












Nevím pfiesnû, jaké to je, kdyÏ je nûkomu nebo nûãemu 

Nebude to uÏ ale pfiíli‰ dlouho trvat a dovím se to. Nicménû s pfiedstihem mi pfiipadá 
(a zatím tomu vûfiím), Ïe je to vûk, kdy je v ãlovûku pfiítomno plno síly, chuti a invence stále se 
o nûco pokou‰et, hledat a pfii tro‰e ‰tûstí i objevovat. Vûk, kdy se mu je‰tû nechce pfiistoupit 
na pouhou rutinu, která se po ãase objevuje v kaÏdém konání, to divadelní nevyjímaje. 
Pfiípad padesátin Naivního divadla Liberec pro mne pfiedstavuje analogickou situaci. 
K tomuto závûru – prokazatelnû, a nejen mne – vedou v‰echny jeho v˘vojové etapy, 
uskuteãÀované a ovlivÀované v˘znamn˘mi tvÛrãími osobnostmi. Pfii‰el jsem do Naivního divadla, 
které uÏ dlouho patfiilo k tûm „slavn˘m“ nejenom v loutkáfiském oboru, na podzim roku 1989. 
Po tfiech mûsících mého pobytu v Liberci do‰lo k zásadním spoleãensk˘m zmûnám.
Ty si v prÛbûhu krátkého období vynutily radikální promûnu nejen v organizaãní struktufie divadla, 
ale pfiedev‰ím ve zpÛsobu, jak˘m dfiíve soubor usiloval o realizaci sv˘ch umûleck˘ch úkolÛ a cílÛ. 
MoÏnost Ïít a pracovat svobodnû znamenala pro Naivní divadlo novou, pfiekvapivou a ãasto 
neoãekávanou realitu. Programovû zvolená nepfiítomnost stálého realizaãního t˘mu otevfiela 
nové moÏnosti pfii setkávání s dal‰ími kvalitními tvÛrci, pfiinesla zároveÀ mimofiádné nároky 
na vynalézavost dramaturgie i na co moÏná nejkvalitnûj‰í sloÏení loutkohereckého souboru. 
Svobodné prostfiedí pfiineslo rovnûÏ zásadní zmûnu právnického subjektu zfiizovatele, 
kdy nesnadn˘ závazek financovat divadlo na sebe stateãnû pfievzalo mûsto Liberec. Pfiineslo 
i nepfietrÏitou nutnost svou tvorbou prokazovat a pfiesvûdãovat „odpovûdná místa“, Ïe prostfiedky
vkládané do divadla pro dûti nejsou vydávány zbÛhdarma. Naivnímu divadlu se, jak se zdá, 
dosud pfieváÏnû dafiilo a dafií. Jeho vnitfiní regeneraãní schopnost mu umoÏnila nikoli jen „doÏít se“,
ale oslavit svoje padesátiny v plné síle. Je to nadûje do budoucna nejen pro jeho ãleny, 
ale i pro v‰echny pfiátele a pfiíznivce z Liberce i mimo nûj. 

Stanislav Doubrava



JAK ·EL âAS---------------------
âas odhalí pravdu
Seneca

Padesát let Naivního divadla se takfika pfiesnû kryje 
s druhou polovinou dvacátého století. Vydejme se na cestu
tímto ãasov˘m obdobím a pfiipomeÀme si, co toto liberecké
divadlo pfii tak dlouhém putování dalo sv˘m náv‰tûvníkÛm
a ãeské divadelní kultufie. 
UÏ krátce po ukonãení druhé svûtové války v roce 1945 se
v Liberci objevila snaha navázat na pfiedváleãnou ãinnost
amatérsk˘ch loutkáfiÛ hrajících pro ãeské dûti, která byla
násilnû pfiervána zabráním pohraniãí a nûmeckou okupací
v podzimních dnech roku 1938. Av‰ak sloÏitost úkolÛ 
spojen˘ch s odsunem NûmcÛ, s pfiílivem ãesk˘ch obyvatel
a vytváfiením podmínek pro jejich práci a Ïivot tyto úvahy
ponûkud oddálila. Nicménû na poãátku roku 1948 na pÛdû
Severoãeského konzumního druÏstva (SKD) a za podpory
mûstské osvûtové besedy dostaly první kroky reálnûj‰í 
podobu. Pro obnovení ãinnosti loutkáfiÛ se zaãal hledat
vhodn˘ prostor a brzy byla objevena YMCA se sálem 
b˘valého kina. 
Po potfiebné úpravû jevi‰tû i hledi‰tû, provedené obûtavou 
prací skupiny nad‰encÛ, se v sále, do nûhoÏ se vcházelo 
z Revoluãní ulice, konalo 13. fiíjna 1948 první pfiedstavení 
novû ustaveného Severoãeského loutkového divadla 
v Liberci. Pro zahájení byla zvolena hra Bedfiicha Svatonû
Lenoch Vojta, nastudovaná v reÏii Jifiího Filipi, tehdej‰ího
kulturního referenta SKD. Tato aktivita tehdy v praÏsk˘ch
loutkáfisk˘ch kruzích pfiispûla k úvahám o moÏnosti 
profesionalizace liberecké amatérské loutkové scény. 
Nelze ov‰em opomenout skuteãnost, Ïe pfiedtím, v bfieznu
1948, byl Národním shromáÏdûním pfiijat divadelní zákon, 
kter˘ vymezil postavení divadla ve spoleãnosti, 
posílil úlohu státních orgánÛ pfii fiízení divadel, 
ale také mimo jiné zrovnoprávnil loutkové divadlo 
s ostatními Ïánry divadelního umûní. 
Po pfievratu v únoru 1948 a pfievzetí moci 
komunistickou stranou se garanty v uplatÀování
její kulturní politiky stalo Ministerstvo ‰kolství,
vûd a umûní a Ministerstvo informací a osvûty.
Obû ministerstva si zfiídila poradní orgány, 
jejichÏ prostfiednictvím vykonávala dozor 
nad divadly – schvalovala jejich dramaturgii
a sledovala divadelní praxi. 
Dodejme je‰tû, Ïe k úsilí ãesk˘ch loutkáfiÛ
o vytvofiení sítû profesionálních loutkov˘ch
divadel pfiispûlo sv˘m vystupováním 
Moskevské státní ústfiední loutkové 
divadlo, vedené S. V. Obrazcovem, 
které do âeskoslovenska pfiicestovalo
v prosinci 1948. V té dobû u nás 
existoval jedin˘ profesionální 
loutkohereck˘ soubor – divadlo 
Skupovo, jehoÏ ãinnost byla 
obnovena roku 1945 pod názvem
Divadlo Spejbla a Hurvínka. 
A tak 1. fiíjna 1949 zahájilo v Liberci 
ãinnost profesionální loutkové divadlo, zatím 
jako poboãka Ústfiedního loutkového divadla v Praze.
Spolu s ním vznikly poboãky v Brnû, âesk˘ch Budûjovicích
a Kladnû. O mûsíc pozdûji – 3. listopadu 1949 – uÏ libereãtí
loutkáfii uvádûjí Pu‰kinovu Pohádku o zlaté rybce (reÏie 
Jifií Filipi, v˘prava malífi Franti‰ek Patoãka). Do konce roku 
je‰tû staãí rychle za sebou nastudovat tfii inscenace, 
ale zároveÀ konãí jako poboãka praÏské loutkové scény. 

1945–1949
6

Pohádka o zlaté rybce (1949)

---------------------

Zahajovací pfiedstavení profesionální 

loutkové scény v Liberci.

„…Nad‰ení vskutku pion˘rské, jaké musíme 

obdivovat. Ale také amatérské se v‰emi 

dÛsledky, jenÏ tento zpÛsob tvorby s sebou 

pfiiná‰í. (…) V této souvislosti lze pak pochopit 

v‰echny ty kiksy pfii slavnostní premiéfie libereckého 

divadla a tu horeãnou snahu devíti premiér v roce…“ 

(M. âesal, bulletin NDL 1949–1979)

Krajská loutková scéna



Léta padesátá a ‰edesátá----------------------------
Prvním lednem roku 1950 se stává zfiizovatelem 
loutkáfiského souboru Krajsk˘ národní v˘bor v Liberci. 
Název divadla se mûní na Krajskou loutkovou scénu 

a od jejího vzniku aÏ do poloviny roku 1961 
je fieditelem Jifií Filipi (1918–1993). Slu‰í se 
samozfiejmû uvést i zakládající ãleny, k nimÏ patfií
Marie Kotzmanová, Eva Michajlová-Filipi, Zdenûk
âerven˘, Václav Kuchafi, Franti‰ek Patoãka, 
Franti‰ek Plátek, Bedfiich SvatoÀ a dal‰í. 
Sledujeme-li první desetiletí ãinnosti této scény, 
snadno postfiehneme, Ïe programovû realizovala úkoly 
stanovené jiÏ ve svém prvním dramaturgickém plánu 
a Ïe navazovala na ãeskou tradici chápání divadla jako 
nejlep‰í ‰koly národa. Ostatnû v poãátcích divadla 
pfiipomíná tylovské doby i putování jeho ãlenÛ „od ‰tace 
ke ‰taci“, tfiebaÏe koÀské povozy byly nahrazeny 
otevfien˘mi nákladními auty; v zimû pfii mrazech se 
cestovalo i pû‰ky. Byla to práce vyÏadující od v‰ech velké 

nad‰ení, obûti a pracovní vypûtí, protoÏe se
hrávalo pfies tfii sta pfiedstavení za sezonu,
z toho plné dvû tfietiny na zájezdech 
do desítek míst v Libereckém kraji a ãasto 
i za jeho hranicemi. 
Libereãtí loutkáfii postupnû zvládali celou 
sloÏitost fungování divadelního organismu – 
od umûlecké práce po administrativu, 
a to pfii v‰ech finanãních a hospodáfisk˘ch 
starostech, pfii obtíÏích se získáváním 
autobusu nebo se zaji‰tûním úprav
provozních místností a divadelních sálkÛ. 
Po uvedení Pu‰kina a nûkolika ãesk˘ch 
autorÛ se uÏ v druhé sezonû v repertoáru 
divadla projevil nástup sovûtsk˘ch 
autorÛ, zahájen˘ uvedením KachÀátka
N. Gernûtové a T. Gureviãové 
(prem. 1951) a Velkého Ivana
S. PreobraÏenského a S. Obrazcova
(prem. 1951, reÏie J. Filipi, v˘prava 
F. Patoãka, více neÏ 200 repríz). 
Není bez zajímavosti dnes ãíst,
Ïe to byl „pfiedev‰ím spontánní,
hluboce zakotven˘ ideov˘ vztah 
k dramatickému textu, kter˘ spolu 
s pfiíkladnou pílí, sebekritickou kázní 
a citliv˘m vkusem pomohl vytvofiit 
toto opravdu radostné pfiedstavení.“
(J. Malík, âs. loutkáfi 2 /1951)
S Velk˘m Ivanem se také KLS 
prezentovala na svém prvním 
zahraniãním zájezdu do âíny 
a Korejské lidovû demokratické 

republiky v roce 1955. 
Umûlecká práce byla zpoãátku poznamenána 
následováním vzoru pováleãného loutkového divadla, 
jímÏ bylo praÏské ÚLD. A to „nejen proto, Ïe mu podlehla 
podle sv˘ch sil tvÛrãích, technick˘ch i provozních v‰echna
tehdej‰í loutková divadla, ale také proto, Ïe malíkovská 
varianta Obrazcovova stylu byla i variantou amatérského
reformátorského úsilí ve tfiicát˘ch a ãtyfiicát˘ch letech. 
Ona zámûna dosud tradiãnû pouÏívané marionety
za obrazcovovskou javajku za podpory sovûtského 
repertoáru byla vlastnû dovr‰ením tendence k divadlu, 
kde má dominantní postavení slovo a sliãná loutka vytváfií 
iluzi jednání dramatick˘ch postav podle upraveného 
kánonu ãinohry.“ (Miroslav âesal, Naivní divadlo Liberec
1949–1979)

1950–1955
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Ze zájezdu do âíny a Koreje: 

Na v˘stavû loutek v Domû umûlcÛ

v Pekingu (1955)



K zvládání nároãnosti umûlecké 
práce pfiispûl i pfiíchod nov˘ch 
pracovníkÛ, a to jak zku‰en˘ch 
loutkáfiÛ, manÏelÛ Zdenky a Viléma 
Majznerov˘ch, tak i mlad˘ch hercÛ, 
z nichÏ jmenujme alespoÀ 
Evu Linhartovou-Stfiedovou. 
Rozhodující v‰ak byl nástup v‰estrannû 
talentovaného Karla Nováka v listopadu 
1953. Uplatnil se zejména jako herec,
jeho první rolí byl Jifiík v Kainarovû 
Zlatovlásce (prem. 1953, titulní roli 
hrála E. Linhartová, 225 repríz), av‰ak
pro divadlo byl velmi cenn˘ i jeho 
hudební talent. Znaãn˘m pfiínosem bylo
i angaÏmá Anny Mytyskové, která se
jako v˘tvarnice samostatnû poprvé 
projevila v Mar‰akovû hfie Koãiãí dÛm
(prem. 1954). V fiadû inscenací KLS 
pak zaujala líbezností loutek zvífiátek, 
pohádkov˘ch osob i dûtsk˘ch hrdinÛ 
a jako první z v˘znamn˘ch v˘tvarníkÛ 
této scény pfiispûla k divadelnosti 
jejích inscenací. 
V této souvislosti nelze opomenout, 
Ïe v fiíjnu roku 1952 byla zahájena 
v˘uka na katedfie loutkáfiství Divadelní 
fakulty AMU v Praze a Ïe její absolventi 
postupnû promûÀovali sloÏení souborÛ 
profesionálních loutkov˘ch divadel 
i jejich umûlecké smûfiování. V Liberci 
na krátk˘ ãas zakotvila J. Mare‰ová, 
pfies Ostravu sem pfii‰el Jifií Stfieda 
a Jan ·vankmajer zde v prosinci 1958 
– jako reÏisér a v˘tvarník – uvedl 
Drimlovu hru ·uki a Muki a vnesl sem 
nové v˘tvarné a inscenaãní postupy.
Zásadní pfiínos pro Liberec v‰ak 
vysoko‰kolsky pfiipravení loutkáfii 
znamenali aÏ v letech ‰edesát˘ch. 
Od druhé poloviny padesát˘ch let 
hledala i liberecká dramaturgie vlastní 
tváfi a zaãala spolupracovat s autory 
na pÛvodních hrách. Zaznamenejme 
alespoÀ uvedení hry Oldfiicha Augusty 
Krakono‰ (prem. 1958, reÏie J. Filipi, 
v˘prava A. Mytysková, hudba 
K. Novák). 

Zlatovláska (1953)
--------------
Zlatovláska není py‰ná,
ona mezi petrklíãe pfii‰la.
Vítej, vítej, vítej nám,
Zlatovlásko líbezná.

1953–1958
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CísafiÛv slavík (1957)----------------
Vpfiedu vodiãi, vzadu mluviãi…Vodí Vilém Majzner, s textem Eva Filipi



·uki a Muki (1958)
--------------
V˘prava k téhle hfiíãce 

pr˘ byla trochu divná. 

Dokonce snad jiná, 

neÏ bylo v té dobû zvykem. 

Jejím autorem byl 

mlad˘ absolvent 

loutkáfiské scénografie 

Jan ·vankmajer

VzrÛstala i umûlecká úroveÀ pfiedstavení. Není proto náhodné, 

Ïe právû v Liberci se v roce 1959 uskuteãnil I. festival státních 

loutkov˘ch divadel, jehoÏ se zúãastnily v‰echny ãeské a slovenské 

profesionální scény. Bylo to v dobû, kdy v ãeském divadelnictví se 

po roce 1956 znovu dostala na pofiad otázka smyslu a poslání 

divadla: jeho spoleãenská funkce zpochybnûna nebyla, ale zv˘‰ená 

pozornost se vûnovala jejímu naplnûní a vût‰ímu vyuÏívání 

v˘razov˘ch prostfiedkÛ. Byla to také doba vzniku a rozvoje tzv. 

mal˘ch amatérsk˘ch scén, které se postupnû profesionalizovaly, 

dramaturgicky a divadelnû profilovaly. 

Obdobná situace se projevila rovnûÏ v na‰em loutkáfiství. 

V Divadle S+H se bûhem záfií 1958 utvofiila skupina Salamandr 

a na festivalu v Liberci se o rok pozdûji hovofiilo o profilu a dal‰ích 

trendech ãs. loutkáfiství. Objevily se hlasy proti snahám o doslovné 

realistické pfiipodobÀování loutky k Ïivému herci, odsuzovala se 

popisnost a nedostatek fantazie. 

A právû na tomto festivalu se s uznáním mluvilo o liberecké 

inscenaci hry E. Borisovové Tajemství zlatého klíãku
(prem. 1959, reÏie J. Filipi, v˘prava A. Mytysková, hudba K. Novák). 

M. âesal napsal: „Byli jsme svûdky neobyãejnû ‰Èastného 

divadelního projevu, Ïivého, dravého, strhujícího divadla.“ 

(âs. loutkáfi 10/1959) Sylva Mare‰ová pozdûji dodala, Ïe „touto 

inscenací otevfielo divadlo komediální zdroj divadelnosti 

a posunulo ponejprv v˘znam v˘tvarného smûrem k inscenaãnímu.“

(J. Votruba a kol., Malí velikáni, Severoãeské nakladatelství 1986)

1958–1959
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Tajemství zlatého
klíãku (1959)
----------
Jasánek! 

Klasická postava 

úspû‰né inscenace…

Tehdy jsme také mohli u Libereck˘ch zaznamenat 

spolupÛsobení loutky a herce pfiímo na jevi‰ti 

(herec se neskr˘val za paravánem, ve vanû nebo na lávce). 

A nemûl tu funkci prostfiedníka mezi jevi‰tûm a hledi‰tûm 

jako v Guliverovi v MaÀáskovû J. Pehra a L. Spáãila. 

Av‰ak v Tajemství zlatého klíãku bylo toto spolupÛsobení 

je‰tû vysvûtlováno dûjem a rozdûlením úloh: rozdíln˘m 

svûtem loutek (Jasánka mluvila a vodila E. Filipi) a svûtem 

lidí (str˘ãek Martin byl prezentován hercem na jevi‰ti). 

Inscenace byla také vybrána k reprezentaci ãs. loutkáfiství 

na II. mezinárodním festivalu v Bukure‰ti v záfií roku 1960 

a J. Filipi získal stfiíbrnou medaili za reÏii. 



Stará garda!
----------
Léta padesátá a ‰edesátá



Inscenací Tajemství zlatého klíãku úsilí libereck˘ch 
loutkáfiÛ v období padesát˘ch let vyvrcholilo a pak, 
jak se uÏ po festivalov˘ch úspû‰ích stává, do‰lo prakticky 
k rozpadu souboru. Jifií Filipi odchází v polovinû roku 1961 
do praÏského ÚLD a fieditelem scény je radou 
Severoãeského KNV v Ústí n. L. (od roku 1960 nového 
zfiizovatele divadla) jmenován Franti‰ek Sokol (1931), 
absolvent divadelní vûdy praÏské DAMU, od roku 1956 
krajsk˘ inspektor pro kulturu v Liberci a po novém 
územním uspofiádání státu i v Ústí n. L. 
O rok dfiíve nastoupila do souboru mladá hereãka, 
absolventka katedry loutkáfiství Eva Zapletalová 
a poãátkem sezony 1961/62 se k ní pfiipojily dal‰í dvû 
absolventky – Jitka Bulánková-Dvorská a Zuzana 
Schmidová. Spolu s nimi nastoupil i Jan Schmid, 
absolvent 4. roãníku Vysoké ‰koly umûleckoprÛmyslové 

v Praze, kter˘ se po odchodu A. Mytyskové 
ujal funkce ‰éfa v˘pravy. 

¤editel F. Sokol spolu 
s dramaturgem a reÏisérem

Oskarem BaÈkem (pfii‰el 
z Teplic kolem roku 1960), 

v˘tvarníkem J. Schmidem 
a hercem i muzikantem 

K. Novákem vytváfií krátce 
po svém nástupu nov˘ program 

divadla. Charakterizuje jej 
zejména to, Ïe dûtsk˘ náv‰tûvník 

není pouh˘m objektem v˘chovného 
pÛsobení divadla, ale rovnocenn˘m 

partnerem v komunikaci mezi 
jevi‰tûm a hledi‰tûm; svût dûtí, 

respektive jejich vnímání svûta, pfiímo 
inspiruje tvÛrce a aktéry inscenací 

pro toto publikum. ZdÛrazÀuje se 
i divadelnost projevu, metaforická 

obraznost a vymanûní z popisnû 
iluzivního stylu. 

1960–1962
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Hraje se nûco napínavého...

Oskar Batûk,Franti‰ek Sokol
a Jan Schmid

Severočeské

loutkové divadlo



Nov˘ pfiístup se projevil jiÏ v závûru sezony inscenací
Opiãky, pozor! Piráti! (prem. 1962, 130 repríz). 
Je pod ní podepsán K. Novák jako autor textu a reÏisér, 
J. Schmid jako v˘tvarník a o úspûch se zaslouÏil cel˘ 
hereck˘ kolektiv. V typu loutky byla vyuÏita i tváfi herce, 
celá inscenace pfiipomínala dûtskou hru a její humor 
zÛstával dÛslednû v dûtské poloze, jak napsal recenzent 
J. Stfieda. (âs. loutkáfi 7/1962) Neménû úspû‰né bylo 
i uvedení hry M. Kownacké O stra‰livém drakovi, 
princeznû a ‰evcovi (prem. 1962, reÏie O. Batûk, v˘prava 
J. Schmid a hudba K. Novák), v níÏ byly pouÏity loutky 
na patykách podle polského vzoru. 
Nejzdafiilej‰í a nejúspû‰nûj‰í inscenací tohoto období byl
ov‰em Poklad baby Mraãenice (prem. 1963), volná 
adaptace knihy Poslední drak A. de Quinceyho, jeÏ byla
dílem Ladislava Dvorského. J. Schmid se v této 
inscenaci pfiedstavil nejen jako scénograf, ale poprvé 
i jako reÏisér, tedy v oboru, kter˘ se pozdûji stal jeho 
umûleckou doménou. UÏ v tomto díle se zfietelnû projevil 
jeho osobit˘ vztah k dramatickému textu ãi adaptaci 
literární pfiedlohy, vyuÏití koláÏe prvkÛ z nejrÛznûj‰ích 
druhÛ umûní; byli jsme svûdky nového uplatnûní loutky 
a herce (jejich vzájemného pÛsobení) i Schmidovy 
múziãnosti. A Josef Bursík, kter˘ kriticky sledoval ãinnost 
libereck˘ch loutkáfiÛ, bystfie a pfiesnû zaznamenal 
rozdílné reakce náv‰tûvníkÛ na premiérové pfiedstavení: 
„V hledi‰ti libereckého loutkového divadla sedûly vedle 
sebe onoho dne dva typy divákÛ. Matky (i otcové) a dûti. 
Mezi dospûl˘mi byli téÏ pamûtníci tradiãního loutkového 
divadla, poznamenaného obrozeneckou dobou... A pak 
tu byli mladí – ãtenáfii moderních pohádek, pravidelní 
diváci filmov˘ch pfiedstavení, pfiíslu‰n˘ch televizních 
pofiadÛ a tedy i tohoto divadla... Zatímco zmínûní 
pamûtníci se nemohli smífiit..., Ïe se na scénû pohybovali 
spolu s loutkami Ïiví herci, ...mladá ãást hledi‰tû
se samozfiejmostí pfiijala kouzlo bezprostfiednosti.“ 
(PrÛboj 27. 4. 1963) 
Na festivalu ãesk˘ch a slovensk˘ch profesionálních 
loutkov˘ch divadel a následné loutkáfiské konferenci 
v ãervnu 1963 v Brnû vzbudil Poklad baby Mraãenice
mimofiádnou pozornost a ohlas. Pfiední ãesk˘ divadelní 
kritik Josef Träger tehdy napsal: „Bylo to pro mne 
nejdivadelnûj‰í pfiedstavení z celé pfiehlídky, a to jistû 
proto, Ïe bylo nejhereãtûj‰í. Libereãtí loutkoherci 
pfii nûm opou‰tûjí zákulisí, vycházejí na jevi‰tû, 
pohybují s loutkami pfied zraky obecenstva, 
ale navíc se kaÏd˘ z nich je‰tû dvojí 
v loutkovodiãe i v postavu, kterou loutka hraje.“ 
(âs. loutkáfi 8–9/1963) PfiipomeÀme si, 
Ïe v této inscenaci hráli a zpívali J. Dvorská, 
Z. Schmidová, E. Zapletalová, 
K. Novák a dal‰í. 
Erik Kolár na loutkáfiské konferenci 
v Brnû fiekl: „Nemohu pominout 
nejvyzrálej‰ího z nich, Karla Nováka, 
kter˘ je stejnû tvárn˘m loutkohercem 
jako mimem, stejnû nápadit˘m a vtipn˘m 
scenáristou, reÏisérem i v˘tvarníkem, 
zkrátka oním múzick˘m typem, 
kter˘ by mûl tvofiit pátefi v‰ech 
loutkov˘ch souborÛ.“ 

1962–1963
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Opiãky, pozor! Piráti! (1962)

--------
--------

-----

„Známá látka o doktoru Málodûlalovi

ãi Bolítovi poslouÏila autoru libreta, hudby 

i reÏie k rozpoutání ohromné jevi‰tní legrace. 

ReÏisér Karel Novák s Janem Schmidem, 

kter˘ je nejen scénografem, ale zfiejmû také inspi-

rátorem fiady scénick˘ch fie‰ení, 

vymyslili nov˘ groteskní typ loutky, 

kde vedle ruky loutkoherce hraje 

i jeho obliãej…“

(M. âesal, Naivní divadlo Liberec 

1949-1979)



O stra‰livém drakovi,
princeznû a ‰evcovi (1962)
--------------------
– Kraj svûta pÛjdu o poutnické holi. 
Ov‰em, aÏ otec svolí.
– Zlatohfiívák nás odnese ke králi 
tam do dáli. 
Hej, Zlatohfiíváãku, kouzeln˘ koni!
(KÛÀ vejde)
Vzlétni, aÈ kopyta ti stfiíbrem zvoní, 
leÈ s námi rychleji neÏ pták
vysoko u oblak…

TvÛrãí osobnost Jana Schmida 
se uÏ prosazuje naplno. 
Jeho v˘prava – „zámûrn˘ 
primitivismus v˘tvarn˘ i technick˘“ 
(Z. Bezdûk) urãuje charakter 
a styl celé inscenace





Poklad baby Mraãenice (1963)
-----------------------
„Libereãtí hrají, zpívají, tanãí a vedou loutky se strhujícím 

elánem, aÏ pfiivolávají vzpomínku na poÏadavek 

biomechanického herectví z nûkdej‰í divadelní avantgardy. 

Bezesporu poru‰ují navyklé pfiedstavy o loutkovém divadle, 

ale moÏná, Ïe sv˘m pokusem kladou základy k loutkové 

obdobû Osvobozeného divadla.“ 

(J. Träger, âs. loutkáfi 8–9, 1963)



Sezona 1963–64 byla ponûkud poznamenána tím, 
Ïe J. Schmid plnil svou základní vojenskou povinnost, 
ale k prospûchu divadla pfiímo v Liberci. V libereck˘ch 
kasárnách se potkal s dal‰ími lidmi, hlavnû s muzikantem
Miroslavem Kofiínkem, a tak do dûjin ãeského divadla 
mohl vstoupit nov˘ fenomén – Ypsilonka. 
V této dobû se také správa divadla, jeho zku‰ebna 
a dílny stûhovaly do uvolnûn˘ch prostor po knihovnû 
v Moskevské ulici, ale divadelní sál zÛstal i nadále v ulici 
Revoluãní. Koncem sezony 1963/64 pfiechází F. Sokol 
na místo fieditele v Divadle Radost v Brnû a jeho 
nástupcem se stává Oskar Batûk (1923). 
Za dvouletého pÛsobení O. BaÈka ve funkci fieditele 
do‰lo k podstatnûj‰ímu roz‰ífiení her pro nejmen‰í – tzv. 
matefiinkov˘ch pfiedstavení, která byla uvádûna pfiímo 
v matefisk˘ch ‰kolách. Do tohoto repertoáru patfiila
âervená karkulka, Budulínek, O kÛzlátkách a podobné 
obecnû známé tituly.
Nejpozoruhodnûj‰í z nich byla hfiíãka K. Nováka 
O Paleãkovi (prem. 1966), kterou autor sám reÏíroval 
a v níÏ – spolu s J. Hoskovcovou – i hrál. V˘pravu navrhl 
J. Schmid a na hudebním doprovodu se opût podílel 
sám autor. 
Nelze rovnûÏ opomenout, Ïe v tomto dvouletí se ãleny 
souboru stali dal‰í absolventi loutkáfiské katedry. 
Po roãním pÛsobení v Brnû nastoupil v roce 1964 
do Liberce herec Jifií ·vec, po absolvování katedry 
loutkáfiství reÏisér Pavel Polák a hereãka Jana 
Hoskovcová (uÏ po ukonãení 3. roãníku). V‰ichni tfii pak 
zejména v letech sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch patfiili 
k pfiedním ãlenÛm a velk˘m oporám Naivního divadla. 
Zasvûcenûj‰í pozorovatelé v‰ak repertoár z tohoto, 
ale i o nûco pozdûj‰ího období neshledávají tak 
jednoznaãn˘, jako byl v letech pfiedcházejících, 
a také konstatují, Ïe jednotlivé inscenace nepfiekraãovaly 
solidní prÛmûr. 

1963–1966
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O Paleãkovi (1966)
--------------
Karel Novák s Janou Hoskovcovou (pozdûji Hladíkovou) se zaãali 
velmi úspû‰nû vûnovat drobn˘m hfiíãkám pro dûti z matefisk˘ch ‰kol.
Základní kámen k budoucím libereck˘m matefiinkám byl právû poloÏen!



Na rozdíl od loutkáfiÛ zaznamenává Ypsilonka po dvou 
Encyklopedick˘ch heslech XX. století (1964,1965) 
v˘razn˘ úspûch s inscenacemi Carmen nejen podle 
Bizeta (prem. 1966, reÏie J. Schmid), hry J. Schmida 
O tom jak ona (prem. 1969), textu Picasso a jeho Touha 
chycená za ocas (prem. 1969); upoutává i svéráznou 
sloÏkou svého repertoáru – kolektivními improvizacemi, 
které mûly charakter hledání a zkou‰ení (Takzvan˘ veãer 
na pfiidanou, Vánoãní písniãky, ¤eãi). 
Od sezony 1966/67 nastupuje do fieditelské funkce 
znám˘ autor loutkov˘ch her Oldfiich Augusta (1924–1997)
a setrvá v ní dvû desetiletí. Z prvního období jeho 
ãinnosti je nejzásluÏnûj‰í snaha vytvofiit pfiímo v sídle 
divadla – v prostorách b˘valého Divadla hudby – dÛstojn˘ 
stánek pro jevi‰tní tvorbu a náv‰tûvníky pfiedstavení. 
Díky v˘bornému projektu ing. arch. Karla Hubáãka, 
jednoho z nejv˘znamnûj‰ích ãesk˘ch architektÛ 
‰edesát˘ch aÏ osmdesát˘ch let, i vytrvalému úsilí 
O. Augusty a jeho spolupracovníkÛ se to podafiilo. 
V roce 1968 konãí provoz v Revoluãní ulici 
a 2. listopadu téhoÏ roku jsou otevfieny nové divadelní 
prostory v ulici Moskevské (zcela nová jevi‰tní ãást 
je pak zprovoznûna aÏ v roce 1979). 
Od 7. února má tato liberecká umûlecká instituce i nov˘ 
název – Naivní divadlo. S nov˘m názvem byla spojena
dÛleÏitá zmûna – Naivní divadlo se stalo dvousouborovou
scénou: vedle loutkáfiského souboru se stalo 
profesionálním souborem i Studio Ypsilon. 
V období mezi obûma uveden˘mi akty do‰lo v Ïivotû 
na‰eho státu k dvûma závaÏn˘m událostem. Nejen 
k nadûjnému pokusu o reformu socialismu, o vnesení 
lidského rozmûru do tohoto spoleãenského systému, ale 
i k jeho násilnému ukonãení, k okupaci âeskoslovenska 
vojsky Var‰avské smlouvy. A k následné „normalizaci“ 
na‰eho spoleãenského Ïivota. 
Av‰ak i v tûchto smutn˘ch dnech se v Naivním divadle 
uskuteãnila nejúspû‰nûj‰í premiéra druhé poloviny 
‰edesát˘ch let – hry O. Augusty Ta‰káfii
(prem. 1968, reÏie i v˘prava J. Schmid). 
Otevíralo se jí nejen nové 
divadlo, ale byla uvedena 
i na 3. celostátní pfiehlídce 
profesionálních loutkov˘ch 
divadel v Praze v ãervnu 
1969. Festival se konal 
v dobû praÏského kongresu 
mezinárodní loutkáfiské 
organizace UNIMA 
a odborná vefiejnost vysoce 
ocenila divadelnost Ta‰káfiÛ. 
„Je to jarmareãní ta‰kafiice 
pro masky, loutky a herce… 
Tradice ãeského lidového 
divadla se nezapfie – a lidové 
divadlo bylo naivní v obojím 
smyslu: dûtsky prosté 
i brechtovsky divadelní.“ 
(Jan Císafi, âs. loutkáfi 1/1969) 
Koncem ‰edesát˘ch let se 
loutkáfisk˘ soubor opût omlazuje 
a posiluje pfiíchodem dal‰ích 
absolventÛ loutkáfiské katedry, 
v roce 1968 ZdeÀkem Pefiinou 
a v následující sezonû 
Ivou Pefiinovou, 
Helenou Pachingerovou-Fantlovou 
a Milanem Hlavsou. 

1964–1969
20

Náv‰tûva na v˘stavû 1889 (1968)

--------
--------

--------

LeÏící: Josef Fuãík.

Stojící: Miroslav Kofiínek, Jitka Nováková, 

Zdenûk Hofiínek, Milo‰ Bílek.

Sedící: Vratislav Habr, Zuzana Schmidová, 

Vojtûch Ron, Jana Synková, Karel Novák. 

LeÏící: Jan Schmid



Ta‰káfii (1968)----------
„Masky, loutky, kost˘my h˘fií fantazií a nápaditostí – ale ponechávají 
vlastní prostor pro divácké asociace. Herci si zrovna s rozko‰í 
rozehrávají v‰ecky situace, tvofií je, ale zároveÀ je znovu pro sebe 
s gustem obdivují a Ïasnou nad nimi…“ (Jan Císafi, âs. loutkáfi 1/69)
Na snímku Karel Novák, Ludûk Sobota, Zuzana Schmidová a Jifií ·vec



Léta sedmdesátá a osmdesátá----------------------------------
Je nesporné, Ïe normalizaãní úsilí na kulturním poli 
zasáhlo i oblast loutkového divadelnictví, ale ne 
v takovém rozsahu (morálním i umûleckém) jako ãinohru, 
zejména provozovanou v tzv. kamenn˘ch divadlech. 
I studiová (nebo autorská) divadla se ocitla v ponûkud 
jiné situaci – neustále oscilovala mezi jistou volností 
a nebezpeãím zákazu. 
Tento zvlá‰tní stav umoÏnil i Naivnímu divadlu udrÏet 
kontinuitu s pfiipomenut˘mi úspûchy ‰edesát˘ch let 
a dokonce v˘raznû roz‰ífiit a prohloubit jeho umûlecké 
smûfiování a tû‰it se z pfiíznû náv‰tûvníkÛ 
i v následujících desetiletích. 
V sedmdesát˘ch letech na sebe svou tvÛrãí potencí stále 
více upozorÀuje Studio Ypsilon, které uvádí Klicperovu 
Potopu svûta (prem. 1971), Andrejevovu Lásku k bliÏnímu
(prem. 1971), obojí v reÏii J. Schmida a ve v˘pravû 
Miroslava Meleny, pro mládeÏ program ze zaãátkÛ ãeské 
umûlecké avantgardy pod názvem Depe‰e a jiné 
na koleãkách (prem. 1972, reÏie J. Schmid, dramaturgie 
F. Sokol, v˘prava P. Ne‰leha, hudební nastudování 
K. Novák a M. Kofiínek), Dostojevského Vûãného manÏela 
(prem. 1973) a Dvanáct kfiesel od I. Ilfa a J. Petrova 
(prem. 1973), obû ruské prózy v dramatizaci J. Schmida, 
reÏii E. Schorma a v˘pravû M. Meleny. 
Ale také loutkáfisk˘ soubor na sebe v roce 1970 
upozorÀuje vystoupením na pfiehlídce profesionálních
loutkov˘ch souborÛ Skupova PlzeÀ (její první roãník 
se uskuteãnil v lednu 1967) s inscenací Aniãky skfiítka
a Slamûného Huberta od V. Nezvala v dramatizaci 
J. Stfiedy (prem.1970, reÏie J. Stfieda – získal za ni cenu, 
scéna M. Melena, loutky a masky J. Schmid).

V roce 1971 pfiichází z Kladna do libereckého 
loutkáfiského souboru hereãka Markéta Schartová, která
zazáfií jako pfiedstavitelka Martina ve hfie O. Augusty 
Krakono‰Ûv les (prem. 1973, reÏie M. Vildman, hlavní 
cena Skupovy Plznû 1973 za inscenaci). Od roku 1972 
zaãíná opût s divadlem spolupracovat jako dramaturg 
F. Sokol a roku 1974 pfiichází z hradeckého Draku jako 
v˘tvarník Pavel Kalfus. Je to ov‰em stále období, kdy

1970–1974
22

Zdena Majznerová, zvaná Teta, se sv˘mi svûfienci (1974).
Loutkáfika ze známého rodu MajznerÛ, pozdûji loutkohereãka 
KLS Liberec, pak inspicientka a „vedoucí zájezdu“.
Hold jí skládají M. Hodn˘, M. Schartová, Z. Pefiina, 
I. Pefiinová, E. Zapletalová, H. Pachingerová (Fantlová), 
Z. BlaÈáková (Skalníková), J. Hoskovcová (Hladíková), 
J. ·vec, V. Pluhafiík a M. Hlavsa.



po odchodu J. Schmida do vedení Studia Ypsilon postrádá
soubor v˘raznou tvÛrãí osobnost, a tak se reÏisér 
stále hledá. Jak angaÏováním mladého absolventa 
pfiíslu‰ného oboru praÏské vysoké ‰koly – v roce 1971 
na necelou sezonu nastupuje do divadla Karel Makonj, 
tak i hostováním zku‰en˘ch reÏisérÛ. Jsou to vedle 
J. Stfiedy, M. Vildmana, Karla BroÏka a Josefa Krofty 
i reÏiséfii z ãinohry – Milo‰ Horansk˘ a Jan Kaãer. 
S hostujícími reÏiséry je také spjato nûkolik inscenací, 
které pfiispûly k rÛstu loutkáfiského souboru v polovinû
sedmdesát˘ch let. Patfiila k nim experimentální inscenace 
pro nejmen‰í dûti O ãerném klobouku a duhovém míãi
(prem. 1974), která byla spoleãn˘m dílem autora textu 
Pavla Va‰íãka a inscenaãního t˘mu z hradeckého Draku –
reÏiséra J. Krofty, v˘tvarníka P. Matáska a hudebníka 
Jifiího Vy‰ohlída, dále inscenace hry O. Augusty Draãí 
kámen (prem. 1975), loutková pohádka napsaná volnû 
podle místní povûsti z Fr˘dlantska, kterou s loutkáfii 
nastudoval M. Horansk˘ ve v˘pravû P. Kalfuse a s hudbou
Ilji Hurníka, a náleÏela k nim také inscenace Máchova 
Máje (prem. 1976, reÏie J. Krofta, v˘prava P. Kalfus, 
hudba J. Vy‰ohlíd), urãená pfiedev‰ím mládeÏi a jí 
pfiíznivû pfiijímaná. Neobyãejnû zajímavé bylo divadelní 
ztvárnûní tohoto – fieãeno s Vladislavem Vanãurou – 
úhelného kamene ãeské poezie. Recitátofii sedûli mezi 
mlad˘m publikem, místo opony bylo prÛhledné zrcadlo
a za ním na jevi‰ti animovali vodiãi loutky. V tomto 
zrcadle se zároveÀ vidûli diváci i recitátofii nasvícení 
bodov˘mi reflektory. A koneãnû nelze opomenout ani 
inscenaci hry O. Augusty Blázen Pabo (prem. 1976), 
dramatickou adaptaci staré ãeské povûsti o lucké válce, 
kterou s libereck˘mi loutkáfii nastudoval reÏisér J. Kaãer. 
Na Skupovû Plzni byl individuální cenou odmûnûn 
v˘kon M. Schartové v roli Macechy. 

Rozhodn˘m vykroãením 
k v˘raznûj‰í umûlecké 
profilaci – po boku Studia 
Ypsilon – byl v‰ak návrat 
loutkáfiÛ k dûtskému 
divákovi nejniÏ‰ího 
vûkového stupnû. 
V‰e zaãalo obnovením 
inscenace hry O Paleãkovi
v roce 1972, kdy se reÏie 
ujal P. Polák, kter˘ pfievzal 
i NovákÛv hereck˘ part. 
Pûknû se o ní vyjádfiil 
básník a prozaik
Jindfiich Uher: 
„…moÏná vám unikne 
otázka, s níÏ se asi 
uprostfied hfiíãky obrátí 
herec k dûtem: UÏ jste 
nûkdy hledaly na hradû 
provázek? – JenÏe 
právû v tomhle rozko‰nû 
bláznivém poãínání, 
jímÏ nepochybnû je 
hledání obyãejného 
provázku z klukovské 

kapsy v nádhefie královsk˘ch komnat, je poezie i poetika
této inscenace a vÛbec celého programu divadla 
pfiíjmením – Naivní. Neustále hledat a souãasnû nacházet 
onen pomysln˘ provázek z vlastního dûtství... 
Tentokrát to udûlali v libereckém Naivním divadle herci 
Jana Hoskovcová-Hladíková a Pavel Polák v hfiíãce 
básníka a muzikanta Karla Nováka.“ 
(âs. loutkáfi 12/1972) 

1971–1976
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Îabák hrdina v Krupce. Je krásn˘ letní den…



Aniãka skfiítek a Slamûn˘ Hubert (1970)-------------------Rozepne-li, nebo nerozepne-li Aniãka s Hubertem Korábu pou‰tû jeho hrb...?(„Aniãka“ byla první v˘znamnûj‰í inscenací po rozdûlení souboru na Studio Y a „loutkáfie“)

Krakono‰Ûv les (1973)----------------
„Cena za Krakono‰Ûv les 
má navíc tu hodnotu, Ïe byla 
udûlena po jednomyslném 
rozhodnutí poroty, coÏ neb˘vá 
ãasté, a zvítûzila i v anketû 
dûtsk˘ch divákÛ.“
(M. âesal, bulletin NDL
1949–1979)



Kytice (1973)

-----------
Nevesely, truchlivy

jsou ty vodní kraje,

kde si v trávû pod leknínem

rybka s rybkou hraje…

Kromû Vodníka byly 

v této na‰í první inscenaci 

Erbenovy Kytice 

nastudovány básnû Vrba 

a Zlat˘ kolovrat



Motanice (1974)------------
– Ryby chodí po suchu…
– Îáby letí ve vzduchu…
– My‰i koãku ulovily…
– … do pastiãky uvûznily!

(Hráli Zuzana BlaÈáková-Skalníková 
a Pavel Polák)



·vec Dratviãka (1975)

--------
--------

Antiiluzivní pfiístup 

k Dratviãkovi 

pfiiná‰el mnohá pobavení

hercÛm nad loutkami,

a tím i publiku…



Máj (1976)--------
Po oudu lámán oud, aÏ celé vûznû tûlo
u kolo vpleteno nad kÛlem v kole pnûlo,
i hlava nad kolem svÛj obdrÏela stán;
tak skonãil Ïivota dny stra‰n˘ lesÛ pán;
na mrtvé tváfii mu poslední dfiímá sen.





Branka zamãená na knoflík (1977)-------------------------
– Pomóc, topí se zl˘ kocour!
– To by se vám hodilo, vy, vy… 
vy darebáci!
– To by se nám vÛbec nehodilo, 
abyste vûdûl.
– Vy darebáãci.
– My jsme rádi, Ïe se s vámi známe. 
S vámi a s tûmi slony.
– Vy kytiãky…
– Takov˘ zl˘ kocour se náhodou moc 
dobfie hodí pro divadlo.
– Vy kytiãky. Vy kytiãky malovan˘…

Na snímku Jana Hoskovcová-Hladíková, 
Matûj Kopeck˘ a Zdenûk Pefiina

Jsou návrhy, které by se mohly dát pozlatit… JenÏe to by se 

P. Kalfusovi, autorovi návrhu Kocoura, moÏná nelíbilo. (Nebo líbilo?)



·la barviãka 
na procházku (1978)---------------
Kolik je na svûtû oãí 
Kolik je na svûtû snÛ 
Kolik se koleãek toãí 
Kolik je nocí a dnÛ 
Toho i toho je mnoho
Toho i toho je moc
Jediné slunce je jedno
A to kdyÏ zajde – je noc

(Hráli Jana Hoskovcová-Hladíková, 
Pavel Polák a „neviditelná“ 
Markéta Schartová)

Mám já ãtyfii kapsy
Jsou to kapsy na psy
Prvá není veliká
Nosívám v ní ratlíka…



V roce 1972 se z podnûtu redakce ãasopisu 
âeskoslovensk˘ loutkáfi – konkrétnû Miroslava 
Langá‰ka – a z iniciativy ãlenÛ NDL, ke které se 
pozdûji pfiipojili i loutkáfii z âesk˘ch Budûjovic, 
uskuteãnila v Liberci tzv. nultá Matefiinka – národní 
pfiehlídka inscenací profesionálních loutkov˘ch 
divadel pro dûti pfied‰kolního vûku. 
Od roku 1973 uÏ tato pfiehlídka dosáhla oficiálního 
posvûcení a v následujících letech i mezinárodního 
uznání. I kdyÏ P. Polák právû na této pfiehlídce se 
sv˘m ponûkud textovû redukovan˘m GiÀolem neuspûl, 
hned na Matefiince 1975 získala hlavní cenu a cenu 
za reÏii Motanice od Kornûje âukovského (prem. 1974). 
„Je to spoleãné vítûzství ãtyfi aktérÛ: Pavla Poláka 
a Zuzany Skalníkové na scénû, v˘tvarníka Pavla Kalfuse 
a scenáristy Franti‰ka Sokola… Je to inspirativní 
inscenace, navazující zcela volnû a zcela jinak na loÀsk˘ 
experiment O ãerném klobouku a duhovém míãi.“ 
(-lam-, âs. loutkáfi 11/1975)
Z dal‰ích ãetn˘ch Polákov˘ch reÏií v letech 
sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch nelze opomenout alespoÀ 
ty nejzdafiilej‰í. První v fiadû je to Branka zamãená na 
knoflík (prem. 1977, v˘prava P. Kalfus), kterou na motivy 
Zahrady Jifiího Trnky napsala I. Pefiinová a poprvé 
v ní upozornila na svÛj nev‰ední autorsk˘ talent. 
Názornû se také projevilo, jak je transpozice epické látky 
do dramatického tvaru i sloÏitou promûnou „druhovou“. 
Nejen v promûnû struktury prostfiedkÛ, ale i s jist˘m 
posunem. V Brance okouzloval i v˘tvarn˘ vtip, fie‰ení 
vstupu do tajuplné zahrady, sjednocení hracího prostoru 
a samozfiejmû v˘borné herecké kreace. V‰ak také tato 
inscenace získala hlavní cenu Matefiinky 1979 
a H. Fantlová se Z. Pefiinou (hrál Kocoura) individuální 
ceny za herecké v˘kony. 
K velk˘m úspûchÛm patfiily Polákovy reÏie textÛ Jana 
VodÀanského – ·la barviãka na procházku (prem. 1978), 
dramatická adaptace VodÀanského ver‰Û pro dûti 
s pÛvodním názvem ·lo povidlo na vandr a Potkal 
klauna potkal kloun (prem. 1981, cena za reÏii 
na Matefiince 1981), obû ve v˘pravû P. Kalfuse 
a s hudbou Petra Skoumala. Zaujal jejich poetick˘ 
náboj, vtip, byla vyzdviÏena radost ze hry skvûlé 
herecké trojice (J.Hladíková, M.Schartová a P. Polák) 
a v druhé inscenaci i klauniáda. „Jejich klauniáda 
(M.Kopeckého a J. ·vece, pozn. FS) je z ryzího 
rodu loutkového divadla, jeÏ se nakonec musí vÏdy 
projevit tím, Ïe herec vezme do ruky pfiedmût 
a dotvofií svou dramatickou postavu i její akci pfies 
nûj.“ (J. Císafi, âs. loutkáfi 8–9/1981) 
K úspû‰n˘m inscenacím se pfiifiadilo i nastudování 
hry O. Augusty a P. Poláka Dlouh˘, ·irok˘ 
a Bystrozrak˘ (prem. 1983, reÏie P. Polák, 
v˘prava P. Kalfus, hlavní cena Matefiinky 1983), 
v níÏ podal vynikající v˘kon ve v‰ech rolích 
Václav Poul (ãlen loutkáfiského souboru 
NDL v letech 1982–85). 
Matefiinková tvorba Naivního divadla získala 
uznání i na Mezinárodním festivalu v Moskvû 
roku 1976, kter˘ se konal u pfiíleÏitosti 
kongresu UNIMA, na zájezdech v zahraniãí 
(s inscenací Motanice i s uvádûním 
Pohádky s Hvûzdiãkou Ludvíka Stfiedy), 
na Mezinárodním festivalu bulharsk˘ch her 
ve Varnû (Kosí písniãka, O pejskovi, kter˘ 
neumûl ‰tûkat) a v chorvatském Záhfiebu. 
Polákova inscenaãní tvorba se pochopitelnû 
zamûfiovala i na vy‰‰í vûkov˘ stupeÀ, zvlá‰tû úspû‰n˘m 
pfiedstavením bylo Posvícení v Hudlicích (prem. 1985, 
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Markéta Schartová se svou druÏinou (70. léta)

O ãerném klobouku a duhovém míãi (1974)

-----------------
--------------

Matefiinka, která se hrávala pfiedev‰ím v hernách 

matefisk˘ch ‰kol. Malí diváci se bûhem hry zmûní 

v hlavní aktéry inscenace



v˘prava P. Kalfus, hudba P. Skoumal), které pro 
Naivní divadlo na motivy ãesk˘ch lidov˘ch loutkáfiÛ 
napsal básník Pavel ·rut. S chutí a dobfie si v ní zahráli 
i zazpívali H. Fantlová, Z. Schmidová (na Skupovû Plzni
1986 získala individuální cenu za hereck˘ v˘kon), 
Milan Hodn˘, Ctirad Jelínek, M. Kopeck˘, Z. Pefiina 
a J. ·vec. 
V roce 1973 se ujímá své prvé reÏie v Naivním divadle 
Markéta Schartová, nejen znamenitá hereãka, ale uÏ 
i s fiadou zku‰eností v oblasti reÏie. Uvádí na jevi‰tû 
Erbenovu Kytici (ve v˘pravû M. Meleny), prostfiednictvím 
hercÛ akcentuje krásu básníkov˘ch ver‰Û a soustfieìuje 
se na ty balady, v nichÏ nachází dramatiãnost ve 
vzájemném vztahu matky a dítûte. Plnû k tomu vyuÏila 
Melenov˘ch znakov˘ch loutek-symbolÛ vysoké stylizaãní 
roviny, jak je pfiesnû definovala S. Mare‰ová. 
A po Kytici pak pfiicházejí od poloviny sedmdesát˘ch let 
její vynikající inscenace zamûfiené na star‰í dûti 
a zejména mladé publikum. 
Patfií k nim ·vec Dratviãka od M. Kownacké (prem. 1975, 
v pfiekladu K. Bednáfie a v úpravû a s texty písní 
I. Pefiinové, ve v˘pravû P. Kalfuse a s hudbou V. Fialy), 
v nûmÏ – jak o mnoho let pozdûji sama pfiipomnûla – nad 
marionetov˘m jevi‰tûm, prostorem pro loutky, které 
prezentují dûj pohádky, stojí zpola odkrytí herci, ktefií nad 
vahadly sv˘ch loutek zjevnû vyjadfiují postoj k postavû, 
k situaci i k sobû navzájem. Dodejme je‰tû, Ïe uÏ tady 
plnû zaznívá v následujících obdobích tak pfiipomínaná 
hravost, komediálnost a muzikálnost libereckého
loutkáfiského souboru. 
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Artu‰: Ó Artu‰i, ty hlavo skopová! Ani jsi nevzpomnûl, 
kolikátého je dnes mûsíce… A ona zatím, 
má perliãka zlatá…, mám syna, viì?
Ale to je pfiec dÛvod k divoké veselosti!

Poslechnûte, jak b˘valo (1978)-----------------------
Láska to jest nejkrásnûj‰í rÛÏe (viz obr.: fig.C)
neÏ ujde ãas vûku mladého
Neláska jest pfieukrutné zvífie (viz obr.: fig.A) 
ne‰anuje v svûtû Ïádného



V druhé polovinû své profesionální existence ve svazku Naivního divadla se uÏ Studio Ypsilon 
fiadí k pfiedním studiov˘m (autorsk˘m) divadlÛm a svou osobitou umûleckou metodou – 
kolektivní improvizací a sebehrou – i tvorbou stále více oslovuje a provokuje my‰lení 
a imaginaci publika pfiedev‰ím z fiad mládeÏe a dospûl˘ch divákÛ. V tomto období nejvíce 
zapÛsobily inscenace textÛ Jana Schmida Michelangelo Buonarroti (1974, reÏie J. Schmid), 
Tfiináct vÛní (1975, reÏie E. Schorm), Kováfi Stelzig (1975, spoluautor Václav Kaplick˘, 
reÏie J. Schmid) a Îivot a smrt Karla Hynka Máchy (1978, reÏie J. Schmid), dále Jarryho hry 
Ubu králem (1974, reÏie J. Schmid), Mamzelle Nitouche od F. Hervého (1976, reÏie J. Kaãer), 
ShakespearÛv Macbeth (1976, reÏie J. Schmid), Gayova Îebrácká opera (1977, reÏie
J. Schmid) a Rozhovory se Sokratem (1977, autor E. Radzinski, odborná spolupráce M. Klíma, reÏie
Jan Grossman). Na v‰ech uveden˘ch inscenacích se v˘znamnû podíleli v˘tvarník M. Melena 
a M. Kofiínek jako autor scénické hudby nebo hudebních úprav a nastudování. 
Nelze nepfiipomenout i herectví Studia Ypsilon, které moÏno zobecnit jako syntetické 
(s dÛrazem na hudebnû-akustické v˘razové prvky), autorské a projektující se montáÏnû 
stfiihov˘m zpÛsobem. Od vzniku Ypsilonky aÏ do jejího odchodu v roce 1978 do Prahy jsme 
se mohli prÛbûÏnû setkávat s Jitkou Novákovou, Karlem Novákem, Zuzanou Schmidovou, 
Janou Synkovou, Luìkem Sobotou, Petrem Popelkou, Janem Valou, Jifiím Wimmrem, 
Marií Durnovou, Katefiinou Lírovou, Jifiím Lábusem, Václavem Hel‰usem, Rostislavem 
Novákem, Bronislavem Poloczkem, Ondfiejem Havelkou, samozfiejmû 
i s Janem Schmidem, Miroslavem Kofiínkem a fiadou dal‰ích hercÛ a hostÛ.

Michelangelo Buonarroti (1974)-----------------------
„Michelangelo (scénáfi a reÏie Jan Schmid) je nev‰edním pokusem zpodobnit na jevi‰ti 
v dobov˘ch souvislostech Ïivot velké postavy italské renesance. Pfiedstavení sr‰í 
bohatstvím reÏijní a herecké imaginace, z pestrého hemÏení historick˘ch osobností, 
jemuÏ pfiedcházela expozice rozehraná klauny z komedie dell’arte, postupnû vyrÛstá 
Ïiv˘ MichelangelÛv portrét, v˘bornû ztûlesÀovan˘ Václavem Hel‰usem.“
(Jan Koláfi, Amatérská scéna 3/1977)



Rozhovory se Sokratem (1977)----------------------
Jednou z posledních inscenací Studia Ypsilon v Liberci byla Radzinského hra 
v nastudování Jana Grossmana. V roli Sokrata Bronislav Poloczek



V roce, kdy Ypsilonka odchází ze svazku Naivního 
divadla, pí‰e I. Pefiinová uÏ hru pfiímo „u‰itou“ pro 
své herecké kolegy. Jsou to jakési „ohlasy“ kramáfisk˘ch 
písní a nesou název Poslechnûte, jak b˘valo
(prem. 1978, reÏie M. Schartová, v˘prava P. Kalfus, 
kost˘my Helena An˘Ïová, hudba M. Kofiínek). 
I kdyÏ vyuÏité jarmareãní písnû patfií spí‰e 
k pokleslému Ïánru, pfiesto se z té úsmûvné 
podívané (autorkou, reÏisérkou i herci pojaté 
s urãit˘m nadhledem) nakonec vylouplo lidsky jímavé 
jádro. K velkému úspûchu této inscenace pfiispûl její 
syntetick˘ divadelní tvar, múziãnost a komediálnost 
souboru i funkãní vzájemné pÛsobení hercÛ a loutek. 
Dal‰ím poãinem byl loutkov˘ muzikál âert, Káãa 
a beránkové (prem. 1980, autorka textu Eva HanÏlíková, 
reÏie M. Schartová, hudba K. Cón). V inscenaci se 
pfiedstavil nov˘ a druh˘ v˘tvarník loutkáfiského souboru 
Ivan Anto‰ barvitû a komediálnû pojatou scénou, 
kost˘my pro herce i jednoduch˘mi loutkami. Libereck˘ 
loutkov˘ muzikál získal hlavní cenu Skupovy Plznû 1982, 
ale pfiedev‰ím se tû‰il neobyãejné oblibû u dûtsk˘ch 
náv‰tûvníkÛ i publika na mezinárodním festivalu 
Cervantino, kam s ním divadlo zavítalo pfii zájezdu 
do Mexika v roce 1986. 
Odchod Ypsilonky do Prahy vyvolal v divadle naléhavou 
potfiebu zajistit pro své mladé i dospûlé náv‰tûvníky 
adekvátní umûleckou náhradu. Nûkolik pokusÛ vytvofiit 
nov˘ soubor nebo získat jin˘ divadelní kolektiv místo 
Studia Ypsilon vedení divadla prostû nevy‰lo a upfiímnû 
fieãeno ani vyjít nemohlo. Tím se otevfiela nádherná 
pfiíleÏitost pro dal‰í umûleckou ãinnost loutkáfiského 
souboru a odtud se rozvíjejí jeho dramaturgická 
a inscenaãní zamûfiení – dodejme, Ïe zcela pfiirozenû – 
na dal‰í okruh náv‰tûvníkÛ. 

âert, Káãa a beránkové (1980)----------------------
Pfii pfiedstavení na Skupovû Plzni 
byla údajnû reÏisérka Schartová upfiímnû zaskoãena: 
„JeÏi‰marjá, ono je to asi dobr˘ nebo co…“
Bylo! (A aÈ nám nefiíká, Ïe o tom pfiedtím nevûdûla…)
Na excelující Káãu (H. Fantlovou) 
zuby cení Rarach (Z. Pefiina)

NeÏ zaãne Aucassin a Nicoletta



Prvním úspû‰n˘m vykroãením byla premiéra 
âerno‰ského pánaboha etc. (prem. 1980, scénáfi a reÏie 
P. Va‰íãek, v˘prava P. Kalfus, hudba K. Cón, 
choreografie Václav Martinec), adaptace pûti pfiíbûhÛ 
z knih Roarka W. W. Bradforda âerno‰sk˘ Pán BÛh 
a páni Izraeliti a Starej zákon a proroci. P. Va‰íãek 
doprovodil tuto inscenaci v programu k premiéfie slovy: 
„Humor, jazzov˘ rytmus a veskrze ,ãlovûãí‘ pohled 
na vûc – to by mûla b˘t vrátka, otevírající tuto zábavnou 
biblickou dûjepravu divákÛm z fiad dospívajících 
i dospûl˘ch v Liberci, v âeskoslovensku, v roce 1980.“ 

Zámûr divadelních tvÛrcÛ se plnû zdafiil a âerno‰sk˘ 
pánbÛh etc. zÛstal na repertoáru divadla mnoho 
dal‰ích sezon. 
V roce 1981 byla mladému publiku i dospûl˘m 
adresována dal‰í premiéra – O vûrném milování 
Aucassina a Nicoletty. Tento kurtoazní stfiedovûk˘ 
román o lásce mladého ‰lechtice a saracénské dívky 
uvedlo divadlo v dramatické úpravû Pavla 
Aujezdského, reÏii M. Schartové, v˘pravû I. Anto‰e 
a s hudbou K. Cóna. Ohlas u publika i odborné 
vefiejnosti byl ohromující. J. Císafi tehdy napsal: 
„Vyprávûní o Aucassinovi a Nicolettû dalo 
pfiíleÏitost – a velkou pfiíleÏitost – loutkám.
V pozadí – lépe: v zadním prostoru jevi‰tû – se 
loutkami hraje fiada situací. Vlastnû v‰echny, které jsou 
podstatné pro rozvinutí fabule epické pfiedlohy. A jsou 
hrány se v‰ím, co jí náleÏí: s romantikou, lyriãností, 
erotikou, dobrodruÏností. Tam vzadu jako by byl 
neobyãejnû zvlá‰tní, trochu neskuteãn˘ svût, kter˘ 
nikterak neusiluje o to, abychom jej chápali jinak neÏ 
podobenství. Ale zato vpfiedu fiádí Ïiví herci naplno… 
niãím tu není vyjádfiena iluze, pofiád je v nás udrÏováno 
vûdomí, Ïe jsme v divadle a Ïe spolu s herci Naivního 
divadla si dnes pfiehráváme, vypravujeme dûje, které se
sice staly v minulosti, ale my v nich sv˘m pohledem 
objevujeme jejich souãasné jádro.“ (âs. loutkáfi, 8–9/1981)
Inscenace mûla velkou diváckou odezvu i pfii uvedení 
na Festivalu divadelního mládí, kter˘ se uskuteãnil 
v âesk˘ch Budûjovicích v roce 1982, a oslovila také diváky
ve Francii, Nûmecku a ·v˘carsku. 
Naivní divadlo se v tomto ãase uÏ dostává do kontextu 
s celou ãeskou divadelní kulturou a vydatnû tomu 
napomáhají i jeho pravidelná hostování v Praze, zejména 
po roce 1976, kdy zahájilo ãinnost ÎiÏkovské divadlo. 
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Kosí písniãka (1980)---------------
– To jsem já, malá pohádková Jana…
…a dûti ji opravdu milovaly. 
(Jana Hoskovcová-Hladíková)



âerno‰sk˘ pánbÛh etc. (1980)---------------------
PánbÛh (Jifií ·vec) stvofiil Evu z Adamova Ïebra…

– Nakrm je Danielem, za‰eptala Salome. – Za to, Ïe mi fiíkal o‰klivá slova.
– Ale dûvãátko, já mám Daniela rád.
– Zákon je zákon, sám jsi ho vyhlásil. Nakrmí‰ mé lvy Danielem, a basta!

Markéta Schartová (Salome), Zdenûk Pefiina (Král Nabuchodonozor) a Matûj Kopeck˘ (Daniel)



Potkal klauna
potkal kloun (1980)---------------
Divukrásnou podívanou
cviãená je kobra.
Nadchne malé,
nadchne velké,
nadchla by i bobra.

– Vy jste klaun, já jsem kloun… 

– Nápodobnû. A kam jdete?

– Já jdu z Loun!

– Já jdu zase do Loun…

– Nechoìte tam. Pojìte se mnou do Py‰el.

– Dobrá. To jsem je‰tû nesly‰el.

(Klauna i klouna hráli Jifií ·vec a Matûj Kopeck˘)



O vûrném milování
Aucassina a Nicoletty (1981)---------------------
Ach, Nicoletto, jak se nese
tvÛj ‰tíhl˘ zjev, aÈ vzdaluje‰ se,
aÈ pfiichází‰ a jde‰ sem blíÏ,
aÈ smûje‰ se i promluví‰,
aÈ veselá jsi, aÈ si hrá‰,
aÈ líbá‰ mû ãi objímá‰,
jsi krásná! Pro tû bolest mám,
cítím, Ïe láskou umírám!



– Star˘ hrabû Garin de Beaucaire zemfiel…!

– Jeho manÏelka a Aucassinova matka také...!

– A tak na uprázdnûném Beaucairu baroni mûli pré…



Turandot ukrutnice (1982)
-------------------
Brighella, Pantalon, Truffaldino 
(neboli BPT) se smûjí:
– Aha – a zdej‰í císafi má dceru!
– Dceru? A jakou?
– Takovou tu…
– Tu…! No Tu…!
– Jo tu. Turandot. To znám…
– Teì si v‰ichni myslí, Ïe to máme 
nûkde napsané…, a my tady zatím
pofiád jen tak improvizujeme,
viìte?



– Kdy skonãí tato moje tr˘zeÀ, vûrní? Kdy zase oschnou oãi mé?
– Toto zde jest mÛj císafisk˘ otec a jeho stálé vûty tázací.
– Krutá dcero k ne‰tûstí zrozená! Kde vzalo se v tvém srdci tolik zá‰ti? Turandot…
– Ano?
– Mohu se tû pfieptat jako milující táta…, co proti nám, chlapÛm, pofiád má‰?!

(Turandot hrála Vlasta ·picnerová)



Snad pfiesnû na den a mûsíc po uvedení Aucassina 
a Nicoletty, ale o rok pozdûji, zaÏívá Naivní divadlo 
dal‰í velkou premiéru, a to uvedením hry I. Pefiinové 
Turandot ukrutnice – volné parafráze Gozziho Turandot. 
Pfiinesla opût skvûl˘ v˘sledek t˘mové práce, jednu 
z nejlep‰ích reÏií M. Schartové, jeden z vrcholn˘ch 
v˘tvarn˘ch projevÛ P. Kalfuse (S. Mare‰ová: „… sochafiské 
pojednání loutky, která nese siln˘ náboj vnitfiního svûta 
a v˘razu…“) a opût v˘razn˘ divadelní pfiínos od autora 
podmanivé scénické hudby K. Cóna. Zku‰en˘ t˘m mûl 
k dispozici zral˘ hereck˘ soubor, kter˘ korunoval zámûr: 
Vlastu ·picnerovou (Turandot), H. Fantlovou, E. Zapletalovou,
M. Hlavsu, M. Hodného, C. Jelínka a zejména ve tfiech 
klasick˘ch komick˘ch figurách commedie dell’arte 
M. Kopeckého, Z. Pefiinu a J. ·vece. Není divu, 
Ïe inscenace získala nejen hlavní cenu Skupovy 
Plznû 1982, ale také ãtyfii individuální ocenûní: 
I. Pefiinová za dramaturgicko-autorsk˘ vklad, 
M. Schartová za reÏijní tvorbu, P. Kalfus za 
v˘razn˘ v˘tvarnû tvÛrãí pfiínos a M. Kopeck˘ 
za v‰estrann˘ a tvárn˘ hereck˘ v˘kon. 
Veãerní pfiedstavení pro mládeÏ a dospûlé 
publikum byla na domácí scénû programovû 
obohacována vystupováním hostujících souborÛ – 
z Ústí nad Labem pfiijíÏdûlo âinoherní studio 
(Diderot, Jakub fatalista; Steigerwald, Dobové 
tance), z Prahy Divadlo Járy Cimrmana a fiada 
dal‰ích skupin a kolektivÛ, a tato praxe pokraãovala
i v dal‰ích letech ãinnosti Naivního divadla. 
Krátké zastavení u nûkolika inscenací reÏisérÛ P. Poláka 
a M. Schartové by mohlo vést k pfiedstavû, Ïe jeden 
z nich se zamûfioval na dûti a druh˘ na mladé publikum. 
Na ‰tûstí se tak nedûlo, vÏdyÈ P. Polák uvedl v roce 1983 
hru Tkalcovská historie, napsanou spolu s dramaturgem 
F. Sokolem podle Povídky liberecké V. Kaplického 
(v˘prava P. Kalfus, hudba K. Cón). Tkalcovská historie
byla také spolu s inscenací O vûrném milování 
Aucassina a Nicoletty a Turandot ukrutnicí uvedena 
na loutkáfiské pfiehlídce pro dospûlé a mládeÏ v roce 1983 
v Praze. Václav Königsmark o ní napsal, Ïe pfiiná‰í do kontextu 
loutkov˘ch scén vzácnû uvádûné spoleãenské téma, Ïe se její 
tvÛrci nezfiíkají osvûdãen˘ch postupÛ, „dokonce prokazují, 
jak formální postupy zajímavû koncipovaného námûtu získávají
svou osobitou, novou sdûlnost.“ (âs. loutkáfi 12/1983) 
J. Císafi v komentáfii ke hfie dodal, Ïe tvÛrci v ní zachovali
i prvky, které jsou pro styl Naivního divadla 
charakteristické – humorn˘ nadhled, 
bytostn˘ optimismus 
a Ïivotní jas. 
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Oldfiich Augusta, fie
ditel Naivního divadla 

a autor m
noha loutkov˘ch her

Ze soutûÏe Missák NDL 82:

Vpfiedu hostesky, 

vzadu odborná porota



A reÏisérka M. Schartová zase pfii‰la s textem pro 
nejmen‰í náv‰tûvníky divadla, kdyÏ v roce 1983 uvedla 
na scénu âtyfii pohádky (pro jednu hereãku) z tvorby 
Franti‰ka Hrubína. V nich poskytla J. Hladíkové 
pfiíleÏitost k uplatnûní v‰ech jejích umûleck˘ch dispozic 
v pfiedstavení pro dûtské diváky a ta s tímto pohádkov˘m 
pásmem úspû‰nû vystoupila i na Festivalu jednoho 
herce v Chebu v roce 1983. 
Pro dûtské publikum zinscenovala i âesk˘ rok
(prem. 1985, autofii M. Schartová, Vojtûch Ron 
a F. Sokol, v˘prava I. Anto‰, hudba K. Cón), jevi‰tní 
kompozici z bohatého folklorního dûdictví – fiíkadel, 
zvykÛ a melodií, v níÏ cyklus roku v podstatû vyjadfioval 
analogii Ïivota ãlovûka a rytmu Ïivota vÛbec. Folklor 
podnûcoval inscenátory i sv˘mi projevy hravosti, 
divadelnosti a hudebnosti, které pak spontánnû vyjádfiil 
cel˘ tehdej‰í hereck˘ kolektiv: H. Fantlová, J. Hladíková, 
Eva Kelemenová, Z. Schmidová, Jaroslava ·ulcová, 
M. Hlavsa, M. Hodn˘, C. Jelínek, M. Kopeck˘, 
Miroslav Los, Z. Pefiina, Petr Pe‰ek a J. ·vec. Dodejme 
je‰tû, Ïe v‰ichni byli absolventy katedry loutkáfiství 
praÏské DAMU. 
V neposlední fiadû uvedla i úspû‰nou inscenaci hry 
O. Augusty Krakono‰ovská pohádka o Kubovi a Káãe
(prem. 1983, v˘prava P. Kalfus, hudba K. Cón).
Inscenace získala Skupovu cenu na plzeÀské pfiehlídce 
1984, O. Augustovi byla navíc udûlena individuální cena 
za soustavné úsilí o zpracování souãasného tématu 
v oblasti loutkové hry a K. Cónovi za hudbu. 
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Rok 1985: Nebylo nás zrovna málo! 



Krakono‰ovská pohádka o Kubovi a Káãe (1983)
-----------------------------------
„ReÏisérka Markéta Schartová spolu s autorem hudby 
Karlem Cónem dala této moralitû pestr˘ háv muzikálu 
a i dík nûkter˘m hereck˘m v˘konÛm (pfiedev‰ím E. Zapletalové 
v hlavní roli Káãi, H. Fantlové a V. Poula v rolích komick˘ch 
krakono‰ovsk˘ch skfiítkÛ) plnû zaujala dûtské publikum.“ 
(M. âesal, RP 26. 6. 1984)



Tkalcovská historie (1983)
-------------------
– Libereãtí tkalci plátna pod vedením cechmistra Pilze mûli zajisté vÛle dost, 
jak zatoãit s rebelanty, ale v‰echno se spiklo proti nim.
– 17. srpna 1722 mezi Je‰tûdsk˘m hfiebenem a Jizersk˘mi horami leÏela hustá tma.

Brum, dÛm, Ëululum (1984)
--------------------
Pan Brum (Válav Poul – uprostfied), jeho DÛm (Miroslav Los) a ulice Ëululum (Iva Pefiinová) sedí a ãekají.
âekají (90 sec.), jestli pana Bruma pfiece jen nenapadne nûco moudfiej‰ího. (Marnû)



âesk˘ rok (1985)
-------------
Moje zlatá panímámo,
vejce na mne kouká samo,
prosím, by mnû bylo dáno:
NechÈ je bíl˘ nebo strakat˘,
tfieba bylo holoubat˘,
jen prosím, aÈ je kulat˘!

Helena Fantlová, 
Eva Kelemenová 
a Majka ·ulcová



Posvícení v Hudlicích (1985)
---------------------
– Já jsem mysliveck˘ mládenec…
– Mysliveck˘ mládenec, a zabloudil jste! 
Ale jdûte, to u nás myslivci bûhají 
po lese jako veverky.
– TotiÏ, pfiíteli, já jsem teprve nedávno 
ve sluÏbû, a navíc nejsem zdej‰í.
– A odkudpak jste?
– Z Prahy.
– Ajajaj! AÏ z Prahy! A co tu chcete… 
aÏ z Prahy?

V obnovené premiéfie pfievzal roli 
kníÏete Oldfiicha po Matûji Kopeckém 
Du‰an Palenãár



V polovinû let osmdesát˘ch odchází O. Augusta 
na zaslouÏen˘ odpoãinek, od 1. dubna 1986 se vedení 
divadla ujímá jeho dosavadní dramaturg Franti‰ek Sokol
a poãátkem ledna se sem opût vrací reÏisér 
P. Polák, kter˘ v letech 1983–1985 ‰éfoval loutkáfiskému 
souboru v Kladnû. 
Je to v‰ak uÏ doba, kdy ve spoleãnosti stále zfietelnûji 
roste nespokojenost se souãasn˘m stavem ekonomick˘m
i politick˘m. Svût jiÏ zaznamenává, Ïe v Sovûtském 
svazu po smrti L. BreÏnûva postupnû dochází k urãit˘m 
zmûnám, zejména po nástupu M. Gorbaãova do funkce 
generálního tajemníka komunistické strany. Obrodné 
snahy se projevují zvlá‰È v Polsku, ale lze je nalézt 
i ve v˘chodním Nûmecku a dal‰ích zemích tzv. 
socialistického tábora. Nespokojenost se souãasn˘m 
stavem zasahuje i ãeskou divadelní kulturu a v‰eobecná 
nálada ovlivÀuje i dramaturgii a inscenaãní tvorbu 
divadel. Není asi náhodou, Ïe na poãátku tohoto 
období se i na scénû Naivního divadla objevuje DykÛv
Krysafi (prem. 1986, reÏie M. Kopeck˘, v˘prava 
I. Anto‰, pfiedstavitelka Agnes J. Enochová) a v jeho 
závûru inscenace Ze Ïivota hmyzu. 
Také osmdesátá léta jsou dobou odchodÛ a pfiíchodÛ – 
do Hradce Králové po tfiech letech v Liberci pfiechází 
V. Poul, do Prahy V. ·picnerová a M. Kopeck˘, 
fiady hereckého souboru naopak roz‰ifiují Jarmila
Enochová, manÏelé Miriam a Petr Pe‰kovi, Zuzana 
Kune‰ová-Kolomazníková, av‰ak soubor funguje 
po celé desetiletí v plné a zralé síle. 
Po nástupu nového fieditele dochází k dal‰ím vnitfiním 
promûnám divadelní budovy, z nichÏ nejv˘znamnûj‰í 
je zfiízení nové zku‰ebny, jeÏ umoÏÀuje zkou‰et 
v prostoru odpovídajícímu rozmûrÛm domácí scény 
i jevi‰È na zájezdov˘ch místech, zlep‰uje se také
sociální vybavení a podobnû.
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Krysafi (1986)----------– Líbíte se mi, krysafii. Ale na va‰em místû zapískala bych na pí‰Èalu – plnû – v‰í silou.– Víte, co by to znamenalo? Já to nevím. Vím pouze, Ïe mne ãasem pojímá úzkost. Nejsem více neÏ krysafi, kter˘ má odvádût nezvané hosty. Krysafi, kter˘ jako Ahasver jde z mûsta na sever, ze západu na v˘chod…(V roli Agnes Jarmila Enochová, Krysafie hrál Ctirad Jelínek)

Deset ãernou‰kÛ (1986)

-----------------
– Tak vidí‰! Ty jsi ‰est˘ ãernou‰ek a já jsem zase 

koÀsk˘ vrtulník.

– Ty jsi na baterky?

– Já vÛbec nejsem na baterky! Já létám na nápady, 

na vlastní nápady, ho‰íãku!

(A pak se i ‰est˘ ãernou‰ek záhadnû ztratil…)



Je to zároveÀ doba, kdy divadlo pfiichází s dal‰ími 
inscenacemi, jeÏ se setkávají s radostnou odezvou 
u dûtského publika, z nichÏ nelze opomenout inscenaci 
hry S. Jordanové O pejskovi, kter˘ neumûl ‰tûkat
(prem. 1987, jevi‰tní úprava L. Stfieda, v˘prava P. Kalfus, 
hudba K. Cón), za niÏ na Matefiince 1987 získali reÏisér 
P. Polák a P. Kalfus individuální ceny. Tato inscenace 
mûla velk˘ ohlas i na festivalu bulharsk˘ch her ve Varnû, 
kde získala ocenûní Stfiíbrn˘m delfínem a potû‰ila 
ãesk˘m humorem, vlídn˘m nadhledem a animátorsk˘mi 
schopnostmi M. Pe‰kové (hrála Pejska). 
K úspû‰n˘m inscenacím jistû patfií hfiíãka Jak chodil 
Kuba za Markytou (prem. 1987), kterou na motivy 
pohádky bratfií GrimmÛ napsala I. Pefiinová a v níÏ 
herecky excelovala Z. Schmidová. Autorem v˘pravy byl 
Jaroslav DoleÏal a reÏijního vedení se ujal P. Kalfus, 
kter˘ jako reÏisér uspûl uÏ v inscenaci jiné hry 
I. Pefiinové Brum, dÛm, Ëululum (prem. 1984, autor 
pfiedlohy P. Groves, v˘prava P. Kalfus, hudba M. Kofiínek, 
hlavní cena Matefiinky 1985). Za v˘kon v inscenaci
Jak chodil Kuba za Markytou získala Z. Schmidová cenu 
na pfiehlídce Divadla jednoho herce v Chebu roku 1991
a obdiv a uznání na zájezdech v Belgii, Bûlorusku, 
Holandsku, Indii, Izraeli, Nûmecku, Polsku, Rakousku, 
Rusku, Slovensku a Slovinsku. 
Tuto skupinu inscenací je‰tû doplÀují pÛvabné 
Pohádky Jana Wericha (prem. 1988, jevi‰tní úprava 
a reÏie M. Schartová, v˘prava I. Anto‰, hudba M. Vesel˘), 
které divadlo úspû‰nû uvádûlo i na zájezdech 
ve ·panûlsku a Kanadû, a hra I. Pefiinové Kolíbá se 
velryba (prem. 1988, reÏie P. Polák, v˘prava I. Anto‰, 
hudba V. Hádl), za niÏ autorka získala Cenu âeského 
literárního fondu a D. Palenãár, J. ·vec a H. Fantlová 
individuální ocenûní za herecké v˘kony 
na Matefiince 1989. 
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O pejskovi, kter˘ neumûl ‰tûkat (1987)
----------------------------
Zdá se, Ïe nûkteré hfiíãky nestárnou:
„Pejsek“ se hraje, v ponûkud jiném obsazení, 
dodnes…
Na snímku Petr Pe‰ek, Milan Hodn˘ 
a Jifií ·vec



K umûleck˘m úspûchÛm souboru v druhé polovinû 
osmdesát˘ch let patfií dvû inscenace pro mladé publikum.
První z nich je Kavkazsk˘ kfiídov˘ kruh Bertolta Brechta 
(prem. 1987, hudba P. Dessau), v textové úpravû 
Miloslava Klímy, reÏii I. Rajmonta, scénografii P. Kalfuse 
a kost˘mech B. Chvalovské. V inscenaci Brechtova 
vrcholného díla – pod Rajmontov˘m vedením – uplatnili 
Libereãtí nejen své herecké kvality, ale také v‰echny 
dosud získané zku‰enosti s propojováním epického 
a dramatického prvku. PfiipomeÀme si starou orientální 
báj o „kfiídovém kruhu“, kterou Brecht umístil do Gruzie, 
kde se dva kolchozy pfiou o právo na údolí, a v níÏ 
moudr˘ Azdak sv˘m rozsudkem pfiifikne guvernérovo dítû 
Gru‰e, která v kfiídovém kruhu nepfietáhla dítû na svou 
stranu, aby mu neublíÏila. PÛsobivé jevi‰tní ztvárnûní 
aktuálního Brechtova podobenství bylo ocenûno 
i odbornou vefiejností a udûlením hlavní ceny na Skupovû 
Plzni 1988. Individuální ceny zde získali I. Rajmont 
za reÏii, P. Kalfus za scénografii, Z. Pefiina za herectví 
(hrál Azdaka) a K. Trum za hudební nastudování, 
ale s uznáním se hovofiilo o celém libereckém kolektivu, 
zvlá‰È je‰tû o M. Pe‰kové (Gru‰a) a P. Pe‰kovi 
(Simon Chachava). 
A v roce 1989, kdy události okolo 17. listopadu 
a v následujících t˘dnech otevfiely na‰í zemi cestu 
k novému Ïivotu, má na liberecké scénû premiéru 
scénická koláÏ ze hry bratfií âapkÛ Ze Ïivota hmyzu. 
Autorka koláÏe ‰krtla Tuláka, rozstfiíhala jednotlivé ãásti 
hry (Mot˘ly, Kofiistníky, Parazity) a sloÏila z nich zcela 
svérázn˘ tvar, kter˘ navíc komentovala vlastními texty 
písniãek (hudba S. Janou‰ek). ReÏisérka M. Schartová – 
s dokonal˘m vyuÏitím hravosti, komediálnosti 
a múziãnosti hereckého kolektivu, s mistrovsk˘m 
prolínáním loutek a postav hercÛ (se znakov˘mi 
kost˘my) – vytvofiila jedno z nejúãinnûj‰ích pfiedstavení 
v historii Naivního divadla. Setkalo se s velmi Ïivou 
a vnímavou reakcí mladého publika i s velk˘m
uznáním divadelních odborníkÛ. Bylo také ocenûno
hlavní cenou Skupovy Plznû 1990 (a to se zde hrála
i skvûlá inscenace Strakonického dudáka v podání
hradeckého Draku), a navíc H. Fantlová
(za roli Cvrãkové) a J. Milfajt (za scénografii)
získali individuální ceny. ReÏisérka M. Schartová
byla za tuto inscenaci ocenûna také
âesk˘m literárním fondem. 
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Kavkazsk˘ kfiídov˘ kruh (1986)
----------------------
– Soud vyslechl vá‰ pfiípad, 
ale pofiád je‰tû nemá jasno v tom, 
kdo je skuteãnou matkou dítûte. 
Jako soudce jsem povinen dítûti matku najít.
Provedu zkou‰ku.
·auvo, vem kus kfiídy a udûlej na zemi kruh.
Postav do nûho dítû.
(...)
– Uchopte dítû za ruce. Skuteãná matka 
bude mít dost sil, aby si dítû z kruhu vytáhla. 
Zdá se mi dobfie Ïivené... Tahejte! 
(ke Gru‰e) Co je s tebou? Tys netáhla.
– VÏdyÈ jsem je vychovala! Mám je snad 
roztrhnout? To nedokáÏu…

(Miriam Pe‰ková – Gru‰a, 
Zdenûk Pefiina – Azdak)



– Dobr˘ den, Markyto.

– Dobr˘ den, Kubo. Copak nám nese‰?

– Nic nenesu, sám dostanu.

A Markyta dá Kubovi krávu.

– Pfiijì
 zas, Kubo.

Kuba si chce strãit krávu do kapsy, jak mu máma poradila, 

ale kráva ho nakopne a zláme mu kosti.

Jak chodil Kuba za Markytou (1987)
--------------------------
Hloupost Kuby, kter˘ chodil za Markytou, 
jak mu máma poradila, je zfiejmû srozumitelná mezinárodnû. 
Zuzana Schmidová s touhle hfiíãkou najezdila 
a nalítala tisíce kilometrÛ



Kolíbá se velryba (1988)

Kolíbá se kolíbá
Kolíbá se velryba
Je v ní jako v pokojíãku
Sednu si tam na Ïidliãku
A je‰tû si zazpívám
Kolíbá se kolíbá

Deset let byla „Velryba“ u divákÛ 
nejen stále Ïádan˘m titulem, 
ale také oblíbenou inscenací 
jejích protagonistÛ 
Jifiího ·vece, Du‰ana Palenãára 
a „neviditelné“ Heleny Fantlové



Pohádky Jana Wericha (1988)
----------------------
(Královna KolobûÏka První a Fimfárum)
– Dám vám tfii hádanky. ¤eknûte mi, co se lidem nejvíc vyplatí,
dále co je nejslad‰í na svûtû, a pak, kdo je nejvût‰í nepfiítel 
ãlovûka. No, mlynáfii?
– Nemohlo by to poãkat do zejtfika? Rád bych se na to vyspal.
– Dobrá. Zítra v poledne vás ãekám oba dva. Nûco by se mûlo 
dûlat, aby se zv˘‰il prÛmûr inteligence obyvatelstva.

(Na snímku H. Fantlová a E. Kelemenová)



Ze Ïivota hmyzu (1989)
-----------------
Kukla: Já se zrodím! 
Já se zrodím!

Je jaro 1989. 
A hraje se o nadûji…

Kámen
Odvalit ten kámen
Ono to jde stûÏí
Kámen
Odvalit i kámen
Co na srdci leÏí



Léta devadesátá-------------------
Po vzru‰ujících a zásadních událostech, které nastaly 
koncem roku 1989 a pfii nichÏ ani Naivní divadlo nestálo 
stranou, byla sezona 1989/90 dokonãena v pÛvodních 
umûleck˘ch zámûrech. Ale uÏ druhá polovina roku 1990 
signalizovala, Ïe v Naivním divadle dojde k podstatn˘m 
zmûnám, které v˘raznû ovlivní jeho dal‰í umûleckou 
ãinnost a vytvofií pro ni nové ekonomické a provozní 
podmínky. 
Pfiedev‰ím byly zru‰eny dosavadní krajské národní 
v˘bory a na základû nového zákona o obcích 
se zfiizovatelem divadla od 1. ledna 1991 stalo mûsto 
Liberec. A za druhé: ve svobodn˘ch listopadov˘ch 
komunálních volbách byl F. Sokol zvolen 
do zastupitelstva mûsta a následnû je‰tû prvním 
námûstkem libereckého primátora. 
JiÏ v únoru roku 1991 jmenovala rada mûsta nov˘m 
fieditelem Naivního divadla Stanislava Doubravu (1952), 
kter˘ zde uÏ od roku 1989 pracoval ve vedoucích funkcích. 
Bylo to moudré rozhodnutí, protoÏe S. Doubrava byl jako 
absolvent katedry produkce a fiízení praÏské 
Filmové fakulty AMU a zku‰en˘ divadelník 
dobfie pfiipraven na vedení divadla v nov˘ch 
spoleãenskopolitick˘ch a ekonomick˘ch 
podmínkách. V pomûrnû krátkém ãasovém 
období do‰lo k podstatnému sníÏení poãtu 
pracovníkÛ divadla, nicménû se podafiilo 
zachovat dosaÏenou umûleckou úroveÀ. 
VáÏn˘ moment v následujících sezonách 
ov‰em nastal, kdyÏ postupnû ode‰li 
kmenoví reÏiséfii a scénografové, 
ktefií se v pfiedcházejících desetiletích 
na úspû‰ích divadla tak v˘znamnû 
podíleli. Na katedru alternativního 
a loutkového divadla praÏské DAMU 
pfie‰la nejprve v roce 1991 
reÏisérka M. Schartová, o dva roky 
pozdûji ji následoval v˘tvarník 
P. Kalfus, ale oba – uÏ jako 
docenti této vysoké ‰koly – se 
jako hosté i nadále spolupodílejí 
na inscenaãní tvorbû Naivního 
divadla. Druh˘ v˘tvarník 
I. Anto‰ se od roku 1991 zamûfiil 
na pedagogickou práci na liberecké 
Základní umûlecké ‰kole a reÏisér P. Polák opou‰tí 
divadlo v roce 1994 a vûnuje se práci v Mostû a hostování 
v divadlech u nás i v zahraniãí. Také oni v pozdûj‰ích 
letech pravidelnû spolupracují s Naivním divadlem. 
Ke zmûnám dochází i v umûleckém souboru, kdy uÏ 
poãátkem devadesát˘ch let v divadle konãí M. Hlavsa, 
J. Enochová a jiní, ale zároveÀ nastupují nové posily – 
Markéta S˘korová, Marek S˘kora a dal‰í. 
Rozhodujícím momentem pro dal‰í v˘voj divadla a jeho 
tvÛrãí ãinnost v devadesát˘ch letech v‰ak bylo, 
Ïe mu zÛstala i nadále vûrná Iva Pefiinová. Byla pro nû 
nedocenitelná jak pro svou kvalitní autorskou tvorbu, 
tak i koncepãní dramaturgickou práci (od roku 1990 
uÏ ve funkci dramaturga). ZároveÀ v hereckém souboru
setrvaly v‰echny jeho dÛleÏité opory.
Svûdãí o tom uÏ první premiéra její nové hry z tohoto 
desetiletí – Pohádka do dlanû (prem. 1990, reÏie P. Polák, 
v˘tvarník I. Anto‰, hudba V. Hádl), jeden z nejlep‰ích 
autorãin˘ch textÛ, oceÀovan˘ pro divadelní poezii, 
komediální lyriãnost a funkãní vyuÏití nonsensu, kter˘ 
„nevyuÏívala jen v dialozích, ale pfiímo na nûm postavila 
ústfiední zápletku, respektive zápletky. Ty ov‰em, jak 
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KdyÏ jde kÛzle
otevfiít (1990)----------KdyÏ jde kÛzle otevfiít

Nesmí vlku uvûfiit
AÈ si dûlá laskominy

Zkou‰í hlasy ãlovûãí
Varováni od maminy

ZÛstaneme v bezpeãí… 

Zuzana Kolomazníková 

a Du‰an Palenãár



známo, obvykle vyvûrají z dûje. Pefiinová si v‰ak zvolila 
,podle skuteãnosti‘ pfiíbûh absolutnû nezvratn˘, 
nepfiipou‰tûjící nejmen‰í odchylku: sleduje totiÏ kolobûh 
pfiírody ve ãtyfiech roãních obdobích, která personifikuje 
do postav Jara, Léta, Podzimu a Zimy. Konfliktní zápletky 
vznikají pokaÏdé, kdyÏ následující postava zákonitû 

vytlaãuje ze hry pfiedchozí... A pfiitom 
i kaÏdé malé dítû ví, Ïe v‰echny ty tfienice 
a rozãilování jsou úplnû zbyteãné. 
Nesmyslné. A proto komické. TakÏe 
nesmyslné dostává teatrální smysl.“ 
(Alena Urbanová, Loutkáfi 12/1992)
Textu se dostalo adekvátního scénického 
provedení s pÛvabn˘mi hereck˘mi 
v˘kony Z. Schmidové (Zima a Léto) 
a E. Zapletalové (Jaro, Podzim) 
i D. Palenãára (Kfioví). Hra získala 
Cenu Matefiinky 1993. 
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Vstupte! (1990)
-----------
Zamûstnanec: Vstupte!
Po této stûÏejní replice následuje scénická 
poznámka:
Rozboufií se ãinely. Cirkusová hudba, vonící spí‰ 
mal˘m pouÈov˘m cirkusem. PrÛvod vede dfievûná 
Husarka, ozdoba tobogánu… Je to barevná, 
prapodivná spoleãnost, z masa a krve, 
náleÏitû pfiidrzlá…

Pohádka do dlanû (1991)

--------
---------

-

Dramatické setkání neúprosné 

Zimy (Zuzany Schmidové) 

s ‰ibalsk˘m Jarem (Evou Zapletalovou) 

nezÛstane bez následkÛ: 

jejich Kfioví (Du‰ana Palenãára) 

postihne náhlé ra‰ení…



Obr Gargantua – jeho smích a Ïivot (1992)
--------------------------------
– Odkud pfiicházíte, dobfií lidé?

– Z ledvinového kamene.

– Teì pfiicházíme rovnou od srdce.

– A jak se vám tam líbilo?

– Lep‰í to bylo ve stfievech.

– Moc práce.

– To je teì v‰ude.

– Bylo to tam takové upfiímné.



Mal˘ Alená‰ (1992)
----------------
O tom, jak se mal˘ Alená‰ stal správcem snÛ, jak tûmto snÛm vydával pomÛcky pro snûní, 

jak na vlastní kÛÏi poznal, Ïe nemáme jen sny, ale také tísnû, které nás suÏují a trápí, a je‰tû o mnohém jiném…

Ostfiej‰í v˘mûna názorÛ mezi snem jménem dr. Pusínek (Zuzana Schmidová)

a správcem snÛ Alená‰em (Markéta S˘korová)

Pohádka z bedny 
aneb Hraní o Karkulce (1993)
---------------------
Dal‰í z Polákov˘ch nûÏn˘ch klauniád 

v oblíbené „velrybí“ sestavû…



Jin˘m pfiesvûdãiv˘m dokladem klíãového postavení 
I. Pefiinové v tvÛrãí prezentaci divadla se stala premiéra 
dal‰ího autorãina textu – Bezhlavého rytífie (prem. 1993), 
kter˘ vznikl na motivy tradiãních ãesk˘ch loutkov˘ch her. 
K plnému divadelnímu vyznûní tohoto textu ov‰em 
pfiispûl hostující t˘m z plzeÀské Alfy – reÏisér 
Tomá‰ Dvofiák, v˘tvarník Ivan Nesveda 
a autor scénické hudby 
Jifií Koptík – i pánská ãást 
libereckého souboru, zejména 
M. Hodn˘, P. Pefiina a P. Pe‰ek. 
Tato inscenace se záhy stala 
událostí sezony 1993/94 a její 
umûlecká kvalita slavila neobyãejn˘
úspûch na Divadle 1993, prvním 
roãníku vybran˘ch ãesk˘ch 
a slovensk˘ch inscenací, kter˘ probûhl
v listopadov˘ch dnech v Plzni. Kritik 
Petr Pavlovsk˘ napsal, Ïe „Naivní 
divadlo zÛstalo v této tradiãnû 
marionetové produkci vûrno své 
insitnosti, ale reÏie Tomá‰e Dvofiáka ji 
zároveÀ ozvlá‰tnila fiadou fines, halasnû 
oceÀovan˘ch dospûl˘mi i dûtmi, odborníky
i laiky... Libereãtí dokázali pov˘‰it tuto 
fiemeslnou produkci na umûní, které snese 
jakékoliv mezinárodní srovnání.“ (Literární 
noviny 23. 12. 1993) Dodejme, Ïe 
na Divadle 93 vystoupily soubory praÏské, bratislavské, 
brnûnské a domácí Divadlo J. K. Tyla i divadlo Alfa. 
„Jakkoliv pohlíÏejí mnozí ãinoherní divadelníci na snaÏení 
loutkov˘ch divadel s jist˘m despektem, setkal se dosud 
Bezhlav˘ rytífi s takfika bezv˘hradnû nad‰en˘m pfiijetím... 
patfií k nejvût‰ím událostem leto‰ní divadelní sezony.“ 
(Zdenûk A. Tich˘, Loutkáfi 1/1994) Tato hra byla dokonce 
nominována na divadelní Cenu Alfréda Radoka a Naivní 
divadlo s ní reprezentovalo na‰e umûní v zahraniãí 
(v Maìarsku, Pákistánu, Rakousku a Slovensku). 
Inscenace byla vysílána i v na‰ich masmédiích. 
V souvislosti s uvedením Bezhlavého rytífie je tfieba 
pfiipomenout, Ïe zájem o tradiãní marionety i podnûty 
z na‰í loutkáfiské tradice není u pfiedstavitelÛ moderního 
loutkáfiství niãím neobvykl˘m. Jako by se tu aktualizovala 
stará moudrost divadla: neodfiíkat se toho, 
co se uÏ jednou osvûdãilo. 
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Indie 1990: Jak chodil Kuba 

za Markytou v Dillí

Slovinsko 1993: O pejskovi, kter˘ neumûl ‰tûkat v Lublani



Nová situace, daná pfiedev‰ím odchodem obou 
kmenov˘ch reÏisérÛ, si vyÏádala nároãné hledání 
a vyuÏívání hostujících reÏisérÛ, ale samozfiejmû i tûch, 
ktefií v uplynul˘ch desetiletích spoluvytváfieli poetiku 
a umûleck˘ profil Naivního divadla. 
První z nich, reÏisér J. Schmid, s libereck˘m souborem 
nastudoval hru Obr Gargantua – jeho smích a Ïivot 
(prem. 1992, autofii F. Rabelais, Z. Hofiínek a J. Schmid, 
v˘prava P. Kalfus, hudba J. JiráÀ, pohybová spolupráce 
M. Dejdar) a Zach˘ska Rumûlku (prem. 1996, autofii 
M. a Z. Hofiínkovi – na motivy E. T. A. Hoffmanna). 
JestliÏe Obr Gargantua se setkal s bezprostfiedním 
ohlasem u mládeÏe a herec M. S˘kora získal na Skupovû
Plzni 1992 cenu za hereck˘ v˘kon v této inscenaci, 
tak Zach˘sek Rumûlka spí‰e zaujal kritiku zajímavû 
fie‰enou v˘tvarnou sloÏkou (T. Lhotáková), hudebním 
plánem (J. JiráÀ) a zvolenou hereckou stylizací. 
Také reÏisér P. Polák se i po odchodu z divadla 
pravidelnû spolupodílel na jeho inscenaãní tvorbû. 
Ale je‰tû pfied ním uvedl tfii hry, které si získaly pozornost
i sv˘m jevi‰tním ztvárnûním. První z nich s názvem 
Vstupte! (prem. 1990, autor Pavel Cmíral, v˘prava 
P. Kalfus, hudba M. Kofiínek) byla nev‰ední hra-montáÏ 
pro herce, loutky a pfiedmûty, citující vzpomínky a ver‰e 
Jacquese Préverta; dal‰í hru napsal spoleãnû 
s J. VodÀansk˘m a uvedl pod názvem KdyÏ jde kÛzle 
otevfiít (prem. 1990, v˘prava I. Anto‰, hudba V. Hádl), 
hrála se na Matefiince 1991 a Z. Kune‰ová a D. Palenãár 
získali individuální ceny za herecké v˘kony; tfietí v fiadû 
byla jeho Pohádka z bedny aneb Hraní o Karkulce
(prem. 1993), za niÏ na Matefiince 1995 získali ceny herci 
D. Palenãár, J. ·vec a Milan Janáãek za scénografii. 
ReÏisérka M. Schartová se po odchodu ujala jen dvou 
inscenací – Popelky od I. Pefiinové (prem. 1994, v˘prava 
P. Hubiãka) a obnovila Perníkovou chaloupku
od L. Stfiedy, na níÏ spolupracovala s v˘tvarníkem 
P. Kalfusem. 
Na Bezhlavého rytífie navázal o rok pozdûji stejn˘ tvÛrãí
t˘m uvedením nové hry I. Pefiinové s názvem Alibaba 
a ãtyfiicet loupeÏníkÛ (prem. 1994, reÏie T. Dvofiák, 
v˘prava I. Nesveda, hudba J. Koptík). Autorka zpracovala
znám˘ pfiíbûh z proslulé arabské sbírky Tisíc a jedna noc 
v moderní loutkovou pohádku, av‰ak napsanou v lehce 
archaizujícím jazyce. Star˘ námût dûjovû zhu‰Èuje, 
zhumorÀuje a v textu akcentuje groteskní situace. 
Hraje se v malované, ãistû iluzivní scénû a tentokrát 
spodov˘mi loutkami – maÀásky. Slavná loupeÏnická 
horda je mechanicky ovládan˘ pûveck˘ sbor 
v postranní ãásti proscénia, která „se vyklopí a pfied
námi stojí loupeÏnick˘ sbor, zpívající a klapající ústy 
jako to nejdokonalej‰í pánské pûvecké tûleso. 
Je to jeden z nejpÛsobivûj‰ích a pfiekvapiv˘ch 
momentÛ inscenace.“ (Jifií Janáãek, Libereck˘ 
den 6. 12. 1994) Pamûtníci si jistû vychutnali 
asociaci s Alexandrov˘m souborem písní a tancÛ
Sovûtské armády. 

K úspûchu tohoto nového repertoárového titulu doma 
i v zahraniãí (mj. na mezinárodním loutkovém festivalu 
v Bielsku Bialej roku 1995 a na kongresu a svûtovém 
festivalu UNIMA v Budape‰ti roku 1996) pfiispûlo 
i v˘borné herectví Libereck˘ch – H. Fantlové, 
Z. Schmidové, Z. Pefiiny, P. Pe‰ka a J. ·vece. 
Navíc na Skupovû Plzni roku 1996 získal T. Dvofiák cenu 
za reÏii, I. Nesveda za v˘pravu a Z. Pefiina za hereck˘ 
v˘kon. Velkého uznání se této inscenaci dostalo 
i jejím zafiazením na prestiÏní pfiehlídku ãeské kultury 
v Bruselu – Europalia 98 v listopadov˘ch dnech 
roku 1998. 
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Pakistán 1996: Byl to ‰ok, kdyÏ se Stanislav Doubrava 

potkal s jedním ze sv˘ch pfiíbuzn˘ch 

Uzmaanem Peerzadou, fieditelem festivalu v Lahore, 

a dovûdûl se o svém pákistánském pÛvodu... 

Nebylo pochyb: nejen ta podoba – ale oba jsou 

dnes fieditelé!

·panûlsko 1997: Zastávka ve francouzském 

Tours-Futuroscop pfii cestû do Tolosy



Bezhlav˘ rytífi (1993)
---------------
– Jsou to ti bandité! A mají dobrou trefu! 
NuÏ, rozluãme se, dcero, jiÏ nás nic nespasí.



Suknû ctnostné Adléty 

vzala za své 

pfii poÏáru po pfiedstavení 

Bezhlavého rytífie 

ve Var‰avû

– Já, bezhlav˘ rytífi Loreko, vás Ïádám a mocn˘m hlasem 
zapfiísahám!
Vás v‰ecky a taky vojáky v‰ecky a ‰koláky v‰ecky!
Abyste na to dobfie pamatovali, jak já jsem nectil nikoho 
a niãeho, za coÏ mi duchové dfievûn˘m rejãem hlavu 
s krku srejpli!



Alibaba a ãtyfiicet loupeÏníkÛ (1994)
---------------------------
– A nemûl bych ti s tím pokladem pomoci?
– Málem jsi mû rozesmál. Vypadni! Hu‰, hu‰!
Nyní já Kásim tetelit se zaãnu pfievelik˘m blahem.

(Poklad dodala akciová spoleãnost BiÏuterie Jablonec nad Nisou)



Je to buìto mezek 
nebo mezkynû 
On tu ãeká u té na‰í jeskynû
ProhlíÏí si kraj 
Aj aj aj 
To je krásn˘ kraj 
– Brzo bude máj

(Klapací pusy loupeÏníkÛ, 

do nichÏ skladatel Koptík 

komponoval své skvûlé noty, 

se v lyrickém závûru písnû 

tremolovitû zachvûjí)



V roce 1996 pí‰e I. Pefiinová podle vlastenecké hry 
J. N. ·tûpánka Alina aneb v jiném dílu svûta (vlastnû 
adaptaci vídeÀské lokální fra‰ky) v podstatû hru novou 
a s pozmûnûn˘m názvem – Alína aneb Petfiín v jiném 
díle svûta. A tohoto nového titulu se jiÏ po tfietí ujímá 
osvûdãen˘ t˘m T. Dvofiák, I. Nesveda a J. Koptík, 
aby v Naivním divadle vytvofiili spolu s Bezhlav˘m rytífiem
a Alibabou jist˘ repertoárov˘ útvar, kter˘ je pak vnímán 
jako triptych. 
Také Alína se setkala u náv‰tûvníkÛ s pfiízniv˘m ohlasem 
a po jejím uvedení na plzeÀském mezinárodním 
divadelním festivalu v roce 1997 jsme se mohli doãíst: 
„K tomu nejlep‰ímu, co na‰e divadla nabízejí pro malé 
i velké diváky, patfií Alína aneb Petfiín v jiném díle svûta
libereckého Naivního divadla... Jejich Alína je trestí 
iluzivního divadla, v nûmÏ loutkoherci zÛstávají skromnû 
skryti paravánem. Tím ãistûji ale vyznívá pfiíbûh o ãeské 
královnû krev a mléko, ‰ífiící matefisk˘ jazyk i slávu 
praÏsk˘ch fiemeslníkÛ kdesi v himálajském království.“ 
(TOF, Hospodáfiské noviny 14. 11. 1997) Také tady se 
zpfiítomÀuje stará moudrost divadla neodfiíkat se toho, 
co se uÏ osvûdãilo. Samozfiejmû, Ïe to platí jen 
pro tvÛrãí umûlce. 
ReÏie se v devadesát˘ch letech ujímali i ãlenové divadla, 
jímÏ nebyla pfiímo profesním oborem – P. Pe‰ek 
nastudoval hru I. Pefiinové Jak dostal Janek princeznu
(prem. 1992) a Tygfiíãka Kláry Pefiinové (prem. 1995). 
O totéÏ se pokusili i Z. Pefiina spolu s I. Pefiinovou, 
ktefií k vánoãní pohodû roku 1996 nastudovali Vánoce 
s Kuli‰ákem (v˘prava I. Anto‰, hudba Miroslav O‰anec
a Pavel Havlík). Hfiíãku napsala spolureÏisérka na motivy 
pohádky bratfií GrimmÛ O ptáãkovi, klobásce a my‰ce. 
Za nov˘ text se jí dostalo ocenûní na Matefiince 1997 
a M. S˘korová získala individuální cenu za práci 
s loutkou. – V této souvislosti je na místû uvést, 
Ïe M. O‰anec se stal na ãásteãn˘ úvazek korepetitorem 
divadla. V˘znam této funkce pro umûleckou ãinnost
loutkáfiského souboru uÏ v minulosti prokázali K. Cón 
a M. Vesel˘. 
Z druhé poloviny devadesát˘ch let slu‰í zaznamenat 
i nûkolik faktÛ a událostí, které sice nejsou umûleckého 
charakteru, ale vypovídají o rozsahu ãinnosti divadla, 
jeho bûÏn˘ch starostech a radostech i povinnostech. 
V roce 1995 byla v horních ãástech budovy v Moskevské 
ulici zji‰tûna dfievomorka. Ohrozila nejen prostory, 
kde je ubytována ãást souboru, ale vlastnû cel˘ objekt. 
Podafiilo se v‰ak získat potfiebné finanãní zdroje a firmu 
k odstranûní tohoto problému i k celkovému vylep‰ení 
divadelního stánku. A v roce 1998 se podafiilo provést 
nejen zásadní úpravy interiéru divadla, zkulturnûní 
prostorÛ pro náv‰tûvníky, ale novou fasádou budovy 
zjasnit i její vnûj‰í tváfi. 
V roce 1995 dostalo Naivní divadlo novou zfiizovací 
listinu, která této pfiíspûvkové organizaci ve stotisícovém 
mûstû urãuje – vedle Divadla F. X. ·aldy – její základní 
poslání. Jde pfiedev‰ím o vytváfiení a uvádûní titulÛ 
pro dûti a mládeÏ, ale t˘ká se i jeho dal‰í ãinnosti – 
zabezpeãení organizace Matefiinky, zaji‰tûní hostujících 
souborÛ, skupin a jednotlivcÛ i pofiádání v˘stav 
ve foyeru divadla. 
Nástup nov˘ch hostujících reÏisérÛ se projevil od roku 
1993 a ponûkud pfiipomínal období, které nastalo 
v divadle pfied dvaceti lety. Patfiil mezi nû reÏisér Ale‰ 
Kisil, kter˘ uvedl Malého Alená‰e (prem. 1993, autofii 
Ivan Vyskoãil, A. Kisil a Jaroslav Etlík), reÏisérka 
Jaroslava ·iktancová, která nastudovala svou hru 
O ble‰í kÛÏi (prem.1993, v˘prava J.Zbofiilová), napsanou
na motivy pohádky básníka Clemuse Brentana jako 
vtipnou podívanou pro dûti, a slavnou Válku s mloky
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Válka s mloky (1995)
----------------
Minnie: Fred Dalton. Fredy. 
Námofiník, kter˘ b˘val tak málo doma.

Pan Vojtûch Ron j. h. v roli starého Daltona, 
Markéta S˘korová jako Minnie, 
Marek S˘kora v roli Freda.
(DÛvûrná informace: S˘kora hraje mrtvoly rád)

Zach˘sek Rumûlka (1996)
--------------------
– PromiÀte, sleãno Kandido, pfiem˘‰lím.
– Pfiem˘‰líte? Proã? O ãem?
– Pí‰u básnû.
– To já se jdu podívat k tetû na králíky. 
A o ãem tu báseÀ pí‰ete?
– O vás.
– O mnû? Skuteãnû? A jste si tím jist?





Karla âapka (prem. 1995, dramaturgie M. Klíma, v˘prava
Irena Mareãková) za reÏijní spolupráce (loutky) P. Pe‰ka. 
Pozoruhodná dramatizace I. Pefiinové v‰ak nedosáhla 
úãinného jevi‰tního naplnûní zfiejmû proto, 
Ïe se nepodafiilo propojit svût loutek 
s ãinoherní sloÏkou 
(i pfies v˘raznou 
posilu zku‰en˘m 
hercem Vojtûchem 
Ronem jako hostem). 
K hostujícím 
spolupracovníkÛm se 
pfiipojil i mlad˘ reÏisér 
Michal Doãekal 
z praÏského Divadla 
Komedie, kter˘ na scénû 
Naivního divadla 
nastudoval Kytici, jevi‰tní 
zpracování tfií Erbenov˘ch 
balad (Svatební ko‰ile, 
Vodník a ·tûdr˘ den). 
Premiéra se uskuteãnila 
v roce 1998, ve v˘pravû 
P. Matáska (získal za ni 
individuální cenu na Skupovû 
Plzni 1998), s hudbou Víta 
Bruknera a s pÛsobiv˘mi 
hereck˘mi v˘kony M. S˘kory 
(Îenich ve Svatebních ko‰ilích) 
a M. Hodného v roli Vodníka. 
Inscenace, jeÏ „poetick˘m 
zpÛsobem oÏivuje hororovû 
napínavé vyprávûní a zároveÀ 
pfiipomíná, Ïe zdaleka ne v‰echny 
tituly ‰kolní ãetby znamenají 
jen nudnou povinnost“ 
(Zdenûk A. Tich˘, Mladá fronta Dnes 20. 3. 1998), 
byla dobfie pfiijímána mlad˘m publikem. 
Skupinu hostujících reÏisérÛ je‰tû doplnili Petr Nosálek 
z Ostravy – inscenoval âarovnou rybí kostiãku
(prem. 1998, autofii Ch. Dickens a I. Pefiinová, v˘prava 
Tomá‰ Volkmer), a Michaela Homolová – ta spolu 
s v˘tvarnicí Barborou JakÛbkovou uvedla Líného Larse
a Ïabku kouzelnici (prem. 1998), kterého na motivy 
dánské lidové pohádky napsala I. Pefiinová. Mladá tvÛrãí 
dvojice nedávn˘ch absolventek katedry alternativního 
a loutkového divadla, za podpory zku‰en˘ch hercÛ 
H. Fantlové, Z. Pefiiny a nového ãlena souboru Tomá‰e 
Bûlohlávka, vytvofiila pfiedstavení tû‰ící se zájmu ‰kol 
i zájezdov˘ch míst divadla. Na Matefiince 99 byla 
odmûnûna Barbora JakÛbková za scénografii, 
která „imaginativním zpÛsobem rozvíjí inspirativní text 
Ivy Pefiinové“, jak znûl v˘rok poroty.
M. Homolová pfiijala pozvání i k pfiípravû poslední 
premiéry uplynulého pÛlstoletí, k reÏii jednoho z textÛ 
trvalé hodnoty, provûfien˘ch celou dobou existence 
ãesk˘ch profesionálních loutkov˘ch divadel – Kainarovy
Zlatovlásky (prem. 29. 5. 1999), v citlivé dramaturgické 
úpravû I. Pefiinové. V˘pravu navrhl b˘val˘ reÏisérãin 
spoluÏák Jan Zich, autory hudebního plánu se stali 
M. O‰anec a P. Havlík. Uvedením Zlatovlásky, jejíÏ 
literární pfiedlohou je jedna z nejkrásnûj‰ích ãesk˘ch 
pohádek, s pouÏitím marionet na mobilní malované 
scénû, s obsazením komornûj‰ího charakteru, v nûmÏ se 
uplatÀují mladí vedle sv˘ch zku‰enûj‰ích kolegÛ, 
je jak˘msi symbolick˘m zakonãením uplynulého ãasu 
i v˘zvou k nástupu do dal‰ích tvÛrãích ãinÛ v pfií‰tím 
pÛlstoletí. 
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V posledních letech 

se na libereck˘ festival Matefiinka 

slétávají i rÛznobarevní sloni





Opiãák Omar –
 návrh Iv

ana Nesvedy a je
ho provedení

Alína aneb Petfiín v jiném dílu svûta (1996)
-------------------------------
– Vítejte v Golkondû, krajané rodní! Já i mÛj zdej‰í lid
se velice radujeme, Ïe vás uÏ tady koneãnû máme. 
Vá‰ velik˘ um a v‰ecky va‰e zpÛsoby a zvyky, 
ty nám uÏ tady dlouho chybûly!



– Blázním… anebo jsem se pomát na rozumu? Tohle je Petfiín pfiece! Kde se tu ta hora vzala? Alíno! Jaks to dokázala?
– Já? Já ne… To láska hory pfiená‰í.



Kytice (1998)
----------
– Tûlo do hrobu pfiíslu‰í,
bûda, kdos nedbal o du‰i!

(Svatební ko‰ile) 

– Hajej, dadej, mé dûtátko,
mÛj bezdûãn˘ synu!
Ty se na mne usmívá‰,
já Ïalostí hynu.

(Vodník)



– Hospodáfii ‰tûdrovku,
kravám po v˘sluÏce,
kohoutovi ãesneku,
hrachu jeho druÏce.

(·tûdr˘ den)



Vánoce s Kuli‰ákem (1996)
--------------------
Jarabáãek musel pfiiloÏit do kamen je‰tû mockrát, 
neÏ se jim chudinka klobása pofiádnû rozmrazila. 
A pak uÏ ale vykoukla, zavonûla a zavolala:
– Dobr˘ veãer! Jak se máte? A jaké jste mûli Vánoce?
(Hráli Markéta S˘korová a Martin Rálek)

O princi Malíãkovi (1997)
---------------------
„Autor písÀov˘ch textÛ i hudební skladatel dobfie odhadli, 

Ïe libereck˘ soubor dokáÏe právû zpûvem vnést na jevi‰tû 

potfiebnou náladu a získat tím diváky na svou stranu. 

ReÏisér dokázal vyuÏít tuto pfiednost a komedie nepostrádá 

pohodu, radost a humor.“ (J. Janáãek, t˘deník Rozhlas 17/97)



âarovná rybí kostiãka (1998)
----------------------
Vy Ïeny a matky vy mû pochopíte
Není vskutku nad to neÏli míti dítû
NeÏli mít (Hip hip hip!)
NeÏli mít (Hip hip hip!)
Sv˘ch miláãkÛ pln˘ byt

Lín˘ Lars a Ïabka kouzelnice (1998)
---------------------------
– A kdyÏ se‰el se ten snûm, fiekl jsem jim v‰em:
Ke komu se tohle jabko dokutálí, bude ihned s Amagerdou
oÏenûn! Na to vám dávám své královské slovo! A hotovo!
(Hrají Tomá‰ Bûlohlávek, Helena Fantlová 

a Zdenûk Pefiina)



Zlatovláska (1999)
---------------
– UÏ zase pfielils, hloup˘ Jíro!
UÏ nezalÏe‰ mi o verpánku.
Tentokrát se to vyzradilo.
Tys jedl rybu.



V roce 1998 vydal Divadelní ústav v Praze ve spolupráci 
s divadelními fakultami praÏské AMU a brnûnské JAMU 
v˘znamnou publikaci o soudobém svûtovém divadle – 
Slovník svûtového divadla 1945–90. Jde o pfieklad práce 
polsk˘ch autorek Magorzaty Semil a Elêbiety WysinÊké, 
která pro‰la rozsáhlou ãeskou redakcí a do níÏ byla 
zafiazena i novû zpracovaná hesla ãesk˘ch divadelních 
umûlcÛ a souborÛ. Do reprezentativní sestavy tohoto 
díla se dostala i tfii hesla vûnovaná ãesk˘m loutkov˘m 
souborÛm: Divadlu Spejbla a Hurvínka, hradeckému 
Draku a Naivnímu divadlu. V závûru struãného, 
ale vûcného hesla o Naivním divadle je uvedeno, 
Ïe v˘sledky své ãinnosti se toto divadlo podílelo 
na neb˘valém povznesení umûlecké úrovnû ãeského 
loutkáfiství a fiadí se mezi pfiední ãeské divadelní scény. 
âas zfiejmû odhalil pravdu. 
V závûru své jubilejní padesáté sezony se Naivní divadlo 
pfiedstavilo – spolu s Drakem a plzeÀskou Alfou – 
na mezinárodním festivalu Theatre European Regions 
v Hradci Králové a na mezinárodním festivalu loutkov˘ch 
divadel Matefiinka v Liberci. K pfiedchozímu zafiazení 
Naivního divadla mezi ãeské divadelní scény lze 
je‰tû dodat, Ïe sv˘mi ãetn˘mi zahraniãními zájezdy 
a vystoupeními na mezinárodních festivalech mimo 
území âeské republiky má dnes své místo i ve svûtovém
loutkáfiství. 
Ale domov Naivního divadla je v Liberci a tûÏi‰tû jeho 
umûlecké tvorby stále patfií mal˘m i velk˘m 
náv‰tûvníkÛm tohoto mûsta a oblasti, v níÏ uÏ pÛsobí 
celé pÛlstoletí. 

Franti‰ek Sokol
âerven 1999

Zvífiecí divadlo (1999)-----------------v hro‰í reÏii, vepfiové scénografii a s medvûdí muzikou 

pfiipravují nejen k 50. v˘roãí NDL 
Tomá‰ Dvofiák, Ivan Nesveda a Jifií Koptík.
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Chvála pamûti------------------
Je paradoxem, stáváte-li se pamûtníkem ve chvíli, kdy vás 
pamûÈ opou‰tí. Nicménû – ve vysychajícím mofii mozkov˘ch 
bunûk tu a tam vyplouvají na povrch útrÏkovité vzpomínky – 
na první setkání s Krajskou loutkovou scénou a bájeãné 
pfiedstavení ·uki a Muki Jana ·vankmajera, na mÛj pfií‰ern˘ 
konkurz do tohoto divadla, na inspirativní inscenace Jana 
Schmida, absolventskou reÏii Zvûdavého slÛnûte, ãlovûka 
Oskara BaÈka, na krásné zaãátky Ypsilonky, na v‰eumûla 
a prima kumpána Karla Nováka, tetu Majznerovou a její 
kufiácké pauzy, elegantního fieditele Oldfiicha Augustu, 
nadsamce Láìu Campra, na knihafie a technologa pana 
Plátka, malou pohádkovou Janu Hladíkovou, velkou 
pohádkovou Markétu Schartovou, na páteãní divadelní 
fotbálky s dûvãaty a dal‰í a dal‰í a… co jsem to vlastnû 
zaãal?
Jsa osloven, plním slíbené a pokusím se zastavit fiídk˘ tok 
vzpomínek na jednom z ostrÛvkÛ bohaté ãinnosti Naivního 
divadla, na tom, kterému se více neÏ tfiicet let fiíká Matefiinka.
Bylo jiÏ popsáno mnoho papíru o tom, jak a proã tato 
specifická tvorba pro dûti pfied‰kolního vûku vznikla. 
O tom, jak objevila pro loutkové divadlo samostatnou 
diváckou skupinu, nezkaÏenou divadelní konvencí, 
schopnou rychle a citlivû reagovat na pfiedvádûné. 
O tom, jak dokázala navazovat nenásilnou aktivní 
komunikaci mezi jevi‰tûm a hledi‰tûm. O tom, jak dala 
impuls ke vzniku dnes jiÏ celosvûtovû známému festivalu. 
O tom, Ïe to bylo prima a fajn…! Kupodivu, na to si 
vzpomínám docela pfiesnû!
JiÏ nûjak˘ ãas se snaÏím najít onen podnût, kter˘ mne nutil 
a nadále nutí dûlat inscenace pro malé dûti. MoÏná, Ïe je to 
posedlost, moÏná jistá vloha a dost moÏná, Ïe jde o jakousi 
du‰evní poruchu. Pokud je tomu tak, bohudík, nejsem v tom 
zcela sám. Mûl jsem a mám to ‰tûstí, Ïe se pfiidali i dal‰í – 
napfi. básník Jan VodÀansk˘, hudební skladatel Petr 
Skoumal a pfiedev‰ím v˘tvarník Pavel Kalfus. S touto trojicí 
jsou spojeny snad nejvût‰í úspûchy moje i Naivního divadla 
v práci pro dûti pfied‰kolního vûku. Pochopitelnû, nebyli to 
jenom oni, ale jejich podíl je nejv˘raznûj‰í. Inscenace jako 
Motanice, ·la barviãka na procházku a pfiedev‰ím Potkal 
klauna potkal kloun na dlouhá léta ovlivnily tvorbu pro malé 
dûti a mnoh˘m se staly pfiedlohou. Je to docela dobr˘ 
pocit – b˘t vzorem!
Ptávali se mne, zda ãlovûku mÛÏe staãit vûdomí, Ïe tvofií jen 
pro ty nejmen‰í. Na podobné otázky jsem vÏdy hledal 
nûjakou vzne‰enou odpovûì. Dnes, témûfi po ãtyfiiceti 
letech, se pfiiznám! Nikdy jsem pro dûtské publikum nedûlal. 
Pouze jsem se sobecky snaÏil oslovit zapomenuté dítû 
v sobû, v nás dospûl˘ch. Proto mûly ty drobné hfiíãky úspûch 
nejen u mal˘ch, ale dokázaly pobavit i ty star‰í a pokroãilé. 
A to zase bavilo nás…!
Dnes, kdy Naivní divadlo slaví svou úctyhodnou padesátku, 
chci fiíci – tfiicet let jsem u vás slouÏil a musím pfiiznat, 
Ïe rád! Vûfiím, Ïe je nás takov˘ch více a Ïe po dal‰ích 
padesáti letech pfiibudou dal‰í, ktefií fieknou totéÏ. 
Nebo aspoÀ nûco podobného!
ToÏ, chvála pamûti! Zdraví

Oáza klidu--------------
Bylo to na poãátku smutn˘ch let sedmdesát˘ch. Zjistil jsem 
tehdy, Ïe vedle divadla amatérského existuje je‰tû 
profesionální divadlo loutkové, v nûmÏ se nûco dûje 
a v nûmÏ existuje jakási relativní tvÛrãí svoboda, 
která pfiiná‰í velmi cenné a zajímavé inscenaãní v˘sledky. 
Díky pfiíteli Mirku âesalovi jsem zaãal o loutkovém divadle 
psát do Loutkáfie, jezdit na rÛzné loutkáfiské pfiehlídky 
a semináfie. A tak se stalo, Ïe jednoho dne mne tehdej‰í 
fieditel libereckého Naivního divadla Oldfiich Augusta vyzval, 
zda bych nechtûl tomuto divadlu dûlat jakéhosi interního 
kritika. OkamÏitû jsem pfiik˘vl; zaãalo údobí mé intenzivnûj‰í 
spolupráce s tímto souborem, která do‰la aÏ tak daleko, 
Ïe mû posléze bylo nabídnuto i trvalé angaÏmá v Liberci, 
o nûmÏ jsem pfiem˘‰lel tak váÏnû a tak mne pfiitahovalo, 
Ïe celá záleÏitost byla doslova na spadnutí.
Naivní divadlo bylo tehdy v prudkém, strmém, razantním 
vzestupu. V tzv. matefiinkách pfiedstavovalo velmoc. 
PamûtníkÛm to nemusím pfiipomínat, nepamûtníkÛm bych to 
musel dlouho a podrobnû líãit, tak snad jen fieknu, Ïe tu
líbeznost a pÛvabnost – prosím: nic triviálního, 
k˘ãovitého ani sentimentálního – a bohatá divadelní 
imaginativnost byly potû‰ením nejen pro du‰i dûtskou, 
ale i dospûlou. A moÏná ji dospûlí v nûãem h˘ãkali mnohem, 
mnohem víc. Vedle Draku pak Naivní divadlo systematicky, 
dÛslednû a úspû‰nû spoluvytváfielo i linii velkého loutkového 
divadla tfietího druhu. Sv˘m zpÛsobem to v dobû, o níÏ 
mluvím, byl vlastnû zázrak, protoÏe se tu smûle a bez 
zábran prolamovaly hranice v‰ech konvencí. CoÏ se tehdy 
nejenom nenosilo, ale bylo to podezfielé, neboÈ kaÏd˘ takov˘ 
prÛlom ãefiil stojatou vodu oficiálních jistot. Ale v loutkovém 
divadle to ‰lo. Naivní divadlo se tûchto vpádÛ vesele, 
radostnû a ãinorodû úãastnilo. Jsem rád, moc rád, Ïe jsem 
jist˘ ãas mohl pfii tom b˘t nejenom zvenku jako kritik, ale Ïe 
jsem mohl vidût rovnûÏ cosi zevnitfi. Byla zde pfiedev‰ím 
ohromná oáza klidu pro soustfiedûnou práci, která mûla 
smysl. AlespoÀ pro mne. Vím, Ïe ani v Naivním divadle 
neÏili na pustém ostrovû, izolováni od v‰ech tlakÛ doby. 
Ale zároveÀ mûli dostatek vnitfiní síly, soustfiedûnosti 
a energie (jakoÏ i schopnosti vytvofiit si tuto oázu navzdory 
v‰emu) dûlat skuteãnû nejenom dobré, ale také inspirativní, 
prÛbojné moderní divadlo, které sv˘m pÛsobením 
pfiesahovalo do celé tehdej‰í divadelní kultury. Jistû 
nemusím ‰iroce a dlouze rozvádût, Ïe to byly právû nûkteré 
soubory profesionálního loutkového divadla – na místû 
prvém Drak a Naivní divadlo – které v sedmdesát˘ch 
letech pfievzaly ‰tafetu pfiede‰lého v˘voje a spolu 
s nûkter˘mi tzv. studiov˘mi divadly ji nesly dál. Pokládám 
za své ‰tûstí, Ïe jsem v Naivním divadle vidûl – jak uÏ jsem 
napsal – zevnitfi, jak se tato vlna rodí, roste, dosahuje svého 
vrcholu. NeboÈ jsem si mohl ohmatávat v samotném procesu 
zrodu nûkteré prvky a principy, o nichÏ jsem jako kritik mûl 
buì jenom nejasné tu‰ení, nebo jsem o nich nevûdûl vÛbec.
TakÏe jsem Naivnímu divadlu zavázán dvojnásobnû. 
Pfiedev‰ím za to, Ïe jsem tu nûjak˘ ãas nacházel onu oázu 
klidu, do níÏ patfiili i nûktefií mnû velmi blízcí lidé, s nimiÏ 
jsem dodnes zÛstal v pfiátelsk˘ch stycích. A za druhé jsem si 
tu jako teoretik mohl dÛvûrn˘m nahlédnutím do praxe 
ovûfiovat správnost ãi nesprávnost sv˘ch názorÛ – vãetnû 
toho, Ïe jsem takto mohl i hloubûji porozumût loutkovému 

divadlu. A hlavnû: roz‰ífiil jsem a upevnil si pfiedstavu 
o moÏnostech jak naplÀovat divadelní funkci, vytváfiet 
divadelnost v kontextu tehdej‰í doby, kterou sice 
pfiedstavovala chmurná léta normalizace, ale zároveÀ 
i léta, v nichÏ se pfiipravoval pfiechod k tomu, co pfiijde 
po modernû. Naivní divadlo pfii tom vystupovalo jako 
aktivní a inspirativní úãastník. A já jsem – sice na okraji 
a úplnû maliãko, ale pfiece jen – mohl díky spolupráci 
v tomto procesu cosi proÏívat na vlastní kÛÏi.

Jan Císafi

Pavel  Polák
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Studio Ypsilon v Liberci-----------------------------
Ypsilonka v Liberci – to byla úÏasná léta. Asi proto, 
Ïe v‰eobecnû svítala nadûje na uvolnûní a zmûnu, 
prostû byla to léta ‰edesátá. Jak fiíkal Jan Werich, 
Ïe dvorek, na kterém jsme v‰ichni Ïili, byl dÛkladnû 
vybetonován, ale právû tehdy se v nûm vlivem 
mrazu, zimy a ãasu udûlaly trhlinky a v nich se 
zachytila rÛzná semínka, ze kter˘ch zaãala puãet 
svoboda. V‰echno sice ne‰lo tak otevfienû a pfiímo, 
ale ukazovalo se, jak je vût‰ina lidí vlastnû spolu domluvena,
aniÏ by se nûjak domlouvala. Pfiesnû takovou jsme mûli
zku‰enost uÏ z prvních ypsilonsk˘ch pfiedstavení. Komunikace
byla rafinovaná, nadhledová i prohloubená, ale nakonec
vÏdycky jasná. Dorozumívání bylo metaforické a obrazové,
ãasto na základû vytváfiení modelov˘ch situací, které pfiesnû 
odpovídaly situacím v Ïivotû. Tak se dá charakterizovat 
i první období Ypsilonky, kde uÏ od samého zaãátku byla 
zfietelná její poetika i tvÛrãí metoda. Sám herní princip 
divadla byl osvobozující. Metoda improvizace jakbysmet. 
Ypsilonku jsem si vymyslel v roce 1963. (Nejdfiív bez názvu, 
vlastnû jen náhodnû, a hle, drÏí mû dodnes. A je to s ní jako 
s dûtstvím – to Ypsilonka proÏila v Liberci – a dûtství si 
ãlovûk nûjak˘m zpÛsobem podrÏí cel˘ Ïivot, kdyÏ na to má.) 
V Liberci jsme byli doma, ale souãasnû jsme hojnû hostovali 
v Praze a záhy doba pfiála tomu, Ïe byla ‰ance 
soubor profesionalizovat. JelikoÏ základ tohoto 
divadelního spoleãenství byl v Severoãeském 
loutkovém divadle (dílem v Divadle F. X. ·aldy 
a dílem mezi dal‰ími umûleck˘mi profesemi 
v Liberci), stalo se to právû na pÛdû tohoto 
divadla. Navrhl jsem tehdej‰ímu fiediteli
Augustovi nov˘ název Naivní divadlo. 
(Ypsilonka byla v té dobû ãasto oznaãována 
jako naivistická a v ãinnosti pro dûti jsem 
urãit˘ insitní, dûtskému vnímání blízk˘ zpÛsob 
sám propagoval, takÏe se to hodilo jako 
spoleãn˘ jmenovatel, aby vedle sebe mohl 
pracovat soubor Krajské loutkové scény 
a soubor Studia Ypsilon – dohromady tedy 
Naivní divadlo.) Myslím, Ïe to byla ‰Èastná 
léta pro oba kolektivy. Je pravdûpodobné,
Ïe kdyby byla Ypsilonka v té dobû v Praze,
asi by nepfieÏila normalizaci
nebo by byla v‰elijak
deformována, jak to
potkalo tfieba 
âinoherní klub anebo 
Semafor, kter˘ jen 
s velk˘mi omezeními 
a obtíÏemi pfieÏíval. 
V Liberci to také nebylo 
jednoduché, ale pfiece 
jenom trochu za bukem, 
aãkoli i zde se ãasem 
problémy nahromadily,
staly se natolik nefie‰itelné, 
Ïe bylo nakonec nutné 
vzít v úvahu náhodu, 
která nabídla pfiestûhovat se
do Prahy, do celku 
Státního divadelního studia.
Nicménû neÏ k tomu do‰lo,
mohly v Liberci vzniknout
inscenace jako tfieba Rousseauova Náv‰tûva na
v˘stavû 1889 (bylo to v roce 1968 a my jsme ji je‰tû
stihli vyvézt do Francie, neÏ nastalo utrum), pak
tfieba rád vzpomínám na svou hru O tom jak ona – na
absurdnosti, kter˘ch jsme se tu je‰tû mohli z jevi‰tû dopou‰tût.
Potom pfii‰la Picassova Touha chycená za ocas, dále Don
Juan podle Tirsa de Moliny a Grabbeho Îert, satira, ironie
a hlub‰í v˘znam (kterouÏto inscenací v Ypsilonu zaãal
pravidelnû reÏírovat E. Schorm). S Evaldem jsem chtûl tehdy
psát knihu Jak dûlat divadlo a on fiíkal, Ïe by to jistû bylo 

i o tom, jak dûlat film, protoÏe vÏdycky 
a vÏdycky je to o lidech, se kter˘mi 
ãlovûk na vûci pracuje. A jaké si udûlá 

obsazení. Pak se tu organizovaly rÛzné 
„fiízené“ improvizace, rÛzné Veãery

(swingov˘, na pfiidanou, pod lampou), ãasto 
podobné happeningu. Anebo improvizace Pánská 

jízda. Také Andrejevova Láska k bliÏnímu. Nebo se 
hrála série oper navazující na na‰i Carmen nejen 

podle Bizeta – Verdiho La Traviata nebo Rigoletto –         
bylo to pestré. Pak Dvanáct kfiesel Ilfa a Petrova 

(v Schormovû reÏii), já s chutí uskuteãnil s Mirkem Melenou 
Jarryho Ubu, ale mou nejvût‰í láskou rozhodnû byla autorská
inscenace Michelangelo Buonarroti. (O Michelangelovi 
jsem psal je‰tû na ‰kole takovou vût‰í práci, která nic 
neobjevovala, ale moÏná nûco ano, protoÏe byla nahlíÏena 
z mého ãistû generaãního vkusu a zaujetí. Z ní jsem 
vycházel.) Byla o údûlu umûlce, kter˘ pfiedbíhá svou dobu, 
coÏ bylo zároveÀ mé osobní téma, stejnû jako zkoumání 
Ïivoãichopisu ãeské národní povahy, ãemuÏ asi nejvíc 
odpovídala hra Tfiináct vÛní. V liberecké éfie reÏíroval 
v Ypsilonce také Jan Kaãer (napfi. Mamzelle Nitouche) 
a Jan Grossman (Radzinského Rozhovory se Sokratem) – 
i z hlediska tûchto symbióz to bylo zajímavé. Ve Veãerech 
pod lampou vystupovaly takové osobnosti jako Ivan 
Vyskoãil, Pavel Bo‰ek, Milo‰ Nedbal, Josef Hlinomaz, 
Bohu‰ Záhorsk˘ – bylo to nabité. 

Ale hlavnû samotn˘ Liberec byl 
v té dobû velmi kulturní a duchovní. 
Mûl atmosféru, nebyl Ïádn˘m 
okrajov˘m mûstem, vytvofiil svÛj 
genius loci. Namátkou uvedu jména 
ze ‰ir‰ího ypsilonského okruhu, 
nejblíÏe k nám mûl snad Míla Nuska, 
také Hana Seifertová, Vojta Ron, 
Karel Hubáãek, Mirek Masák, Milo‰ 
Zapletal, Jarda Malina, Míla Nevrl˘, 
VráÈa Habr, Vladimír Komárek, 
samozfiejmû Zdenûk Hofiínek. Snad mi 
odpustí ti, které jsem teì nejmenoval, 
ale i oni byli souãástí vynikajícího 
lidského spoleãenství, které umûlo 
fungovat jako tiché, ale nûkdy i hlasité 
teritorium svobody. Doufám, Ïe právû 
tenhle fakt se nám jednou v budoucnu 
zúroãí. Snad je‰tû nakonec pfiipomenu 
dvû dÛleÏité inscenace – Shakespearova
Macbetha a svÛj text Îivot a smrt Karla 
Hynka Máchy. Asi proto, Ïe po nich se uÏ 
nad libereckou Ypsilonkou definitivnû 
stahovala mraãna.

Jan Schmid

Veãery pod lampou (1973) s hostem Milo‰em Nedbalem
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Liberecké vzpomínání a vin‰ování------------------------------------------
Liberec je pro mne zvlá‰tní místo i mûsto. Spolu s horami, 
které ho obklopují, s tradicemi sahajícími aÏ k velkolep˘m 
konceptÛm Albrechta z Vald‰tejna (proã si nakonec vybral 
za hlavni mûsto Jiãín?), s kulturní mnohostí nûmeckého 
i men‰inového ãeského Ïivlu, tu‰enou v˘stavností a jakousi 
vnitfiní sebejistotou. Mûsto to dokládá tím, jak teì vstává jako
bájn˘ Fénix z popela opr˘skanosti a zaráÏející zchátralosti – 
zázrak kaÏd˘ rok zfietelnûj‰í a krásnûj‰í. Je radost vracet se 
sem, posedût na námûstí u kávy, kochat se tím, Ïe tu umí 
myslet na jednoduché prvky, které nenápadnû mûsto 
sjednocují, dávají mu tváfi. Je vÏdy povzbuzující, kdyÏ vidíme, 
jak se nûkde nestydí za v˘stavnost, jinde za úãelnost, jinde 
za zdobnost. To mûsto se narovnává pfied oãima. A Ïije, 
dokonce snad naplno. MoÏná v té stavbû kombinující 
knihovnu a synagogu s nûmeckou omluvou dokáÏe 
prakticky to, co politici nedokáÏí nikdy.
My, ktefií máme genetickou vazbu na Sudety, stále znovu 
nechápeme, do jak˘ch kotrmelcÛ umûli politici a diktátofii 
vehnat pÛvodnû rozumné sousedy. Moje prababiãka 
z Trutnova – âe‰ka rodem – umûla jen nûmecky. V roce 
1938 musela s rodinou a jen nalehko utíkat na Vysoãinu. 
TitíÏ lidé, s nimiÏ vãera spolupracovala, ji neznali 
a nepomohli jí. KdyÏ se v roce 1945 dostala do Liberce 
osídlit prázdn˘ byt, prosila ji moje matka, aby nikde 
nemluvila a radûji dûlala nûmou. Její nûmãina byla tehdy 
Ïivotu nebezpeãná.
Mé dûtství a mládí aÏ do maturity patfií Liberci. 
Tady se zrodila kamarádství aÏ do smrti. Sice jen tfii ãtyfii, ale 
skuteãná, na která je spolehnutí. A nezapomenutelné první 
lásky, taneãní hodiny, hory, lyÏe, závody – prostû Ïivot 
se v‰ím v‰udy. A divadlo k tomu jaksi navíc! Cykly Jaromíra 
Îida v opefie; Karel Höger natáãí film Z mého Ïivota a veãer 
hraje v divadle jako host LoupeÏníka. (Mimochodem namísto 
sprostého slova zazpíval tfii sta dvacet ãtyfii, coÏ se pro nás 
gymnazisty stalo znûlkou, pouÏívanou pak ve ‰kole i leckde 
jinde.) A skvûl˘ HejdukÛv Shylok, mÛj první Shakespeare, 
záÏitek na cel˘ Ïivot.
Pozdûji Kavkazsk˘ kfiídov˘ kruh s geniálním Karlem Vlãkem 
jako Azdakem, Pohled z mostu s Franti‰kem Peterkou, Nora 
s Vûrou Kolo‰ovou a mnoho nezapomenuteln˘ch inscenací. 
První kontakt se ZdeÀkem Digrinem a rozhovor o tom, 
co je to dramaturgie.
A vedle toho v Ymce pokusy o kabarety, o pfiesahy Krajské 
loutkové scény nad zaveden˘ rámec. Divadlo hudby 
se skvûl˘mi – dne‰ní terminologií – studiov˘mi inscenacemi 
(Merle, Labiche, aj.). Jifií Filipi a Oskar Batûk dávají 
loutkovému divadlu tváfi ménû zafiazenou ve vyrovnané fiadû 
javajkov˘ch kopií Obrazcova. První Petru‰ka a kouzla 
jevi‰tní metafory, která nemusí respektovat gravitaãní zákony
a umí vyletût, umí pfieskoãit do jiné reality. To v‰e byla pÛda 
pro vznik Ypsilonky, pfiesnûji místo, kde mohla vyklíãit 
ze semínka, zapustit kofieny a celá se rozvinout. Ta víceletá 
koexistence s loutkáfisk˘m souborem jistûÏe – jak sám 
z náv‰tûv a osobních kontaktÛ vím – nebyla bezkonfliktní 
a bez jisté fievnivé soutûÏivosti. Ale moÏná to byl jeden 
z motorÛ toho, Ïe Ïádn˘ z tûch dvou souborÛ neustrnul. 
Pomohlo to také tomu, Ïe se postupnû loutkáfiská ãást plnû 
narovnávala, stávala se dospûlou. Nepotfiebovala vodit 
za ruãiãku a nepouÏívala v kontaktu s dûtsk˘m publikem
‰i‰lání, protoÏe si umûla dob˘t i dospûlého diváka. Odchod 
Ypsilonky pak prokázal, jak ta dospûlost byla v˘hodou 
a kladem pfiímo nedoceniteln˘m, protoÏe Naivní divadlo 
nejenÏe dokázalo zacelit vzniklou mezeru, ale umûlo 
ve v˘voji pokraãovat vlastními prostfiedky, aniÏ by replikovalo 
Ypsilonku bez Ypsilonky. Loutkáfii z Naivního (stejnû jako 
Draci) dávno odmítli stereotypy vymezující produkci a tvorbu 
loutkov˘ch divadel kamsi na okrajov˘, pfiedem omezen˘ 
prostor ãehosi podfiadného a ménû závaÏného. Chovali se 
pfiirozenû, narovnanû a rovnoprávnû – i kdyÏ vûdûli, 
Ïe je tak okolí nemusí vÏdy pfiijímat. Ale navzdory tomu 
pokraãovali a podíleli se na jedné – ne zcela bezv˘znamné – 
epo‰e ãeského divadla. V paradoxní v˘hodû men‰ího 

dohledu ideologick˘ch hlídaãÛ dovedli prosadit a úspû‰nû 
aÏ nezapomenutelnû inscenovat témata a díla, která by 
jinde – takov˘m zpÛsobem interpretována – jen stûÏí spatfiila 
svûtlo svûta (Poslechnûte, jak b˘valo, Aucassin a Nicoletta, 
âerno‰sk˘ pánbÛh etc., Turandot ukrutnice, Putování dona 
Juana, Krysafi, Kavkazsk˘ kfiídov˘ kruh aj.).
Podle konkrétní sestavy tvÛrcÛ, ktefií se v ten kter˘ spoleãn˘ 
ãas v Naivním divadle se‰li, lze pak mluvit o érách ãi 
obdobích. Po uÏ zmínûném Oskaru BaÈkovi mûl jistûÏe 
zásadní v˘znam reÏijní tandem Markéta Schartová – Pavel 
Polák, vãetnû spolupracujících v˘tvarníkÛ (Pavla Kalfuse 
pfiedev‰ím), a Franti‰ek Sokol s Ivou Pefiinovou v oblasti 
dramaturgie. To byly t˘my, které spolu se zajímav˘mi hosty 
etablovaly Naivní divadlo jako jedno z Ïiv˘ch a inspirujících 
divadel u nás – a to ne na místû okrajovém, ale opravdu 
na ‰piãce. Takové vlny jistûÏe patfií do historie kaÏdého 
divadla a po letech tuãn˘ch pfiicházejí léta hubenûj‰í, 
ale jde o to, Ïe základní úroveÀ osy, na které ony kfiivky 
probíhají, je v Naivním nastavena velmi vysoko. A to je vklad 
a jistota i do budoucnosti.
Na kolik hercÛ by se chtûlo v tuto chvíli vzpomenout. 
Ale ãlovûk by se jistû nechtûnû dopustil nespravedlnosti, 
aÈ uÏ stanovením pofiadí ãi pro prosté opomenutí. Proto 
za v‰echny: Karel Novák a Jana Hladíková. Co rolí vyvstane 
pfii té vzpomínce, co inscenací se vybaví! Ale divadlo Ïije dál, 
coÏ vidíme mimo jiné v tom, Ïe umûlo s neobvyklou poezií 
vrátit na scénu tradiãní loutkáfiské postupy pov˘‰ené citliv˘m 
nadhledem (Bezhlav˘ rytífi), samozfiejmû vedle jiné odváÏné 
produkce, kterou pfiedstavuje napfiíklad Mal˘ Alená‰, 
Válka s mloky apod.
Nûkolikrát jsem s Naivním divadlem spolupracoval a vÏdy 
jsem nalezl nejen pochopení pro cestu, která nevede 
vysekanou, vyzkou‰enou pû‰inkou, ale prodírá se s jist˘m 
vûdom˘m rizikem za ideou, za cílem, za vizí. Nalezl jsem 
i tvÛrãí pokoru pfied velk˘mi úkoly. Ochotu naslouchat, 
vyvolat tvÛrãí dialog. To není tak zcela obvyklé v této zemi 
a v tûchto dobách. A profesionální pfiipravenost 
a kvalifikovaná vybavenost tu jako cosi samozfiejmého byly
k dispozici vÏdy. Zájem divákÛ také, ohlas divadelníkÛ 
nadprÛmûrn˘. Co víc si mÛÏe divadlo pfiát – snad jedinû, 
aby toto bohatství neprohospodafiilo. Pád dolÛ je rychl˘, 
cesta ke slunci tûÏká a dlouhá.
Ostatnû mûsto a jeho pÛvabné okolí si za to, jak se nyní 
vylupují z ‰edi a zmaru opût do krásy, zaslouÏí odpovídající 
stánek divadelní aktivity, která roz‰ifiuje a obohacuje kulturní 
nabídku ve mûstû a okolí, protoÏe mezi vyspûl˘mi obyvateli
tak rozvíjejícího se mûsta jsou jistûÏe takoví, ktefií pro své 
divadelní vyÏití potfiebují rovnûÏ impulsy jiného neÏ pouze 
klasického typu. A to nemluvím o poslání loutkového divadla 
ve vztahu k dûtem a mládeÏi, protoÏe tyto pouãky snad není 
tfieba opakovat, respektuje je a zná kaÏd˘. 
Nebo snad ne?
Ano, pfiiznávám, Ïe mám pro Liberec slabost, a to nejen 
pro atmosféru mûsta a okolí, ale i pro divadla v nûm. 
A k Naivnímu mám vztah pfiímo vfiel˘. Pfiál bych mu, 
aby mûlo ‰tûstí a pofiád potkávalo nepokojné, sr‰até 
tvÛrce, ktefií by vlili do pfiipravené pÛdy dal‰í nové a jiné 
impulsy. Tak se vÏdy divadelní v˘voj posunuje dopfiedu. 
Bez tohoto pohybu zbude jen strnulost a stereotyp. 
Takov˘ osud bych nepfiál Naivnímu ani Liberci. 
A protoÏe se k v˘roãí slu‰í pogratulovat,
nechÈ je pfiízniv˘ v˘voj Naivního divadla – pln˘ nápadÛ
a nekonvenãnosti – m˘m pfiáním do dal‰ích let.

Milos lav  Kl íma



Spanilé jízdy------------------
B˘valy doby, kdy mûfiítkem kvality a úspû‰nosti ãesk˘ch 
loutkov˘ch divadel byla ãetnost, délka a atraktivnost 
zahraniãních zájezdÛ.
Toto tvrzení lze ov‰em vzápûtí zrelativizovat poukazem 
na zcela mimoumûlecké kofieny nûkter˘ch státních 
reprezentací socialistické kultury v zahraniãí. Nicménû 
pofiadatelé nejv˘znamnûj‰ích svûtov˘ch festivalÛ a ti 
osvícenûj‰í manaÏefii komerãních turné vût‰inou volili to 
nejlep‰í, nejzajímavûj‰í a nejpfiínosnûj‰í z moÏného.
Není pochyb o tom, Ïe Naivní divadlo Liberec lze pod tyto 
superlativy zafiadit. Bylo tomu tak zfiejmû i v etapû, 
kterou znám jen z ãernobíl˘ch fotografií mlad˘ch tváfií dnes 
uÏ pfieváÏnû neÏijících úãastníkÛ legendárního zájezdu 
do âíny v padesát˘ch letech a z barvit˘ch líãení záÏitkÛ 
ze zájezdÛ do Polska, Rumunska a NDR v letech 
‰edesát˘ch. A je tomu tak zajisté i dnes, kdy zahraniãní 
úspûchy sv˘ch b˘val˘ch kolegÛ mohu sledovat zase jen 
z vyprávûní a pestrost jejich v˘jezdÛ z barevn˘ch pohlednic 
tu z Evropy, jindy z Asie.
Mezi dfievní historií a posledními lety milénia bylo údobí – 
v Ïivotû na‰í spoleãnosti neblahé, v historii tohoto divadla 
paradoxnû utû‰ené – jehoÏ jsem byla ke svému ‰tûstí 
úãastna. Mohu tedy vydat osobní svûdectví o v˘jezdech 
za hranice v‰edních dnÛ (âedok a pan Kalfus mi pouÏití 
tohoto sloganu zajisté prominou).
Byly to jízdy roztodivné a záÏitky podivuhodné, vût‰inou 
tûÏko sdûlitelné, mnohdy nezapomenutelné a nûkdy také 
radûji k rychlému zapomenutí.
První a nejvíc nezapomenutelná byla Itálie. Psal se rok 1974 
a my jsme v prÛbûhu deseti dnÛ zírali, Ïasli, dojímali se 
a upadali v nad‰ení ve Veronû, Bologni, ve Florencii, Pavii, 
Benátkách i v apeninské vesnici Ponte de la Venturino. 
V nûkter˘ch z tûch míst jsme v rámci kuriózního festivalu 
také hráli. Pohádku Krakono‰Ûv les. âesky. Dodnes 
nemohu pochopit, proã jsme mûli v‰ude takov˘ úspûch. 
Neznali ani struãn˘ obsah, nemohli nám rozumût. Pfiesto 
tleskali a jásali a po kaÏdém pfiedstavení se s námi druÏili. 
Îe by to zpÛsobila magie na‰eho umûní? Nebo mentalita 
mediteráncÛ? ¤eknûme skromnû, Ïe spí‰ to druhé.
Za pár let nato jsme vyjeli kousek dál na v˘chod 
Stfiedozemí – do Bosny a Hercegoviny. Tentokrát 
se ·evcem Dratviãkou. A zase jsme hráli ãesky. A zase 
jsme na‰li rozjásané publikum.
Vzpomínka na tenhle zájezd se teì ale zadírá. Vybaví se mi 
ru‰ná, kvetoucí metropole Sarajevo, malebn˘ a pohodov˘ 
Mostar, vlídní hostitelé v Bugojnu, pfiátel‰tí venkované, 
trvalá atmosféra pokoje a mírné ospalosti v panujícím horku. 
Pomyslím na souãasnost a vzpouzím se pochopit.
TakÏe rychle jinam.
A kam jinam neÏ do Francie!
Byli jsme tam nûkolikrát – díky mimofiádné manaÏerce 
a pfiítelkyni Lilianû Morinové. S jedinou v˘jimkou to byla 
turné s matefiinkami, mal˘mi inscenacemi pro dûti
pfied‰kolního vûku, peãlivû nadfien˘mi ve francouzském 
jazyce. První a nejvíc nezapomenutelné bylo v roce 1978 
témûfi tfiímûsíãní putování od severu Francie pfies 
Ile de France, PafiíÏ, Bourgogne, Auvergne, Provence 
aÏ na Korsiku a zpátky do Savojska 
a Alsaska. S Paleãkem a Motanicí. 
Dvû auta, v kaÏdém dvouãlenná 
posádka (samí kamarádi) plus 
dekorace, loutky, rekvizity, 
kost˘my, hudební nástroje atd.
A mûsta a venkov, dálnice a silniãky, 
hotely, restaurace, pikniky, víno, 
pfiíroda, památky – vraiment 
inoubliable! 
Po takovém záÏitku pak dal‰í 
francouzská turné (tentokrát 
s Pohádkou s Hvûzdiãkou) – krat‰í, 
ménû pestrá a s ãetnûj‰ím 
úãastnictvem – v m˘ch vzpomínkách 
blednou. Ale to je asi rouhání.

V˘‰e zmínûnou francouzskou v˘jimku pfiedstavoval v roce 
1982 zájezd na megafestival do Charleville-Mezieres, kam 
jsme vyvezli a pfieváÏnû francouzsky zahráli jedno z na‰ich 
„‰irok˘ch pláten“ – inscenaci O vûrném milování Aucassina
a Nicoletty. A s ní dobfie utajeného – v té dobû doma silnû 
neÏádoucího – J. VodÀanského, to jest inscenaci ·la 
barviãka na procházku.
Ona „‰iroká plátna“ jsme mohli vlastnû vozit jen na festivaly –
potfiebn˘ poãet úãinkujících a techniky a jevi‰tního fundusu 
byl pro tzv. komerãní turné pfiíli‰ nákladn˘. Jen jedenkrát se 
ná‰ západonûmeck˘ producent odváÏil k na mnoha místech 
ozkou‰enému a populárnímu ·evci Dratviãkovi pfiibrat 
pro dospûlé Nûmce Aucassina a Nicolettu. Jen v nûkter˘ch 
mûstech (Heidelberg, Hamburk, Západní Berlín) se v‰ak 
jeho pouh˘m okem nepostfiehnutelné propagaci podafiilo 
dostat do divadla více divákÛ. Ti nás pak ov‰em pfiesvûdãili, 
Ïe úmorná práce s nûmeckou verzí dialogÛ a písní mûla 
své opodstatnûní.
Úhledná mûsta nav‰tívená pfii nûkolika zájezdech do tehdej‰í
NSR mi v pamûti spl˘vají jedno s druh˘m a jednotlivé záÏitky 
jsem málo schopna lokalizovat. Z mnohakilometrov˘ch cest 
po tamûj‰ích dálnicích si nejvíc vybavuji vyjevené pohledy 
kolemjdoucích na ná‰ aerodynamick˘ autobus – nûktefií si 
ho za jízdy fotili, nûktefií kvÛli tomu málem havarovali.
Nûkdy jsme ov‰em autobus nechali doma a letûli letadlem. 
Nejdále v roce 1986 do Mexika na festival Cervantino. 
Byl to zase jeden v˘jezd patfiící k nezapomenuteln˘m.
Devût nav‰tíven˘ch mûst pfiedstavovalo samozfiejmû jen 
velmi nepatrnou ãást obrovského státu. Pro nás to byl 
nicménû záÏitek pfiepestr˘. Nikde jinde jsme na sv˘ch 
cestách nezaÏili tolik kontrastÛ – z rozeklan˘ch hor jsme se 
dostávali do nedozírn˘ch rovin, z pou‰tû do dÏungle, 
z romantického borového lesa mezi kaktusy, od vodopádÛ 
v kaÀonech do baÏinat˘ch údolí. Hráli jsme tam ‰panûlsky 
pohádku âert, Káãa a beránkové. Trochu jsme se obávali, 
zda poetika ryze ãeské pohádky, nahlíÏena navíc svébytn˘m 
inscenaãním a hereck˘m stylem Naivního divadla, bude 
srozumitelná a pfiístupná divákÛm tak odli‰né kultury. 
Reakce publika byly ale v˘borné, temperamentní i emotivní, 
a to jak ve festivalovém Quanajuatu a v kulturní nabídkou 
pfieplnûném hlavním mûstû, tak tfieba v Cordobû, kde 
divadelní pfiedstavení bylo spí‰ raritou.
Vlastnû jsme se trochu báli vÏdycky, jak na‰e chápání 
a pfiedvádûní divadla – s nadhledem a lehkou, laskavou 
ironií, s pfiiznávan˘m komediantstvím – bude v cizinû 
pfiijímáno. A docházeli jsme k zajímav˘m zku‰enostem. 
Dobfie pfieloÏen˘ humor Werichov˘ch pohádek a zpÛsob 
jejich inscenování velmi dobfie vnímali a pfiijímali ·panûlé 
v Katalánsku i v Baskicku i francouz‰tí Kanaìané 
v Montrealu. Ov‰em tfieba na sousedním Slovensku jsme 
pfiíli‰ nepochodili s humorem Turandot ukrutnice
a ve v˘chodním Berlínû se na kolokviu Nûmci mezi sebou 
pohádali nad inscenací kramáfisk˘ch písniãek (Poslechnûte, 
jak b˘valo). Pfiedstavení bylo sice diváky boufilivû 
aplaudováno, ale následnû mu ãást tamûj‰í umûleckovûdné 
fronty vyt˘kala nedostatek v˘razn˘ch politick˘ch idejí, 
bojovnosti a závaÏnosti tématu.
Soudím, Ïe ke chvále znaãky NDL slouÏí, Ïe tu nikdy 

pro zahraniãní zájezd nenastudovali 
ãernodivadelní ãi jinak atraktivní 
a obecnû pfiístupné estrádní pásmo 
ãi oblíben˘ loutkov˘ cirkus. V‰echny 
festivaly byly obesílány inscenacemi 
bûÏného repertoáru.
Kromû jiÏ zmínûn˘ch v˘jezdÛ snad
je‰tû stojí za pfiipomenutí:
Moskva – festival UNIMA 96 – Paleãek,
Motanice (kaÏd˘ veãer narvan˘ 
divadelní klub s ãerven˘m kaviárem 
a ‰ampaÀsk˘m, snad jedin˘m ve 
mûstû, pfiíznaãn˘ hotel Ostankino 
s neuvûfiiteln˘mi dûÏurn˘mi);
Bulharsko – festival Zlat˘ 
delfín 84 – Turandot ukrutnice, 
Kosí písniãka, Dlouh˘, ·irok˘ 

Vzpomínky
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a Bystrozrak˘ (v‰eobecn˘ úpadek morálky, snad v‰ichni 
chlapi z divadla byli nevûrní, nebo se tak aspoÀ tváfiili);
Bulharsko – Zlat˘ delfín 88 – Písniãka o psím trápení
(v‰eobecn˘ úpadek nad‰ení, zrádná zima);
DráÏìany – festival UNIMA 84 – Turandot ukrutnice, Dlouh˘,
·irok˘ a Bystrozrak˘ (v‰ude je daleko, pfiesto potkáváme
spousty znám˘ch odjinud).
Samostatnou kapitolu by zaslouÏilo vyprávûní o ideov˘ch 
dozorech. KaÏd˘ vût‰í a v˘znamnûj‰í zájezd provázel hlídaã 
z pfiíslu‰ného orgánu. Vût‰inou k ostudû na‰í vlasti: tu kvÛli 
vytahan˘m teplákÛm na mezinárodním leti‰ti, tu pro nejapn˘ 
proslov pfii kaÏdé moÏné pfiíleÏitosti, a vÏdycky na hranicích – 
zpocen˘ strachy, Ïe mu pfiijdou na zlato ukryté v housce. 
Jestli nezemfieli, Ïijí dodnes. Ale o nich se mi vûru
psát nechce.
Radûji bych závûrem vzdala hold tûm, ktefií ty zájezdy 
naplÀovali na jevi‰tích a pódiích nejrÛznûj‰ích koutÛ svûta. 
Nejlépe snad citátem z jedné z mnoha nad‰en˘ch kritik:
Pfiedstavení tohoto divadla pfiineslo takové bohatství 
strhujících dojmÛ a pocitÛ, Ïe prolomilo nejen bûÏnou bariéru 
mezi jevi‰tûm a hledi‰tûm, ale i pfiehrady dané rÛzn˘m 
vûkem divákÛ. Silou svého umûní dokázali âe‰i 
vyvolat úÏas i okouzlení nejen u dûtí, ale i u v‰ech 
dospûl˘ch v hledi‰ti. 
(The News, México, 3. 11. 1986)

Markéta Schartová

Itálie 1974:

Historicky první cesta 

„na Západ“ vedla k jihu: 

v pozadí Benátky, 

vepfiedu ti ‰Èastní

Verona. Dr. Romeo 

Sokol s Julií 

pod balkonem

Tak ãao, bambini! 

·panûlsko 1991: S Pohádkami Jana Wericha do Tolosy





Otázky a pochybnosti---------------------------
Jedna milá paní, zamûstnaná tã. v nejmenovaném kulturním 
zafiízení, se nám zmínila o svém zájmu: ráda pr˘ sleduje 
„rating“ v Divadelních novinách. Ona ta paní pracovala 
dfiíve v bance a „rating“ je pro ni tedy ukazatelem fiady 
nezpochybniteln˘ch pravd. Vymlouvat jsme jí to samozfiejmû 
nechtûli – co kdyby se tam zase vrátila…
Máme vám, pane sponzore, odfaxovat rating?

Ohlasy
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K nejv˘raznûj‰ím a tiskem nejvíce reflektovan˘m poãinÛm 
devadesát˘ch let NDL patfií trojice inscenací plzeÀského 
t˘mu (Bezhlav˘ rytífi, Alibaba a Alína), které mají jedno 
spoleãné: jsou „iluzivní“ a ãistû loutkové.
UÏ nad vznikem kaÏdé z nich jsme vûdûli, Ïe se pou‰tíme 
na velmi tenk˘ led. VÏdyÈ vstup Ïivého herce na loutkové 
jevi‰tû (zhruba pfied ãtyfiiceti roky) zpÛsobil obrovsk˘ 
prÛlom do loutkáfiské scénografie a reÏijních pfiístupÛ – 
a vynalézavost inscenátorÛ roste stále, a to i se zdokonalující
se divadelní technikou…
A teì, po tolika letech, najednou tohle!
Kolik toho loutky vlastnû unesou? Utáhnou celé pfiedstavení, 
kdyÏ oko diváka pfiivyklo tolika nov˘m, zajímavûj‰ím 
inscenaãním formám? Mimika lidské tváfie je ãasto 
na loutkovém jevi‰ti prvkem témûfi osvobozujícím, je moÏné 
ji nûãím nahradit? Dostaneme se bez vtipné ãi elegantní 
pomoci Ïivého herce z technicky obtíÏn˘ch, loutkáfisky 
neohraban˘ch situací? Jak silnou imaginaci mají loutky 
je‰tû dnes „samy o sobû“?
Smû‰nost i pÛvab tûch dfievûn˘ch lidiãek, hrajících si svou 
malou nealternativní ãinohru, nás ov‰em nûãím dráÏdila 
a pfiitahovala. ·lo jen o to, pfiedat to souãasnému publiku. 
Autor textu má hlavu pod sekyrou: jak˘ dialog si v tûchto 
inscenaãních podmínkách udrÏí pozornost diváka, kdyÏ 
víme, Ïe divákem bude po vût‰inu repríz adolescent-tyran? 
Ale protoÏe publikum (kaÏdé) se chce hlavnû dívat, pfiipadla 
ta nejnároãnûj‰í a stejnû napínavá práce reÏisérovi 
a scénografovi. A v neposlední fiadû hercÛm, bez jejichÏ 
schopností bychom s podobn˘mi pokusy dnes asi neuspûli.
Dá se fiíci, Ïe i tyran nevídanû zvlídnûl. TakÏe tfiikrát a dost?
Na‰e pochybnosti byly (a jsou) ve v‰ech tfiech pfiípadech 
znaãné.
Ale jsou to pochybnosti, které nás docela baví…



Dobrá se‰lost *) 
aneb soubor NDL v sezonû 1999/2000
--------------------------------------------------
Je nejvy‰‰í ãas, aby uÏ nûkdo fiádnû, vydatnû a hlavnû jmenovitû 
pochválil herce z Naivního divadla. 
Ale zkuste si to, chválit jmenovitû herce, které máte (viz níÏe) pfied sebou. 
(Net˘ká se fieditele Doubravy a dramaturgynû Pefiinové, 
ktefií jsou na snímku nedopatfiením.)
VÏdycky tu bude hrozit nebezpeãí, Ïe pochválíte o nûco víc 
toho nepravého nebo nepravou! 
KaÏd˘ z hercÛ zná totiÏ nejlépe i ta nejskrytûj‰í zákoutí svého talentu, 
které je‰tû nikdo nikdy neobjevil – a tfieba uÏ ani neobjeví…
Je jisté, Ïe kaÏd˘ herec by se umûl pochválit nejlépe sám. 
Slova ku své chvále by umûl volit pfiesnûji, peãlivûji 
a s tím nejvût‰ím vnitfiním zaujetím. 
JenomÏe on to, a v tom je ta potíÏ, z vrozené skromnosti prostû neudûlá. 
A tak vám tato se‰lost, o níÏ víme, Ïe je dobrá (a obãas i moc dobrá), 
nabídla o sobû pouze následující lakonické informace:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Slovo „se‰lost“ chápej jako se‰lost, a ne jako se‰lost!
Se‰lost jako seskupení – v na‰em pfiípadû dobré, 
obãas i moc dobré



Zuzana Schmidová----------------------------(nar. 1940 v Bratislavû)V NDL je 38 let, hrála zde ve 107 inscenacích
(z toho ve 45 inscenacích ve Studiu Ypsilon)Nejv˘znamnûj‰í nebo nejmilej‰í role:
-------------------------------------------------------------------------------Drak ËunÈa v Pokladu baby Mraãenice (1963),
Anka v Posvícení v Hudlicích,Dvorní dáma v inscenaci Skovajsa a ·puntadela,
Doktor Pusínek v Malém Alená‰ovi,Chrobaãka v inscenaci Ze Ïivota hmyzu,
Zima a Léto v Pohádce do dlanû,Zach˘sek v inscenaci Zach˘sek Rumûlka,
Víla Bábrlína v âarovné rybí kostiãce,Vûdma v Kytici…
Skupova cena 86 za postavu Anky v Posvícení v Hudlicích,
Cena festivalu PIF 93 v Zagrebu i cena ãeské sekce UNIMA 
za hereck˘ v˘kon v inscenaci Jak chodil Kuba za Markytou,
Cena âLF za roli Mluvãího v inscenaci Gargantua – jeho smích a Ïivot

Zdenûk Pefiina---------------------(nar. 1946 v Chotûbofii)V NDL je 31 let, hrál zde v 80 inscenacíchNejv˘znamnûj‰í nebo nejmilej‰í role:-----------------------------------------------------------------------------------Mulisák v Bubácích a hastrmanech,Kocour v Brance zamãené na knoflík,více postav v âerno‰ském pánubohu etc., Pantalon v Turandot ukrutnici,Azdak v inscenaci Kavkazsk˘ kfiídov˘ kruh,Sigurd v inscenaci Vstupte!·krhola v Bezhlavém rytífii,Kásim a HÀup v inscenaci Alibaba a ãtyfiicet loupeÏníkÛ,Mílek v inscenaci Alína aneb Petfiín v jiném dílu svûta…Cena Matefiinky 79 za roli Kocoura v Brance zavfiené na knoflík,Cena âLF 88 i Skupova cena 88 za roli soudce Azdaka v Kavkazském kfiídovém kruhu,Skupova cena 95 za hereck˘ v˘kon v inscenaci Alibaba a ãtyfiicet loupeÏníkÛ

Jifi í  ·vec--------------(nar. 1939 v Praze)

V NDL je 35 let, hrál ve 102 inscenacích

Nejv˘znamnûj‰í nebo nejmilej‰í role:

-------------------------------------------------------------------------------

PánbÛh v inscenaci âerno‰sk˘ pánbÛh etc.,

Brighella v Turandot ukrutnici,

Klaun Saltán v inscenaci Potkal klauna potkal kloun,

Chrobák v inscenaci Ze Ïivota hmyzu,

Îvanda v inscenaci Kolíbá se velryba,

Povondra ve Válce s mloky,

Drak Franti‰ek v Pokladu baby Mraãenice (1992),

Alibaba v inscenaci Alibaba a ãtyfiicet loupeÏníkÛ…

Cena Matefiinky 73 za inscenaci KÛzlata a vlk,

Cena Matefiinky 89 za herectví v inscenaci Kolíbá se velryba,

Cena Matefiinky 95 za herectví v inscenaci Pohádka z bedny,

cena za roli Alibaby v inscenaci Alibaba a ãtyfiicet loupeÏníkÛ

na festivalu Spectaculo interesse 97 v Ostravû

Helena Fantlová
------------------------(nar. 1946 v Kutné Hofie)

v NDL je 30 let, hrála v 80 inscenacích

Nejv˘znamnûj‰í nebo nejmilej‰í role:

----------------------------------------------------------------------------------------

AneÏka v Poslechnûte, jak b˘valo,

Káãa v inscenaci âert, Káãa a beránkové,

Uriá‰ová v inscenaci âerno‰sk˘ pánbÛh etc.,

Adelma v Turandot ukrutnici,

âarodûjnice v Ko‰ili pro Jáno‰íka,

Markytánka v Markétû Lazarové,

Cvrãková v inscenaci Ze Ïivota hmyzu,

Hvûzdiãka v inscenaci Kolíbá se velryba,

MardÏána v inscenaci Alibaba a ãtyfiicet loupeÏníkÛ,

Alína v inscenaci Alína aneb Petfiín v jiném dílu svûta…

Cena Matefiinky 76 za hereck˘ v˘kon v inscenaci Muzikanti,

Cena Matefiinky 79 za role v Brance zamãené na knoflík,

Skupova cena 90 za roli Cvrãkové v inscenaci Ze Ïivota hmyzu,

cena za roli MardÏány v inscenaci Alibaba a ãtyfiicet loupeÏníkÛ

na festivalu Spectaculo interesse 97 v Ostravû



Zuzana Kolomazníková
----------------------------------(nar. 1963 v Praze)V NDL je 10 let, hrála v 18 inscenacích

Nejv˘znamnûj‰í nebo nejmilej‰í role:
------------------------------------------------------------------------------------
Zdeniãka v Pohádkách Jana Wericha,
Clythie v inscenaci Ze Ïivota hmyzu,
více rolí v inscenaci KdyÏ jde kÛzle otevfiít,

Princezna Chcevûdût v inscenaci Ble‰í kÛÏe,

Kandida v inscenaci Zach˘sek Rumûlka,
Hvûzdiãka v inscenaci O princi Malíãkovi,
Hana v Kytici…
Cena Matefiinky 91 za hereck˘ v˘kon 
v inscenaci KdyÏ jde kÛzle otevfiít

Oskar a Markéta S˘korová---------------------------------------(nar. 1964 v Liberci, u psa nezji‰tûno)V NDL je 8 let, hrála v 18 inscenacíchNejv˘znamnûj‰í nebo nejmilej‰í role:-----------------------------------------------------------------------------------V‰udybyl v inscenaci Obr Gargantua – jeho smích a Ïivot,
Alená‰ v Malém Alená‰ovi,Lili a Minie v inscenaci Válka s mloky,Cílka v inscenaci Alína aneb Petfiín v jiném dílu svûta,
My‰ka a Klobása v inscenaciVánoce s Kuli‰ákem,
Nevûsta v Kytici…

Cena Matefiinky za hereck˘ v˘kon v inscenaci Vánoce s Kuli‰ákem

Milan Hodn˘-------------------(nar. 1939 ve Zlínû)
V NDL je 27 let, hrál tu 
v 72 inscenacíchNejv˘znamnûj‰í nebo nejmilej‰í role:

-----------------------------------------------------------------------------------

Pabo v inscenaci Blázen Pabo,

·pinifix v Poslechnûte, jak b˘valo,

Cizinec v Krysafii,Kozlík v Markétû Lazarové,

Garin v inscenaci Aucassin a Nicoletta,

Koranto a Záruba v Bezhlavém rytífii,

Vodník v Kytici...



Marek S˘kora
--------------------
(nar. 1966 v Jihlavû)

V NDL je 8 let, hrál v 19 inscenacích

Nejv˘znamnûj‰í nebo nejmilej‰í role:

--------------------------------------------------
---------------------------------

Ka‰párek v Bezhlavém rytífii,

Baron z Hopsapichu (neboli blecha) 

v inscenaci O ble‰í kÛÏi,

Îenich (neboli Mrtvola) v Kytici…

Skupova cena 92 za roli âuchnisiho 

v inscenaci Obr Gargantua – jeho 

smích a Ïivot

Tomá‰ Bûlohlávek

------------------------
-------

(nar. 1963 v Litomûfiicích)

V NDL je druhou sezonu, hraje v 6 inscenacích

Nejv˘znamnûj‰í nebo nejmilej‰í role:

----------------------
----------------------

----------------------
-----------------

Lars v inscenaci Lín˘ Lars a Ïabka kouzelnice,

Rybáfi (ten vlevo!) ve Zlatovlásce...

Michaela a Fi l ip  Homolovi

---------------
---------------

---------------

(nar. 1972 v Bratislavû a 1969 v Praze)

Noví ãlenové souboru



Zamûstnanci NDL 
v sezonû 1999/2000---------------------------
¤EDITEL Stanislav Doubrava 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

UMùLECK¯ SOUBOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
dramaturg: Iva Pefiinová 
ãlenové souboru: Tomá‰ Bûlohlávek 

Helena Fantlová 
Milan Hodn˘ 
Filip Homola 
Michaela Homolová 
Zuzana Kolomazníková 
Zdenûk Pefiina 
Marek S˘kora 
Markéta S˘korová 
Zuzana Schmidová 
Jifií ·vec 

korepetitor: Miroslav O‰anec 
inspicient: Milan Hodn˘ 

JEVI·TNÍ  TECHNIKA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
‰éf techniky: Miroslav RÛÏiãka 
zvukafi: Milan BlaÏek 
osvûtlovaã: Matûj Macíãek 

Zdenûk Fendrych 
technik: Petr Jelínek

Martin Kadlec 

EKONOMICKO-PROVOZNÍ  ÚSEK
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
námûstkynû fieditele: ing. Lenka Holãáková 

(ing. Katefiina Lenfeldová)
finanãní úãetní: Andûla Nejedlová 
mzdová úãetní: Jitka Rückerová 
asistentka fieditele: Katefiina âejková  

OBCHODNÍ ODDùLENÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kontakt s náv‰tûvníky: Jakub Hora
propagaãní v˘tvarník: Jaroslava Anto‰ová 
pfiedprodej vstupenek: Eva Hoskovcová 

SCÉNICKÁ V¯ROBA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‰éf dílen a technolog: Rudolf Jirek 
technolog: Zdenûk Vilém 
malífika dekorací 
a garderobiérka: Ludmila VaÀková 
krejãová: Miroslava Nováková 

HOSPODÁ¤SKÁ SPRÁVA A UDRÎBA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vedoucí: Jana Langhamrová 
provoz. zámeãník-údrÏbáfi: Miloslav Mal˘ 
uklizeãky: Danka Faberová 

AlÏbûta Nagyová 
Milu‰e Malá 

fiidiã: Ivan Drábek 
vrátná: Jana Novotná 





Inscenace
94

1. Pohádka o zlaté rybce, 3. 11. 1949
a: A. S. Pu‰kin, d: R. Kuãera, r: J. Filipi, 
v: F. Patoãka

2. Pohádka o babce ticho‰lapce, 13.11.1949
a: J. Malík, r: F. Plátek, v: F. Patoãka

3. Míãek Flíãek, 27. 11. 1949
a: J. Malík, r: B. SvatoÀ, v: F. Patoãka

4. Tfii zlaté vlasy dûda V‰evûda, 11. 12. 1949
a: K. J. Erben, r: J. Filipi, v: prof. Hlavsa

5. Dûd V‰echnosnûd, 7. 1. 1950
a: A. Hirsch, r: F. Patoãka, v: F. Patoãka

6. Jak Nesvárov‰tí porazili draka, 24. 1. 1950
a: B. SvatoÀ, r: B. SvatoÀ, v: F. Patoãka

7. O py‰né base, 19. 2. 1950
a: V. Cinybulk, r: B. SvatoÀ, v: F. Patoãka

8. Guliver v MaÀáskovû, 26. 3. 1950
a: J. Pehr – L. Spáãil, r: J. Filipi, 
v: F. Patoãka

9. SÛl nad zlato, 9. 4. 1950
a: B. SvatoÀ, r: J. Filipi, v: F. Patoãka

10. Adámek se uãí ãarovat, 11. 10. 1950
a: J. Skupa – F. Wenig, r: B. SvatoÀ, 
v: F. Patoãka

11. Aladinova kouzelná lampa, 3. 12. 1950
a: V. Simonov, r: J. Filipi, v: F. Patoãka

12. KachÀátko, 4. 2. 1951
a: N. Gernûtová – T. Gureviãová, r. J. Filipi, 
v: Z. âerven˘, h: D. Ledeãová

13. Velk˘ Ivan, 8. 4. 1951
a: S. PreobraÏenskij – S. Obrazcov, r: J. Filipi, 
v: F. Patoãka, h: J. Adam, obn. premiéra: 
únor 1955, v: A. Mytysková

14. Lucerna, 18. 9. 1951
a: A. Jirásek, r: J. Filipi, v: F. Patoãka

15. Bílé ou‰ko, 8. 3. 1952
a: J. Wenzl – J. Kaláb, r: Z. âerven˘, 
v: F. Patoãka, h: J. Adam

16. Jurkovo dobrodruÏství, 12. 7. 1952
a: J. Pehr, r: Z. âerven˘, v: F. Patoãka, 
h: J. Filipi

17. Dvanáct mûsícÛ, 15. 2. 1953
a: S. Mar‰ak, r. J. Filipi, v: F. Patoãka, 
h: J. Adam

18. Zlatovláska, 12. 12. 1953
a: K. J. Erben – J. Kainar, r: J. Filipi 
a J. Adam, v: V. Havlík, h: J. Adam

19. Koãiãí dÛm, 2. 10. 1954
a: S. Mar‰ak, r: J. Filipi, v: A. Mytysková, 
h: J. Adam

20. Loutková estráda, 21. 11. 1954
r: A. Mytysková a J. Filipi, v: A. Mytysková, 
h: J. Adam

21. O domeãku na kopeãku, 11. 12. 1954
a: S. Mar‰ak, p: S. Karenová a J. Dolina, 
r: J. Adam, v: A. Mytysková, h: J. Adam 
(spoleãnû s inscenací Jak dûdeãek zasel 
fiepu)

22. Jak dûdeãek zasel fiepu, 11. 12. 1954
a: L. Tittelbachová, r: J. Adam, 
v: A. Mytysková, h: K. Novák (spoleãnû 
s inscenací O domeãku na kopeãku)

23. Popelka, 8. 10. 1955
a: Z. Skofiepa, r: J. Filipi, v: A. Mytysková, 
h: K. Novák

24. Není nad Ferdu, 11. 12. 1955
a: J. Kaláb, r: J. Adam, v: A. Mytysková, 
h: A. ·ebestík

25. Veselá medvíìata, 25. 3. 1956
a: M. Polivanovová, r: J. Adam, 
v: A. Mytysková, h: J. Adam

26. Sambo a lev, 7. 10. 1956
a: F. Grzegorz – O. Batûk, r: J. Filipi, 
vs: J. Procházka, vl: A. Mytysková, 
h: K. Novák

27. O zlé koze, 18. 11. 1956
a: M. Pavlík, r: K. Novák, v: K.Novák, 
h: K. Novák (spoleãnû s inscenací âert 
a cikán a Li‰ka a ãáp)

28. âert a cikán, 18. 11. 1956
a: M. Pavlík, r: K. Novák, v: K. Novák, 
h: K. Novák (spoleãnû s inscenacemi 
O zlé koze a Li‰ka a ãáp)

29. Li‰ka a ãáp, 18. 11. 1956
a: M. Pavlík, r: K. Novák, v: K. Novák, 
h: K. Novák, (spoleãnû s inscenací O zlé koze 
a âert a cikán)

30. CísafiÛv slavík, 20. 1. 1957
a: F. Pavlíãek (na motivy H. Ch. Andersena),
r: J. Filipi, v: A. Mytysková, h: K. Novák

31. Stateãn˘ Honza, 13. 4. 1957
a: F. KoÏík, r: J. Mare‰ová, v: A. Mytysková, 
h: K. Novák

32. Chaloupka z marcipánu, 3. 9. 1957
a: O. Augusta, r: J. Filipi, v: A. Mytysková, 
h: K. Novák

33. Bajaja, 24. 3. 1958
a: F. Pavlíãek, r: J. Filipi, v: A. Mytysková, 
h: K. Novák

34. Krakono‰, 2. 9. 1958
a: O. Augusta, r: J. Filipi, v: A. Mytysková, 
h: K. Novák

35. ·uki a Muki, 19. 12. 1958
a: K. Driml, r: J. ·vankmajer, 
v: J. ·vankmajer, h: K. Novák

36. Tajemství zlatého klíãku, 2. 9. 1959
a: E. Borisová (na motivy A. N. Tolstého), 
p: M. Mellanová, dú a tp: J. Kainar, r: J. Filipi, 
v: A. Mytysková, h: K. Novák

37. O vlkovi a kÛzlatech, 3. 10. 1959
a: V. Hoskovec, r: K. Novák, v: K. Novák

38. Adámek mezi brouãky, 5. 9. 1960
a: J. Skupa – J. Wenig, r: V. Majzner, 
v: A. Mytysková

39. ëáblÛv most, 9. 10. 1960
a: M. Marková, r: J. Filipi a J. Novotn˘, 
v: J. Dvofiák

40. Lízinka, 11.11. 1960
a: A. Tomasová, r: V. Hoskovec 
v: V. Hoskovec, h: K. Novák

41. Snûhová královna, 26. 3. 1961
a: J. L. ·varc – B. SvatoÀ (na motivy 
H. Ch. Andersena), r: K. Novák, 
v: A. Mytysková, h: K. Novák

42. Zakletí bratfii, 16. 9. 1961
a: J. L. ·varc, p: F. Vrba, dú: O. Batûk, 
r: O. Batûk, v: A. Mytysková, h: M. Uherek

43. Guliver v MaÀáskovû, 22. 10. 1961
a: J. Pehr – L. Spáãil, r: O. Batûk, 
v: J. Schmid

44. ·lamastyka s mûsícem, 10. 12. 1961
a: L. A‰kenazy, r: O. Batûk, v: J. Schmid, 
h: K. Novák

45. Opiãky, pozor! Piráti!, 19. 5. 1962
a: K. Novák, r: K. Novák, v: J. Schmid, 
h: K. Novák

46. Kubula a Kuba Kubikula, 14. 9. 1962
a: V. Vanãura, d: O. Batûk, r: O. Batûk, 
v: J. Schmid, h: M. Uherek

47. O stra‰livém drakovi, princeznû 
a ‰evcovi, 18. 11. 1962
a: M. Kownacká, p: K. Bednáfi, r: O. Batûk, 
v: J. Schmid, h: K. Novák

48. Poklad baby Mraãenice, 12. 4. 1963
a: L. Dvorsk˘ (na motivy A. de Quinceyho), 
r: J. Schmid, v: J. Schmid, h: K. Novák

49. Kaãátko, 14. 8. 1963
a: N. Gernûtová a T. Gureviãová, pú: J. Jaro‰, 
r: P. Polák, v: J. Nováková, h: J. Pazderka 
(spoleãnû s inscenací Jak se jeÏek z klubíãka 
vyklubal) obn. premiéra 7. 2. 1965, 
vs: P. Polák, vl: J. Nováková

50. Jak se jeÏek z klubíãka vyklubal,
14. 8. 1963
a: V. Nezval, r: O. Batûk, v: J. Nováková, 
h: J. Pazderka (spoleãnû s inscenací Kaãátko 
z roku 1963)



51. ·est muÏÛ s fantazií, 16. 10. 1963
a: J. Kafka, r: O. Batûk, v: J. Schmid, 
h: K. Novák

52. Dûvãátko z r˘Ïov˘ch polí, 13. 3. 1964
a. A. Âwirszczyƒská, p: O. Batûk, r: I. Glanc, 
v: E. Tejml, h: P. Doubravsk˘

53. âervená karkulka, 8. 9. 1964
a: J. Stfieda, r: P. Polák, v: P. Kalfus, 
h: J. Novák

54. Haraburda, 22. 9. 1964
r. K. Novák – J. Schmid, v: J. Schmid – 
K. Novák, h: K. Novák

55. Budulínek, 18. 10. 1964
a: J. Stfieda, r: O. Batûk, v: P. Kalfus, 
h: K. Novák

56. Tobijá‰, 22. 11. 1964
a: Z. Florián, r: K. Novák, v: Z. Vrbatová

57. Kohoutek a slepiãka, 22. 11. 1964
a: J. Hoskovcová, r: K. Novák, 
v: J. Nováková

58. Doktor Faust, 6. 3. 1965
a: lidoví ãe‰tí loutkáfii, dú: O. Batûk, 
r: O. Batûk, v: V. Kábrt, h: P. Doubravsk˘

59. O kÛzlátkách, 14. 2. 1965
a: K. Novák, r: K. Novák, vs: K. Novák, 
vl: A. Mytysková, h: K. Novák

60. Zvûdavé slÛnû, 15. 5. 1965
a: N. Cassian, p: M. Tatarová, ú: L. Dvorsk˘, 
r: P. Polák, v: J. Schmid, h: K. Novák

61. Vynález pana KaÀky, 10. 12. 1965
a: J. Brzechwa, p: O. Batûk, r: M. Vildman, 
v: K. Zmrzl˘ a J. Schmid, h: K. Novák

62. O Paleãkovi, 14. 2. 1966
a: K. Novák, r: K. Novák, v: J. Schmid, 
h: K. Novák, obn. premiéra 9. 10. 1972, 
r: P. Polák

63. Bledûmodr˘ Petr, 15. 3. 1966
a: I. Fischer (na motivy Lewita, Hima 
a Urbána), reÏie rozhlasové nahrávky: 
J. Horãiãka, inscenace: P. Polák, v: J. Schmid, 
h: K. Sodomka

64. Ëupínek, 30. 1. 1966
a: J. Wilkowski, p: M. Koãvarová-Schartová, 
r: O. Batûk, v: J. Schmid, h: K. Novák, 
obn. premiéra 4. 12. 1971, r: M. Melena, 
v: M. Melena

65. O pejskovi a koãiãce I, 25. 3. 1966
a: P. Procházka a J. ·vankmajer, r: O. Batûk, 
v: J. Schmid

66. O pejskovi a koãiãce II, 29. 3. 1966
a: J. Procházka, r: O. Batûk, v: J. Schmid

67. Snûhurka a sedm trpaslíkÛ, 18. 10. 1966
a: J. Schmid, r: J. Schmid, vs: J. Malina, 
vl: J. Schmid, k: J. Schmid, h: K. Novák

68: Tfii snûhuláci, 8. 12. 1966
a: M. Pavlík, r: J. ·vec, v: K. Richterová

69. Perníková chaloupka, 12. 12. 1966
a: J. Stfieda, r. P. Polák, v: J. Schmid, 
h: K. Novák

70. Podivné pfiíhody pana Pimpipána,
1. 3. 1967
a: A. Radok a M. Tesafiová, r: O. Batûk, 
v: J. Schmid, h: K. Novák

71. Smolíãek, 23. 5. 1967
a: K. Novák, r: K. Novák, v: J. Schmid

72. Pohádka o caru Saltánovi, 22. 9. 1967
a: A. S. Pu‰kin, p: P. Kfiiãka, r: K. Novák, 
v: J. Schmid, h: K. Novák

73. Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘, 3. 12. 1967
a: P. Polák a O. Augusta, r: P. Polák, 
v: J. Schmid, h: K. Novák

74. GiÀol v PafiíÏi, 4. 2. 1968
a: L. Moszczyƒski a J. Wilkowski, 
pú: L. Dvorsk˘, r: J. Schmid, vs: J. Malina, 
vl: J. Schmid, k: J. Schmid, h: P. Skoumal 
a K. Novák, 
obn. premiéra 15. 11. 1970

75. Pták Ohnivák a li‰ka Ry‰ka, 11. 9. 1968
a: J. Stfieda, r: O. Batûk, v: V. Smrãka, 
h: K. Novák

76. Ta‰káfii, 4. 10. 1968
a: O. Augusta, r: J. Schmid, v: J. Schmid

77. O kohoutkovi a slepiãce, 29. 10. 1968
a: J. âermáková, r: J. âermáková, 
v: V. Smrãka

78. Frk, frk, cililink, 22. 11. 1968
a: J. L. Temporal, p: O. Batûk, r: O. Batûk, 
v: V. Smrãka

79. âertovské autíãko, 15. 12. 1968
a: Z. Skofiepa, r: K. Novák, v: V. Smrãka

80. O veselém hrobafii, 6. 2. 1969
a: H. a J. Lamkovi, r: J. Schmid, 
vs: V. Smrãka, kost˘my a masky: J. Schmid, 
h: K. Novák

81. Slepci, 11. 3. 1969
a: M. Maeterlinck, p: M. Kala‰ová, r: P. Polák 
a O. Batûk, v: V. Smrãka, h: J. Kolafa 
(spoleãnû s inscenací Smrt Tintagilova)

82. Smrt Tintagilova, 11. 3. 1969
a: M. Maeterlinck, p: M. Kala‰ová, r: P. Polák 
a O. Batûk, v: V. Smrãka, h: J. Kolafa 
(spoleãnû s inscenací Slepci)

83. LoupeÏnická pohádka, 5. 5. 1969
a: F. Pavlíãek (na motivy K. âapka), reÏie 
rozhlasové nahrávky: J. Horãiãka, inscenace: 
P. Polák, v: P. Matásek, h: K. Sodomka

84. Perníková chaloupka, 17. 9. 1969
a: O. Augusta, r: P. Polák, v: V. Smrãka, 
h: K. Novák

85. âervená karkulka, 25. 11. 1969
a: J. Stfieda, r: V. Kubíãek, v: M. Melena, 
h: K. Novák

86. Aniãka skfiítek a Slamûn˘ Hubert,
27. 2. 1970
a: V. Nezval, d: J. Stfieda, r: J. Stfieda, 
vs: M. Melena, vl: J. Schmid, masky: 
J. Schmid

87. Ferda mravenec, 11. 9. 1970
a: O. Sekora, d: L. Dvorsk˘, r: P. Polák, 
v: M. Melena, h: M. Kofiínek

88. Zvífiátka a loupeÏníci, 3. 12. 1970
a: F. Hrubín, r: P. Polák, v: V. Smrãka

89. Tfii zlaté vlasy dûda V‰evûda, 22. 1. 1971
a: F. Pavlíãek (na motivy K. J. Erbena), 
r: J. Stfieda, v: M. Melena, pouÏito hudebních 
motivÛ A. Dvofiáka

90. Ka‰párek domek staví, 15. 2. 1971
a: J. Jaro‰, r: J. ·vec, v: V. Smrãka

91. Troseãníci a Bububu, 23. 4. 1971
a: O. Augusta, r: K. Makonj, v: M. Melena, 
k: V. Smrãka, h: J. Novák

92. Jdi tam – nevím kam, pfiines to – 
nevím co!, 23. 9. 1971
a: M. Pavlík, r: K. Makonj, v: M. Melena, 
h: K. Novák

93. Botafogo, 4. 12. 1971
a: ª. Feldek, p: O. Batûk, r: P. Polák, 
v: M. Melena, písnû: K. Novák

94. Na hradû v zahradû, 16. 2. 1972
a: V. Berná‰ek, r: K. Makonj, v: I. Anto‰, 
h: P. Skoumal

95. Popelãin stfievíãek, 19. 5. 1972
a: J. Bílková, inscenátofii: K. BroÏek, 
A. Tománek a J. Pe‰ek, h: K. Novák

96. Bubáci a hastrmani, 8. 9. 1972
a: J. Lada, d: P. Polák, r: P. Polák, 
v: M. Melena, h: M. Kofiínek

97. KÛzlata a vlk, 1. 12. 1972
a: N. Medvûdkinová, p: E. Havlík a J. Malík,
dú: J. ·vec, r: J. ·vec, v: J. Fuãík, h: M. Hlavsa

98. Îabák hrdina, 14. 1. 1973
a: G. Nová, inscenátofii: K. BroÏek, 
A. Tománek a J. Pe‰ek, h: M. Pokorn˘

99. O dráãku, kter˘ nejdfiív lechtá, 29. 1. 1973
a: I. Pefiinová, r: Z. Pefiina, v: J. Fuãík, 
h: M. Hlavsa

100. Krakono‰Ûv les, 18. 3. 1973
a: O. Augusta, r: M. Vildman, v: M. Melena, 
h: P. Mandel,
Skupova cena 1973

101. Tajemství zlatého klíãku, 14. 9. 1973
a: E. Borisová, p: M. Mellanová, ver‰e 
pfiebásnil J. Kainar, r: J. Stfieda, 
v: P. Matásek, h: K. Novák

102. GiÀol, 5. 10. 1973
a: L. Moszczyƒski a J. Wilkowski, 
dú: P. Polák, r: P. Polák, v: J. Fuãík, 
h: M. Kofiínek

103. Povídání o pejskovi a koãiãce, 
28. 11. 1973
a: J. âapek, d: M. Bílek, r: J. ·vec, v: J. Fuãík,
h: M. Hlavsa

104. Kytice, 30. 11. 1973
a: K. J. Erben dú: F. Sokol, r: M. Schartová, 
v: M. Melena, h: Z. Fibich a A. Dvofiák

105. Boj o Tomka, 30. 4. 1974
a: O. Augusta, r: M. Vildman, v: M. Melena, 
h: P. Mandel

106. O ãerném klobouku a duhovém míãi,
29. 5. 1974
a: P. Va‰íãek, r: J. Krofta, v: P. Matásek, 
h: J. Vy‰ohlíd

107. Kamenn˘ král, 11. 10. 1974
a: J. ·tiavnick˘, p: M. âesal, r: M. Schartová, 
v: P. Kalfus, h: M. Uherek

Inscenace
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108. Motanice, 18. 11. 1974
a: K. âukovskij (Telefon, Motanice), 
p: J. V. Svoboda, dú: F. Sokol, r: P. Polák, 
v: P. Kalfus,
hlavní cena Matefiinky 1975

109. Draãí kámen, 14. 3. 1975
a: O. Augusta, r: M. Horansk˘, v: P. Kalfus, 
h: I. Hurník

110. ·vec Dratviãka, 10. 9. 1975
a: M. Kownacká, p: K. Bednáfi, úprava a texty
písní: I. Pefiinová, r: M. Schartová, 
v: P. Kalfus, h: V. Fiala

111. Doktor Bolíto, 4. 12. 1975
a: K. âukovskij, p: J. V. Svoboda, r: P. Polák,
v: P. Kalfus

112. Tak povídej!, 5. 12. 1975
a: J. Stfieda, (na motivy H. Ch. Andersena), 
r: M. Schartová, v: J. Fuãík, h: M. Hlavsa

113. Muzikanti, 24. 2. 1976
a: O. Augusta, r: P. Polák a P. Kalfus, 
v: P. Kalfus, h: M. Kofiínek

114. Máj, 21. 5. 1976
a: K. H. Mácha, r: J. Krofta, v: P. Kalfus, 
h: J. Vy‰ohlíd

115. Blázen Pabo, 12. 10. 1976
a: O. Augusta, r: J. Kaãer, v: P. Kalfus, 
k: H. An˘Ïová, h: P. Skoumal

116. Budulínek, 21. 1. 1977
a: V. âtvrtek, r: J. ·vec, v: P. Kalfus, 
h: M. Hlavsa

117. Branka zamãená na knoflík, 27. 1. 1977
a: I. Pefiinová (na motivy Zahrady J. Trnky), 
r: P. Polák, v: P. Kalfus

118. O zrzavém koÈátku, 31. 3. 1977
a: K. Me‰kov, p: M. Koãvarová, 
r: M. Schartová, v: P. Kalfus, h: K. Novák

119. Stfievíce se zlat˘mi pfiezkami, 7. 11. 1977
a: K. Me‰kov, p: J. Klusáková, r: P. Uher, 
v: P. Kalfus, h: M. Kofiínek

120. Poslechnûte, jak b˘valo, 10. 2. 1978
a: I. Pefiinová, r: M. Schartová, v: P. Kalfus, 
k: H. An˘Ïová, h: M. Kofiínek

121. ·la barviãka na procházku, 30. 6. 1978
a: J. VodÀansk˘, r: P. Polák, v: P. Kalfus, 
h: P. Skoumal

122. Tygfiíãek, 13. 10. 1978
a: H. Januszewska, p: V. Renã, 
tp: I. Pefiinová, r: P. Polák, v: J. Schmid, 
h: M. Kofiínek

123. Pravdykvítek, 21. 12. 1978
a: O. Augusta, r: K. Makonj, v: P. Kalfus, 
h: P. Skoumal, pohyb. spolupráce: J. Pe‰ek

124. âarovná rybí kostiãka, 9. 3. 1979
a: Ch. Dickens, p: J. Rosíková, 
d: A. Jurásková, ú a tp: I. Pefiinová, 
r: M. Schartová, v: P. Kalfus, k: H. An˘Ïová, 
h: M. Kofiínek, ps: J. Pe‰ek

125. Tajemn˘ hippopotamus, 5. 5. 1979
a: V Lif‰ic – I. Kiãanovová, p: R. Pochová, 
r: M. Schartová, v: P. Kalfus, h: M. Kofiínek

126. Kytice (obnovená premiéra), 7. 9. 1979
a: K. J. Erben, dú: F. Sokol, r: M. Schartová, 
v: M. Melena, h: A. Dvofiák

127. Ëupínek, 11. 9. 1979
a: J. Wilkowski, p: M. Koãvarová 
a A. Dvofiáková, r: J. ·vec, v: H. Koláfiová, 
h: M. Hlavsa

128. Máj (obnovená premiéra), 10. 10. 1979
a: K. H. Mácha, r: J. Krofta, v: P. Kalfus, 
h: J. Vy‰ohlíd

129. Jantarová hora, 11. 2. 1980
a: O. Augusta, r: M. Vildman, v: P. Kalfus, fiez-
báfiská spolupráce: J. DoleÏal, 
h: M. Kofiínek, ps: F. Pokorn˘

130. âervená karkulka, 25. 4. 1980
a: P. Polák, r: P. Polák, v: P. Kalfus, 
h: M. Hlavsa

131: âert, Káãa a beránkové, 5. 5. 1980
a: E. HanÏlíková, r: M. Schartová, v: I. Anto‰, 
h: K. Cón

132. Pohádky na draka, 16. 9. 1980
a: I. Pefiinová, r: M Schartová, v: P. Kalfus, 
h: M. Kofiínek, ps: A. Klepáã

133. Kosí písniãka, 17. 11. 1980
a: R. Moskovová, p: K. Reinerová, pfiepis 
a texty písní: O. Augusta, r: P. Polák, 
v: I. Anto‰, h: M. Kofiínek

134. âerno‰sk˘ pánbÛh etc., 20. 11. 1980
a: R. W. Bradford, p: J. Mach, scénáfi: 
P. Va‰íãek, r: P. Va‰íãek, v: P. Kalfus, 
h: K. Cón, ch: V. Martinec

135. Potkal klauna potkal kloun, 13. 2. 1981
a: J. VodÀansk˘, r: P. Polák, v: P. Kalfus, 
h: P. Skoumal

136. O vûrném milování Aucassina 
a Nicoletty, 26. 2. 1981
adaptace: P. Aujezdsk˘, r: M. Schartová, 
v: I. Anto‰, h: K. Cón

137. Volání na mofii, 7. 5. 1981
a: O. Augusta, r: M. Schartová, v: P. Kalfus, 
h: K. Cón. ps: V. Martinec

138. Pojì, povídej mi o svûtû, 10. 9. 1981
a: F. Halas, scénáfi: P. Va‰íãek, r: P. Va‰íãek, 
v: B ·perková, h: V. Werner, ps: J. Chládek

139. Ta‰káfii, 23. 9. 1981
a: O. Augusta, r: P. Polák, v: P. Kalfus, 
h: M. Kofiínek

140. Princezna s ozvûnou, 10. 12. 1981
a: V. Pospí‰ilová, r: M. Schartová, v: I. Anto‰, 
h: K. Cón

141. Turandot ukrutnice, 12. 2. 1982
a: I. Pefiinová (parafráze Gozziho Turandot
s pouÏitím pfiekladu A. Bresky), 
r: M. Schartová, v: P. Kalfus, h: K. Cón

142. Kubula a Kuba Kubikula, 26. 3. 1982
a: V. Vanãura, dramatizace: P. Polák, 
r: P. Polák, v: I. Anto‰, h: M. Kofiínek

143. Pohádka s Hvûzdiãkou, 9. 9. 1982
a: L. Stfieda, ú: P. Polák, r: P. Polák, 
v: P. Kalfus, h: P. Skoumal, ps: M. Horáãek

144. Velká koãiãí pohádka, 17. 9. 1982
a: K. âapek, dramatizace: H. Vernerová, 
r: M. Vildman, v: I. Anto‰, h: M. Kofiínek, 
texty písní: I. Pefiinová

145. Krása Nevídaná, 11. 11. 1982
a: J. Speranskij, p: L. Suchafiípa, 
r: M. Schartová, v: P. Kalfus, h: K. Cón

146. Tkalcovská historie, 17. 2. 1983
a: P. Polák a F. Sokol (podle Povídky liberecké
od V. Kaplického), r: P. Polák, v: P. Kalfus,
h: K. Cón

147. Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘,
29. 3. 1983
a: P. Polák a O. Augusta, r: P. Polák, 
v: P. Kalfus, h: M. Kofiínek, ps: A. Klepáã

148. âtyfii pohádky (pro jednu hereãku), 
1. 4. 1983
a: F. Hrubín, r: M. Schartová, v: I. Anto‰, 
h: M. Kofiínek

149. Markéta Lazarová, 13. 5. 1983
a: V. Vanãura, scénáfi: M. Schartová, 
r: M. Schartová, v: I. Anto‰, h: M. Kofiínek

150. Krakono‰ovská pohádka o Kubovi 
a Káãe, 29. 9. 1983
a: O. Augusta, r: M. Schartová, v: P. Kalfus, 
h: K. Cón

151. âervená karkulka (obnovená premiéra),
3. 12. 1983
a: P. Polák, r: P. Polák, v: P. Kalfus, 
h: M. Hlavsa

152. Nevídáno – nesl˘cháno, 27. 1. 1984
a: J. Kainar, scénáfi: P. Polák a P. Kalfus, 
r: P. Polák, v: P. Kalfus, h: M. Kofiínek, 
ps: A. Klepáã

153. Komedie omylÛ, 16. 2. 1984
a: W. Shakespeare, p: F. Vrba, ú: I. Pefiinová,
r: M. Schartová, v: P. Kalfus, h: K. Cón, 
odborná spolupráce: D. Musilová a V. Hel‰us

154. Ko‰ile pro Jáno‰íka, 17. 5. 1984
a: I. Pefiinová, r: M. Schartová, v: I. Anto‰, 
h: K. Cón

155. Brum, dÛm, Ëululum, 21. 9. 1984
a: I. Pefiinová (na motivy kníÏky P. Grovese
Cecil Brum a jeho dÛm), r: P. Kalfus, 
v: P. Kalfus, h: M. Kofiínek

156. Tajn˘ pramen krále Fontania, 27. 9. 1984
a: P. Polák (na motivy kníÏky S. Prokofjevové 
Holãiãka a Obláãek), r: V. Kubíãek, v: I. Anto‰, 
h: M. Kofiínek a M. Hlavsa, ps: A. Klepáã

157. âesk˘ rok, 14. 2. 1985
a: M. Schartová, V. Ron a F. Sokol, 
r: M. Schartová, v: I. Anto‰, h: K. Cón, 
odborná spolupráce: V. Sokolová a E. Gabaj, 
ps: E. Zapletalová a M. Kopeck˘
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158. Pfii‰li vãas, 7. 5. 1985
sc: J. Votruba, r: M. Schartová, v: P. Kalfus, 
h: K. Cón

159. Posvícení v Hudlicích, 30. 5. 1985
a: P. ·rut (na motivy her ãesk˘ch lidov˘ch 
loutkáfiÛ), r: P. Polák, v: P. Kalfus, 
h: P. Skoumal

160. Putování dona Juana aneb Epidemie 
sevillská, 12. 12. 1985
a: I. Pefiinová, r: M. Schartová, v: P. Kalfus, 
h: K. Cón

161. Hrátky ze zahrádky, 19. 12. 1985
a: P. Polák (na motivy knihy E. Thompsona 
Kouzeln˘ kolotoã), r: P. Polák, v: P. Kalfus, 
h: K. Cón, ps: A. Klepáã

162. O Pitr˘skovi, 13. 5. 1986
a: O. Augusta, r: M. Schartová, v: P. Kalfus, 
h: K. Cón

163. Deset ãernou‰kÛ, 11. 9. 1986
a: I. Pefiinová, r: M. Schartová, v: P. Kalfus, 
h: M. Hlavsa

164. Bubáci a hastrmani, 18. 9. 1986
a: J. Lada, d: P. Polák, r: P. Polák, v: I. Anto‰,
h: K. Cón

165: Krysafi, 6. 12. 1986
a: V. Dyk, d: E. F. Burian, jú: K. Makonj 
a M. Kopeck˘, r: M. Kopeck˘, v: I. Anto‰, 
h: V. Hálek

166. O pejskovi, kter˘ neumûl ‰tûkat,
5. 2. 1987
a: S. Jordanova, jú: L. Stfieda, r: P. Polák, 
v: P. Kalfus, h: K. Cón

167. Sedmero krkavcÛ, 19. 2. 1987
a: B. Nûmcová, d: P. Aujezdsk˘, 
r: M. Schartová, v: I. Anto‰, h: K. Cón

168. Kavkazsk˘ kfiídov˘ kruh, 25. 9. 1987
a: B. Brecht, h: P. Dessau, p: R. Vápeník, 
pfieklad textÛ písní: L. Kundera, r: I. Rajmont, 
sc: P. Kalfus, kost˘my: B. Chvalovská, 
text. úprava: M. Klíma, hud. nastud.: K. Trumm

169. Jak chodil Kuba za Markytou,
31. 10. 1987
a: bratfii Grimmové, jú: I. Pefiinová, 
r: P. Kalfus, v: P. DoleÏal, h: M. Vesel˘

170. Pfiijde ãlovíãek, 12. 11. 1987
a: L. Rosebová, p: V. Kubíãková, 
dramaturgická spolupráce: M. Klíma, texty 
písní: I. Pefiinová, r: M. Schartová, sc: I. Anto‰, 
kost˘my: B. Chvalovská, h: I. Kurz

171. Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘, 28.1.1988
a: P. Polák a O. Augusta. r: P. Polák, 
v: P. Kalfus, h: M. Kofiínek, obnovená 
premiéra s nov˘m obsazením

172. Král a písniãka, 31. 3. 1988
a: P. Skarlant, r: P. Polák, v: P. Kalfus, 
h: V. Hádl

173. Pohádky Jana Wericha, 14. 4. 1988
a: J. Werich, jú: M. Schartová, 
r: M. Schartová, v: I. Anto‰, h: M. Vesel˘, 
texty písní: I. Pefiinová

174. Kolíbá se velryba, 22. 9. 1988
a: I. Pefiinová, r: P. Polák, v: I. Anto‰, 
h: V. Hádl

175. Muzikanti, 15. 10. 1988
a: O. Augusta, r: J. ·vec, v: B. Chvalovská, 
h: M. Kofiínek

176. Tfiináctery hodiny, 20. 10. 1988
a: E. Linková (na motivy pohádky 
J. Thurbera), r: M. Schartová, v: P. Kalfus, 
h: K. Cón

177. Skovajsa a ·puntadela, 11. 2. 1989
a: J. VodÀansk˘ a P. Polák, r: P. Polák, 
v: P. Kalfus, h: P. Skoumal

178. Ze Ïivota hmyzu, 15. 4. 1989
a: bratfii âapkové, r: M. Schartová, v: J. Milfajt,
h: S. Janou‰ek, scénáfi a texty písní: 
I. Pefiinová

179. Vy‰etfiování Ikarova pádu, 30. 9. 1989
a: O. Augusta, r: M. Kopeck˘, v: P. Kalfus, 
h: Art Bears – J. Vy‰ohlíd

180. O perníkové chaloupce, 9. 12. 1989
a: L. Stfieda, r: M. Schartová, v: I. Anto‰, 
h: P. Pe‰ek

181. KdyÏ jde kÛzle otevfiít, 3. 2. 1990
a: J. VodÀansk˘ a P. Polák, r: P. Polák, 
v: I. Anto‰, h: V. Hádl

182. Tfii zlaté vlasy dûda V‰evûda,
24. 2. 1990
a: I. Pefiinová, r: M. Schartová, v: P. Kalfus, 
h: R. Krupansk˘

183. Posvícení v Hudlicích (obnovená 
premiéra), 24. 5. 1990
a: P. ·rut, r: P. Polák, v: P. Kalfus, 
h: P. Skoumal

184. Îito kouzelník, 29. 9. 1990
a: J. Brdeãka, ú: P. Va‰íãek, r: T. Dvofiák, 
v: I. Anto‰, h: P. Formánek

185. Vstupte!, 24. 11. 1990
a: P. Cmíral, r: P. Polák, v: P. Kalfus, 
h: M. Kofiínek

186. Malá ãarodûjnice, 2. 3. 1991
a: K. Vlachová, r: M. Schartová, v: P. Kalfus, 
h: P. Ducas – M. Vesel˘

187. Pohádka do dlanû, 28. 9. 1991
a: I. Pefiinová, r: P. Polák, v: I. Anto‰, 
h: V. Hádl

188. O tom, co se moÏná stalo,
7. 12. 1991
a: J. Enochová, r: J. Enochová a P. Kalfus, 
v: P. Kalfus, h: J. Koutsk˘

189. Obr Gargantua – jeho smích a Ïivot,
27. 3. 1992
a: F. Rabelais, Z. Hofiínek, J. Schmid, 
r: J. Schmid j. h., v: P. Kalfus, h: J. JiráÀ, 
ps: M. Dejdar

190. Jak dostal Janek princeznu,
13. 6. 1992
a: I. Pefiinová, r: P. Pe‰ek, v: Z. Hajduch, 
h: M. Kofiínek

191. Poklad baby Mraãenice, 26. 9. 1992
a: L. Dvorsk˘, ú a r: P. Polák, v: P. Kalfus, 
h: M. Kofiínek, ps: A. Klepáã

192. Mal˘ Alená‰, 26. 2. 1993
a: I. Vyskoãil, A. Kisil, J. Etlík, r: A. Kisil j. h.
v: P. Kalfus, h: J. JiráÀ, ps: M. Dejdar

193. O ble‰í kÛÏi, 15. 5. 1993
a: J. ·iktancová (nm. C. Brentana), 
r: J. ·iktancová j. h., v: J. Zbofiilová j. h., 
h: Z. a V. Brunerovi

194. Pohádka z bedny aneb Hraní 
o Karkulce, 16. 10. 1993
a: P. Polák, r: P. Polák, v: M. Janáãek j. h., 
h: V. Hádl, ps: A. Klepáã

195. Bezhlav˘ rytífi, 16. 10. 1993
a: I. Pefiinová, r: T. Dvofiák j. h.,
v: I. Nesveda j. h., h: J. Koptík

196. Popelka, 19. 3. 1994
a: I. Pefiinová, r: M. Schartová j. h., 
v: P. Hubiãka, h: J. JiráÀ

197. Kocour v botách, 1. 10. 1994
a: P. Cmíral, r: P. Polák, v: P. Hubiãka, 
h: M. Kofiínek

198. Alibaba a ãtyfiicet loupeÏníkÛ,
2. 12. 1994
a: I. Pefiinová, r: T. Dvofiák j. h., v: I. Nesveda, 
h: J. Koptík

199. Válka s mloky, 26. 5. 1995
a: K. âapek, d: I Pefiinová, r: J. ·iktancová, 
v: I. Mareãková, h: A. Kudela

200. Tygfiíãek, 30. 9. 1995
a: K. Pefiinová, r: P. Pe‰ek, v: Z. Kvasnicová, 
h: J. JiráÀ

201. Kocourkov, 9. 12. 1995
a + r: P. Polák, v: J. Milfajt, h: M. Kofiínek

202. Perníková chaloupka, 30. 3. 1996
a: L. Stfieda, r: M. Schartová, v: I. Anto‰, 
obnovená premiéra

203. Zach˘sek Rumûlka, 5. 4. 1996
a: M a Z. Hofiínkovi (nm. E. T. A. Hoffmanna), 
r: J. Schmid, v: T. Lhotáková, h: J. JiráÀ

204. Alína aneb Petfiín v jiném dílu svûta,
4. 10. 1996
a: I. Pefiinová (podle J. N. ·tûpánka), 
r: T. Dvofiák, v: I. Nesveda, h: J. Koptík

205. Vánoce s Kuli‰ákem, 5. 12. 1996
a: I. Pefiinová (nm. bfií GrimmÛ), 
r: Z. a I. Pefiinovi, v: I. Anto‰, h: M. O‰anec 
a P. Havlík

206. O princi Malíãkovi, 22. 2. 1997
a: P. Cmíral, r: P. Polák, v: J. Milfajt, 
h: J. Koptík

207. Vodníci pod kamenem, 27. 11. 1997
a: I. Pefiinová, r: T. Dvofiák, v: Z. Mareãková, 
h: J. Koptík

208. Kytice, 13. 3. 1998
a: K. J. Erben, r: M. Doãekal, v: P. Matásek, 
h: V. Brukner

209. âarovná rybí kostiãka, 23. 5. 1998
a: Ch. Dickens – I. Pefiinová, r: P. Nosálek, 
v: T. Volkmer, h: P. Helebrand

210. Lín˘ Lars a Ïabka kouzelnice,
25. 9. 1998
a: I. Pefiinová (nm. dánské pohádky), 
r: M. Homolová, v: B. JakÛbková, 
h: M. O‰anec a P. Havlík

211. Pohádka z borového lesa, 4. 2. 1999
a: L. Leonov – M. Vofií‰ková, r: P. Polák, 
v: P. Kalfus, h: K. Cón

212. Zlatovláska, 28. 5. 1999
a: J. Kainar, r: M. Homolová, v: J. Zich, 
h: M. O‰anec a P. Havlík

213. Popelka, 6. 9. 1999 obnovená premiéra
a: I. Pefiinová, r: M. Schartová, v: P. Hubiãka
h: J. JiráÀ

214. Zvífiecí divadlo, prosinec 1999
a: I. Pefiinová, r: T. Dvofiák, v: I. Nesveda, 
h: J. Koptík
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The Naive Theatre of Liberec was established in 1949, and it was
one of the first professional puppeteer theatres in the former
Czechoslovakia. Even though this Czech theatres’ natural
blossoming has taken various directions, it has, for the last five
decades, remained in the minds of audiences as well as
professionals as one with excellent quality puppet performances.
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 who provided the scenography. In the sixties,
performances put on by the Naive Theatre went beyond a mere
narration; under J. Schmid, who was at that time the director and
scenographer, shows aimed at evoking childrens’ fantasies
and expanding their imagination. Team-work was the name
of the game as well. Among the most popular and successful
productions of this period were The Treasures of an Old Bat,
the Frowner by L. Dvorsk˘ (1963) and Pranksters by O. Augusta
(1968) with J. Schmid being the director and scenographer
for both shows. His name was also connected with the activities
of Studio Ypsilon, the other group of the theatre’s artists which
was active during the years 1968 to 1978.

In the seventies and eighties, the delicately fragile poetry 
of shenanigans present in childrens’ shows directed by P. Polák
had crystallized and provided the impetus for organizing
the now-so-well-known festival Matefiinka which is held
in the City of Liberec. During this festival, Czech and foreign
puppet theatres perform for the little ones. K. âukovsky’s (1974)
performance Entanglement and two shows by J. VodÀansk˘,
A Crayon Going for a Walk and When a Clown was Met
by a Clone (1981) are, among many others, the most known
shows of that era. It was the artist P. Kalfus together
with the director P. Polák who contributed immensely
to the production of these shows.

After the Studio Ypsilons’ move to Prague, it was the director
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 performan-
ces produced during this period belong adaptations
of works from the middle ages Devoted Love of Aucassin
and Nicolette (1981, scenography by I. Anto‰), Turandot, the cruel
woman by I. Pefiinová (1982, scenopgraphy by P. Kalfus); further,
the show From the Life of Insects, an adaptation from the work
of the âapek Brothers (1989, scenography 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. In its artistic endeavors, 
the theatre has drawn on its own group of experienced actors,
and above all, on I. Pefiinová’s original creations. The theatre 
has no permanent director and collaborates with visiting 
professionals from other puppet and drama play theatres.
In the nineties, some of the most successful performances put 
on by the Naive Theatre of Liberec have been those by the author
I. Pefiinová. They were put together by a hosting team of artists:
T. Dvofiák as a director; I. Nesveda as a scenographer; 
and Jifií Koptík who composed the music. These performances
included The Headless Knight (1993), Alibaba and Forty Thieves
(1994) and Alína alias Petfiín in Another Part of the World (1996).
The Headless Knight and Alibaba and Forty Thieves were very 
well accepted at home as well as abroad; specifically, in the 
world festival UNIMA which took place in Budapest in 1996
at the occasion of the UNIMA Congress.

During its existence, the Naive Theatre of Liberec has made 
numerous trips into many parts of the world, be it for 
representative purposes or for putting on performances 
in foreign languages. In Europe, it visited Belgium, Belarus, 
The Netherlands, Poland, Austria, Rumania, Russia, Slovakia, 
Slovenia, Spain, Switzerland, Ukraine and Great Britain. It also 
performed in the United States, Canada, Mexico and in Asia: 
China, India, Israel, Korea and Pakistan. At present, the Naive
Theatre with its renome belongs to the leading Czech theatres.
Given its many shows performed world-wide, it has also
captured a place in the worlds’ puppet stage. A half a century
of artistic endeavours present the theatre with a challenge
to continuously build on its original strength and to look for new
artistic works to encompass them into its future pursuits.

Das Naive Theater entstand im Jahre 1949 als eine der ersten 
professionellen Puppenspielszenen in der Tschechoslowakei. 
Obwohl sich sein Schaffen auf eine natürliche Weise – durch 
verschiedene Richtungen entwickelte, ist es im Bewußtsein 
der Besucher und der Fachöffentlichkeit schon seit Jahrzehnten als
ein sehr hochwertiges tschechisches Puppentheater verankert.

Seine erste Schaffensperiode erreichte ihren Gipfel in der 
Inszenierung des Schauspieles von E. Borisová Tajemství zlatého
klíãku / Das Geheimnis des kleinen goldenen Schlüssels (1959), 
Regie J. Filipi, Ausstattung A. Mytysková. 

In den sechziger Jahren, in der Zeit der Wirkens des Regisseurs
und Bühnenbuchautors J. Schmid, entfernten sich die 
Inszenierungen des Naiven Theaters von der Beschreibung und 
öffneten sich der Kinderphantasie, der eigenen Imagination und 
der Teamarbeit. Zu den erfolgreichsten Inszenierungen dieser 
Zeit gehören Poklad baby Mraãenice / Der Schatz des alten 
Weibes Mraãenice von L. Dvorsk˘ (1963) und Ta‰káfii / Die Schelme
von O. Augusta (1968), beide unter der Regie und Ausstattung 
von J. Schmid. Mit dem Namen dieses Schöpfers ist auch 
die Tatigkeit des Studios Ypsilon verbunden, des zweiten
Ensembles dieses Theaters, in den Jahren 1969–78.

In den siebziger Jahren und im Laufe des nächsten Jahrzehntes
kristallisierte die zarte Poetik der Kinderschauspiele des Regisseurs
P. Polák. Sie legte den Grundstein für das berühmte Liberecer 
Festival Matefiinka – orientiert auf das Schaffen für das jüngste 
Publikum. Aus der Reihe der bedeutsamen Inszenierungen dieses
Typs werden am häufigsten Motanice / Das Durcheinander von 
K. âukovskij (1974) und die Aufführung folgender zwei Texte von 
J. VodÀansk˘ erwähnt: ·la barviãka na procházku / Der kleine 
Farbstift auf dem Spaziergang (1978) und Potkal klauna potkal 
kloun / Ein Clown traf einen Clown (1981).

Geimeinsam mit dem Regisseur Polák wirkte an diesen 
Inszenierungen der Bühnenbildner P. Kalfus mit. Nach dem Abgang
des Studios Ypsilon nach Prag bezauberte und erheiterte 
die Jugend wie auch das erwachsene Publikum der musikalisch-
komödiale Stil der Inszenierungen der Regisseurin M. Schartová, für
den das lächelnde und verständnisvolle Behandeln des gegebenen
Themas typisch ist. Zu den zahlreichen Inszenierungen zählen 
vor allem die Adaptation des mittelalterlichen Romans, aufgeführt
unter dem Titel O vûrném milování Aucassina a Nicoletty / Von 
der treuen Liebe von Aucassin und Nicoletta (1981, Ausstattung 
Ivan Anto‰), Turandot ukrutnice / Turandot, die Grausame von 
I. Pefiinová (1982, Ausstattung P. Kalfus) und die szenische Montage
aus dem Schaffen der Brüder âapek Ze Ïivota hmyzu / Aus dem 
Leben der Insekten (1989, Ausstattung J. Milfajt).

Seit dem Anfang der neunziger Jahre steht S. Doubrava 
an der Spitze des Naiven Theaters. In der künstlerischen Tätigkeit
stützt sich das Theater auf ein reifes Schauspielerensemble 
und vor allem auf das Autorenschaffen von Iva Pefiinová. 
Das Theater hat keinen ständigen Regisseur und lädt zur Mitarbeit
gastierende Inszenatoren nicht nur aus den Puppen-, sondern auch
den Schauspieltheatern ein.

Zu den markantesten Erfolgen des Naiven Theaters Liberec 
der neunziger Jahre gehören die Inszenierungen der Schauspiele 
der Autorin I. Pefiinová, die das gastierende Schaffensteam 
Regisseur T. Dvofiák, Szenograph I. Nesveda und Musikkomponist
J. Koptík – vorbereitete. Es waren Bezhlav˘ rytífi / Der kopflose 
Ritter (1993), Alibaba a ãtyfiicet loupeÏníkÛ / Alibaba und die vierzig
Räuber (1994) und Alína aneb Petfiín v jiném dílu svûta / Alina oder
Petfiín in einem anderen Weltteil (1996).

Die Inszenierungen Der kopflose Ritter und Alibaba und 
die vierzig Räuber fanden einen außerordentlichen Widerhall auch
auf dem Weltfestival UNIMA, das anläßlich des Kongresses UNIMA
im Jahre 1996 in Budapest stattfand.

Während seiner Existenz verwirklichte das Naive Theater viele 
Reisen – sowohl repräsentative als auch kommerzielle – in die 
ganze Welt (mit Insszenierungen in fremdsprachigen Versionen).
Von den europäischen Ländern besuchte das Theater Belgien, 
Weißrußland, Bosnien und die Herzegowina, Bulgarien, Frankreich,
Kroatien, Italien, Ungarn, Deutschland, die Niederlande, Polen, 
Österreich, Rumänien, Rußland, die Slowakei, Slowenien, Spanien,
die Schweiz, die Ukraine und Großbritannien. Es trat auch 
in Amerika auf – in Kanada und Mexico, und in Asien – in China, 
Indien, Israel, in der Koreanischen Demokratischen Volksrepublik 
und in Pakistan.
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Gegenwärtig reiht sich das Naive Theater unter die besten 
tschechischen Schauspieltheater. Durch seine zahlreichen 
Auftritte bei internationalen Shows nimmt das Theater einen festen
Platz auch in der Weltpuppenschauspielkunst ein. Ein halbes 
Jahrhundert künstlerischer Tätigkeit bedeutet für das Naive Theater
vor allem eine Herausforderung zur ständigen Erneuerung eigener
Schaffenskräfte, zum Suchen nach neuen künstlerischen Wegen 
und deren Verwirklichung.

Le Théâtre Naïf a été fondé en 1949 et était une des premières
scènes professionnelles de marionnettes en Tchécoslovaquie. 
Bien que sa création ait pris un chemin particulier, les spectateurs
et la critique le connaissent depuis cinquante ans, comme un 
théâtre de marionnettes ⁄ la réputation excellente. 

Sa premiêre période culmine grâce au spectacle de E. Borisová
Le Secret de la petite clé dorée (1959, mise en scêne par J. Filipi, 
décors de A. Mytysková). Dans les années 60, quand Jan Schmid
y travaillait comme metteur en scêne et  scénographe, les 
réalisations du Théâtre Naïf se sont éloignées des réalisations 
classiques et elles sèouvrent à la fantaisie d’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 
Mraãenice dont l’auteur est L. Dvorsk˘ (1963) et Les Plaisantins
de O. Augusta (1968). Leurs mises en scêne 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
en 1969–78. 

Dans les années 70 et pendant les dix années suivantes, les 
spectacles sont teintés de poésie tendre dans des petits spectacles
concus pour les enfants par le metteur en scêne Pavel Polák. 
Ces spectacles furent à la base du célêbre festival de Matefiinka, 
organisé à Liberec et orienté vers la création pour le jeune public.
Parmi les spectacles importants préparés pour ce festival, on peut
mentionner surtout Motanice (Lémbrouillamini) de K. âukovskij 

(1974) ainsi que la mise en scêne de deux textes de J. VodÀansk˘
Un Crayon de couleurs est allé faire une promenade (1978) et 
Un Clown a rencontré un Clawn (1981). C’est le scénographe 
Pavel Kalfus qui y a coopéré avec le metteur en scêne Polák. 

Après le départ de 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, lèadaptation dèun roman de moyen-âge, 
Sur l’amour fidèle de Aucassin et Nicolette (1981, décors 
de Ivan Anto‰), Turandot la cruelle de Iva Pefiinová (1982, décors 
de P. Kalfus) et un montage scénique d’après lèoeuvre des frères
âapek De la vie des insectes (1989, décors de J. Milfajt). 

Dès le début des années 90, Stanislav Doubrava est à la tête 
du Théâtre Naïf. Dans les activités artistiques, le théâtre s’appuie 
sur un ensemble exceptionnel d’acteurs et sur la créativité d’auteur 
de Iva Pefiinová. Le théâtre travaille sans metteur en scène fixe: 
il collabore avec ceux des théâtres de marionnettes et dèautres 
théâtres. 

Parmi les meilleurs titres du Théâtre Naïf des années 90, 
se trouvent les réalisations de Iva Pefiinová, préparées par l’équipe 
de PlzeÀ - par le metteur en scène Tomá‰ Dvofiák, le scénographe 
Ivan Nesveda, et par le compositeur Jifií Koptík: Le Chevalier sans 
tète (1993), Ali Baba et les quarante voleurs (1994) et Alína 
ou Petfiín dans un autre coin du monde (1996). Les deux premières 
ont connu un succès remarquable au festival mondial de UNIMA 
organisé à l’occasion du Congrès UNIMA à Budapest en 1996. 

Au cours de son existence, le Théâtre Naïf a voyagé dans 
le monde entier non seulement pour représenter, mais aussi dans 
un but commercial (spectacles en versions étrangères).  
En Europe, il a visité Allemagne, Autriche, Belgique, Biélorussie, 
Bosnie et Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Espagne, France, 
Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Russie, 
Slovaquie, Slovénie, Suisse et Ukraine. Il a donné des spectacles 
aussi en Amérique - au Canada et au Mexique, et en Asie – 
en Chine, Inde, Israel, Corée démocratique et Pakistan. 

A présent, le Théâtre Naïf représente un des principaux théèt-
res tchêques. Grèce aux représentations dans les festivals 
internationaux, il occupe une place importante parmi les théâtres 
de marionnettes. Cinquante ans d’activités artistiques représentent 
un défi à la reprise de ses propres forces créatrices, à la recherche
et à la réalisation de nouveautés artistiques. 
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Jenom na okraj…---------------------
Ne Ïe bych tak ráda poãítala, ale ãísla jsou nesmifiitelná a mohou ledacos vyzradit: Naivní divadlo uvedlo za 50 let
své existence celkem 213 inscenací. KaÏdá z nich mûla zhruba 70 repríz. To dûlá celkem 14 910 pfiedstavení.
Jejich prÛmûrná délka (vãetnû matefiinek) je asi 45 minut. âili 14 910 pfiedstavení bylo odehráno za 670 950 minut.
Ale abychom si rozumûli: pfiipustíme-li, Ïe hodina má 60 minut, pak tûch 670 950 minut pfiedstavuje 11 182,5 hodiny,
které v pfiepoãtu ãiní pouh˘ch 465,9 dne– tedy nûco málo pfies rok a ãtvrt! Ale to potom znamená, Ïe se tu – od vzniku
tohoto divadla aÏ do dne‰ka – cirka 48 let 8 mûsícÛ a nûkolik dní, tedy skoro 49 let – vlastnû divadlo vÛbec nehrálo…!
Nemá smysl déle to tajit. Ale nemûlo by se s tím uÏ koneãnû nûco udûlat? Není to snad hozená rukavice tomu novému,
lep‰ímu tisíciletí? To já jenom na okraj, abychom z toho na‰eho 50. v˘roãí nebyli v‰ichni tak úplnû paf.

Iva Pefiinová
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