du poète tchèque I. Wernisch
« ... et l’autre Bedřich... »).

Parmis les titres les plus acclamés dans l'histoire du théâtre
on trouve la rélisation de la pièce de I. Peřinová « Le beau capi -
t aine des sapeurs-pompiers, ou : l’incendie du Théâtre national»
(2005). Le beau capitaine permit à son auteure d’être, entre autre,
nomminée pour le Prix annuel de Alfréd Radok. La représenta-
tion fut retransmise à la télévison tchèque et même reprise dans
l’enceinte historique du Théâtre National. Cinq ans plus tard, la
même équipe de créateurs réussi avec bonheur une interprétati-
on pour marionnettes du célèbre ballet de Tchaikovski – « Le
lac des Cygnes » (2009).

En plus d’auteurs expérimentés et de chevronnés metteurs en
scène, le TNL ouvre également de plus en plus ses portes à de
jeunes créateurs débutants. Au TNL beaucoup des metteurs en
scène célèbres ont commencé une carrière réussie (J. Jirků,
M. Tichý, J. Adámek, P. Vodička, J. Vašíček…) dont beaucoup
reviennent au TNL. Pendant la période 2004–2008, P. Vodička
et l’équipe du TNL mirent en scène un tryptique de comédies
très apprécié et portant sur un thème historique (Prix du festival
du Théâtre tchèque pour la mise en scène de Tristan et Iseult).

La production artistique très originale de M. Tichý, « Conte
sur Monsieur Raška » (2008), fut deux fois récompensée lors
du jubilée du 20ème anniversaire du festival Mateřinka et
a obtenu le prix Erik d’UNIMA Tchèque pour la meilleure réa-
lisation de marionnettes en République Tchèque pour la saison
2008/2009.

Le tandem metteuse en scène-auteur réunissant M. Homolo -
vá et V. Peřina remporte également un grand succès avec ses
réalisations pour les plus petits spectateurs («Petit pot, cuis !»;
« L’Agneau tombé du ciel » et bein d’autres encore) Leur pro-
duction « Budulínek » était – entre autres récompenses – attri-
bué comme la meilleure production de marionnettes tchèque
de 2012 et il a été réalisé, autant en République tchèque qu’à
l’étranger, sur de nombreux festivals du théâtre de marionnet-
tes. En 2012, Le Théâtre Naïf deLiberec a reçu la sixième posi-
tion dans un tableau du Théâtre de l'année annoncé avec La
Prix d’Alfred Radok ce qui est anormal succès pour le théâtre
de marionnettes régional, au moins en termes de République
tchèque.

Durant ses soixante années d’existence, le théâtre Naïf de
Liberec entrepris de nombreux voyages, pas seulement et prin-
cipalement en Europe, mais aussi en Chine, à Hong Kong,
à Taiwan, au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Inde,
en Israël, en Corée et même au Pakistan.
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