
protože i pět let po (jeho) padesátce je v něm naštěstí
stále přítomen jistý stav vnitřního neklidu. Projevuje se
dlouhodobě jako chuť a potřeba oslovovat a zaujmout
diváky. A s tím je navíc spojena lákavá příležitost
navazovat na hledačskou tradici, která provází jeho tolik
úspěšnou historii!
V uplynulých pěti letech se objevovala řada otázek.
Nejen co budeme hrát a s kým, zda to děláme dobře
nebo pomalu tuhneme v rutině. Ale rovněž, nakolik
někoho doopravdy naše poslání zajímá. A jestli bude
někdo dál divadlo pro děti platit. Zda se najdou
prostředky na rekonstrukci nebo na nová sedadla v sále.
Zda bude další festival. Na některé otázky odpovědi
existují, na jiné ne.
Pár faktů však zůstává a má svou váhu. Patnáct let
po sametové revoluci Naivní úspěšně hájí pozici kvalitního
českého loutkového divadla doma i v zahraničí.
Je zapojeno do nejpodstatnějších oborových struktur
v České republice i v mezinárodních organizacích UNIMA
a EUNET Art. Festival MATEŘINKA si vybudoval výraz-
né mezinárodní renomé.

Ve Statutárním městě Liberci, které jej zřizuje
a dlouhodobě dominantně financuje, nalézá Naivní
divadlo, v rámci řešení složitých potřeb a možností,
vstřícnost a porozumění. Důkazem za všechny je
dokončená rekonstrukce technického a provozního
zázemí divadla z roku 2003.
Na druhé straně Naivní divadlo prokazuje, že do něj
liberecká radnice neinvestuje zbytečně. To je fakt, který
platí rovněž. Jeho každoroční produkce představuje dvě
až čtyři nové inscenace, více než 300 odehraných
představení pro téměř 60 000 diváků v Liberci, v České
republice a v zahraničí. Vlastní soběstačnost dosahuje
20 %. V divadle pro děti velmi slušný evropský standard!
Důležitá je především budoucnost. Pro tu zůstává
základním cílem kvalitní divadelní tvorba pro děti
a mládež. Naivní divadlo pro ni má odpovídající potenciál
v kvalifikovaném omlazeném uměleckém souboru,
v dobrém autorském zázemí i v kvalitním okruhu tvůrců
z řad režisérů a výtvarníků. Pro zachování a další
umělecký rozvoj však musí mít nutně společenskou
ochranu a především systémově vyřešené vícezdrojové
financování od města, kraje a státu.
Pracovat společně na těchto úkolech rozhodně
stojí za to!

Stanislav Doubrava



Čas ubíhá různě, podle toho, s kým.
William Shakespeare

Léta 1999–2004 se od předešlých pětiletých období Naivního divadla Liberec (NDL) dost výrazně liší.
Jako by nám to nové nastupující milénium shráblo ze stolu dávno vyložené karty a prásklo tam jiné. Zelenou
za červenou, za esa kluky, místo opatrnosti odvahu, místo dobrých i nedobrých zkušeností elán a dychtivost.
Jinými slovy – vpád nové generace inscenátorů, mezi nimiž byli i studenti nebo čerství absolventi škol.
Scéna NDL se tak stává i jakýmisi prkny prubířskými, na nichž si několik mladých tvůrců odbývá své počáteč-
ní profesionální kroky.
Můžeme k nim počítat nejen režiséry Jana Jirků, Martina Tichého, Adama Renče, ale i herečku Markétu
Sýkorovou nebo herce Petra Vodičku, kteří v té době externě studovali obor režie−dramaturgie na katedře
alternativního a loutkového divadla (KALD) DAMU, a snad i Michaelu Homolovou – ta v NDL režírovala poprvé
v roce 1998. A všichni jmenovaní si s sebou pochopitelně přivádějí i scénografy a muzikanty z řad svých
vrstevníků. Do hereckého souboru nastupuje v těch letech Jana Vyšohlídová, Karolína Rottová, Jakub Hubert
a Pavel Kryl. Omlazuje se i dramaturgie. Začátkem roku 2002 odchází dramaturgyně Iva Peřinová a na její mís-
to je přijat Vítek Peřina, absolvent FF v Olomouci.
Vznikají inscenace dobré i méně povedené, jako tomu bývalo ostatně vždycky. Novinkou je ovšem chuť nebo
vnitřní potřeba vyzkoušet si něco navíc, „nadplán“ – tedy především nad ten dramaturgický. Proto po letech
ožívá i Studio NDL, prostor divadlem využívaný jako zkušebna, ve kterém – po úpravě interiéru – dosud
účinkovaly jen hostující soubory.
Samozřejmě že během těchto pěti let vedení divadla vyzvalo k režii i svá „esa“, režiséry zkušené a ověřené.
A tak tu již podruhé pracoval Michal Dočekal a po x−té Tomáš Dvořák. Nicméně hlavním rysem mapovaného
období zřejmě zůstává, že v něm tvorba mladých a nejmladších tentokrát početně převažuje.
Pro „mapovatelku“ těchto let je však nevýhodou, že se na tvorbě NDL do jisté míry podílela. Schizofrenní
rozpolcenost tehdejší autorky−dramaturgyně tím dostává ještě další rozměr a její snaha po nezaujatém,
objektivním záznamu se tříští na hromadě vzpomínek…



Nacházíme se v prosinci roku 1999. Před tímto datem totiž končí
publikace Naivní divadlo Liberec 1949 –1999, která byla vydána
k 50. výročí jeho založení. Tak pěkné kulatiny se nesmí nijak odbýt,
a proto byly oslavy zahájeny v Oblastní galerii výstavou s názvem
Loutky, scény, plakáty a fotografie, o níž jsme ještě dlouho poté
slýchali od libereckých návštěvníků tuze chvály. Na slavnostním
večeru pak byla uvedena hříčka Ivy Peřinové

s podtitulem Dramatické okamžiky ze života jednoho zvířecího
souboru, kterou zrealizoval plzeňský tým Tomáš Dvořák – Ivan
Nesveda – Jiří Koptík. Když se kdysi po vydařené (čistě marionetové)
komedii tento tým rozhodl zinscenovat ještě jednu „ryzí loutkárnu“
(tentokrát maňáskovou), prohlásil Dvořák, že by mu ji opodstatnila
jen další taková věc do třetice.
I uvedli jsme hru pro marionety a javajky, a honem jsme
tomu začali říkat triptych, abychom si ono
„třikrát a dost!“ už nemohli
rozmyslet. A najednou přijde
autorka s tou zvěří, s krkolomnou
bajkou o divadelním zákulisí,
a ti Plzeňáci už nad ní s převelikým
gustem vymýšlejí tramvaj
„jako živou“, vymýšlejí kočky hrající
muchomůrky, senilního lva
v převleku za myslivce, a už nás to
zase všechny bere. „Nikdy neříkej
nikdy“, jak praví politici ucházející se
znovu o svůj post. Zvířecí divadlo
bylo míněno jako rozverný dárek
k padesátinám divadla, a naše obavy,
že si najde jen málo diváků,
se příliš nenaplnily.



Ale to už je 20. století šťastně za námi a do NDL
je pozván student 5. ročníku režie−dramaturgie
KALD DAMU Jan Jirků, aby tu vytvořil absolventskou
inscenaci. Janek umí vládnout slovem, jak si
dramaturgie povšimla na jeho předešlých pracích,
a navrhla mu, aby si hru podle Erbenovy pohádky

zkusil napsat sám. Výtvarná stránka inscenace bude
dílem Roberta Smolíka, toho času studenta scénografe,
na hudbu si Janek vyžádal Jakuba Dvořáčka, studenta
konzervatoře. Šťastná to volba…, i když zpočátku to tak
nevypadalo. Dramaturgyně užasla, kolik nápadů se dá
vpravit do tak prostého příběhu, až byl téměř k nepoznání,
a posléze se zděsila, když mladí tvůrci přišli s pojetím vpravdě
opačným: žádné alternativní prostory, ba ani živáčci,
Jabloňovka bude jen loutková… No toto? Pánové! Z toho by
přece mohla vzejít i naprostá nuda! Ale nuda to nebyla.
Jan Jirků se nemohl zcela držet předlohy, a tak do příběhu,
do svých dialogů i textů písniček vložil spoustu erbenovské
poezie, aniž by ji kde opsal. A půvabné, křehké marionety Roberta
Smolíka ji prostřednictvím našich herců dokázaly předat dětem
v podobě velmi příjemné pohádky. Naivita působící jako „kouzlo
nechtěného“ zprostředkovávala jakýsi lyrický humor… Jediným větším
objektem na jevišti byla Babice – zlá čarodějnice v podání Zuzany
Schmidové, která se tam občas vynořila v životní velikosti, kostýmu
a masce, a přiváděla děti do varu.
„…inscenace, jež vystihuje Erbenovu poetiku a ve které není nouze
o téměř hororové momenty… Důmyslná hra světel a stínů s vynikající
dramatickou hudbou udržuje pozornost dětí...“
(L. Tampier, Liberecký den, 13. 3. 2000)
I pan K. J. E. by možná byl tímto nenápadným dílkem mile překvapen.

Z. Schmidová právě přivádí děti do varu



V téže sezoně absolvuje herečka NDL Markéta Sýkorová na KALD DAMU obor režie−dramaturgie a ještě
na škole si připravuje inscenaci pro NDL. Jako předlohu si vybrala šest bajek z La Fontaina (Zajíc a želva;
O kočce, která se proměnila v ženu; Dva kohouti; Hadí hlava a ocas; Ženy a tajemství; Lišák a hrozny),
které autorsky zpracovala pro pětici herců do jevištního tvaru, založeného na vzájemném popichování
a škádlení. Markéta hru nazvala

Ponaučení nebyla didakticky sdělována hledišti, ale skrze „potrefené“ účinkující, kteří si jednotlivé příběhy
mezi sebou vyprávěli a hráli. Použity byly různé jevištní prostředky – od masek přes znakové kostýmy až
k rozličným druhům loutek. Převleky do dalších postav se odehrávaly před zraky diváků jako okamžitý nápad,
což vzbuzovalo pocit improvizace. I scénografie se povedla a výtvarně působivé pojízdné paravány různých
velikostí umožňovaly předvést každou novou situaci. A herci (Michaela Homolová, Zuzana Kolomazníková,
Tomáš Bělohlávek, Filip Homola a Marek Sýkora) dávali svým projevem a spontaneitou zapomenout na občasné
drobné kazy v podobě nadbytečných slůvek nebo na případný otisk ypsilonských genů v celkovém pojetí…
„Atmosféra bezprostřední hravosti, radosti a zapálenosti celé té mladé party na scéně je nesmírně příjemná
a nachází odezvu jak u dětí, tak u dospělých diváků.“ (R. Hrdinová, Právo, 16. 6. 2000)
A ponaučení plynoucí z našich Historek? Nechte hrát herce několik inscenací za sebou pouze s loutkami,
přiduste je na lávkách a ve vanách, tlačte je na kolena a lámejte v kříži – a pak je náhle pusťte ze řetězů!
Vzlétnou vám jak na křídlech!

Z. Kolomazníková, M. Homolová, F. Homola
a T. Bělohlávek se lopotí s M. Sýkorou
v útrobách vnitřně rozpolceného hada



A zpátky do kolen a do lámání křížů!
Do maňasů! Naštěstí ne na mnoho repríz…
Autorka Peřinová totiž napsala pro režisérku
Michaelu Homolovou

jakousi vesele děsivou parafrázi na Andersenovu
pohádku. Je počátek roku 2000 a Michaela
se scénografkou Barborou Jakůbkovou, svou
bývalou spolužačkou, domýšlejí scénu pro ono
strašidelné dílko, které bude uvedeno na podzim.
Není to tak dávno (v roce 1998), kdy ve stejné
sestavě zrealizovaly pohádku téže autorky Líný
Lars a žabka kouzelnice v přepěkné a důmyslné
scéně, za niž Barborka obdržela cenu Mateřinky.
A nyní se nad náčrty zdá, že ona důmyslnost
nabrala ještě větší obrátky. Jeviště tvoří stěna s různě velkými zakrývacími okénky, za nimiž se odehrávají
výstupy z daných prostředí, něco je jakoby z dálky, něco v úplném detailu, a právě tento kontrast se zdá
být velice působivý. Rychlé střídání výstupů je číslováno jako pro filmovou klapku. Herci i technikáři

posunující během
přestavení
panely a výkryty se
nebezpečně potí,
v očích divý výraz.
Říjnová premiéra
a následné reprízy
snad dopadly dobře,
jenže po každé menší
pauze by bylo třeba
nazkoušet všechno
znovu…

Publikem dobře přijímaná komedie

z roku 1993 nebyla zrušena, jen se několik let nehrála. Když z divadla
odešli herci Dušan Palenčár a Petr Pešek, nebyl čas ani pádnější
důvod nastudovat ji v novém obsazení. Ale později se jí začali
vytrvale dožadovat pořadatelé festivalu v irském Dublinu, takže
inscenace byla obnovena s herci Tomášem Bělohlávkem a Filipem
Homolou. Stalo se tak v lednu 2001.

Beezzhhllaavvýý rryyttíířř



V té do bě už za čí ná zkou šet ab sol vent či no her ní
re žie br něn ské JA MU Mar tin Ti chý verneovku 

Jeho vlast ní dra ma ti za ce se do sti věr ně opí ra la
o před lo hu, a to ne jen dě jem (byť zhuště ným), 
ale i v dia lo zích, je jichž či no her ní roz měr po zdě ji
na smě ro val i vý běr insce načních pro střed ků. 
Pří běh při vá děl mla dé di vá ky do dob ro druž né ho
svě ta ná moř ních bi tev, pod moř ských jes ky ní 
a taj ných la bo ra to ří. Mla dá vý tvar ni ce Sylvie 
Če pe lá ko vá na vrh la scé nu při po mí na jí cí loď 
s ve li ký mi plach ta mi, kte rá po sky to va la pří le ži tost
k efekt ním jevištním pro mě nám. Sou čás tí scé ny
by lo i akvá rium, te dy ja ké si „lout ko vé mo ře“,
v němž se ode hrá va ly ná moř ní bit vy a sou bo je 
po no rek. Ins ce na ci pro vá ze lo i ně ko lik tzv. ži vých
ob ra zů, kte ré při po mí na ly do bo vé ilu stra ce
Verneo va ro má nu. Ustr nul děj, her ci ztuh li 
ve vý mluv ných pó zách a ozval se ko men tář, 
kte rý bý val pod ilu stra cí na psán. Pří tom né „retro“
pů so bi lo ja ko leh ká úsměv ná nad sáz ka 
v cel ko vém po je tí in sce na ce. 
„… na te pr ve ne dáv né ho ab sol ven ta či no her ní 
re žie br něn ské JA MU má je ho de but pře kva pi vě
se vře ný tvar a přes ně vy pointo va né si tua ce.“ 
(Z. Minstro vá, MF Dnes, 15. 3. 2001) 
A mlá dež, kte ré by lo toto před sta ve ní ur če no? 
Je zná mo, že se ně kdy cho vá v hle diš ti ja ko ban da
ne vycvá lanců, ale dluž no ří ci, že Marti no vu 
ins ce na ci při jí ma la cel kem vlíd ně. 

Na případné zaplavení jeviště jsou patřičně vybaveni Z. Peřina a M.
Sýkora



Zkouš ky na Vy ná lez zká zy a pře zku šo vá ní
Bez hla vé ho ry tí ře vy da ly po slé ze i ni kým 
ne če ka ný plod. Ob sa ze ní obou zmí ně ných 
in sce na cí by lo ry ze pán ské (ve Vy ná le zu 
hrá la jen jed na he reč ka, v Bezhlavci 
žád ná), a to mě lo za ná sle dek do čas nou
tvůr čí fru stra ci dám ské čás ti sou bo ru. 
Tři he reč ky, z nichž dvě jsou i re ži sérka mi – 
Mi chae la Ho mo lo vá, Zu za na Ko lo mazní ko vá
a Mar ké ta Sý ko ro vá – ji však do ká za ly 
zna me ni tě zu žit ko vat. Zpo čát ku má lo kdo
vě děl, co spo lu v na ší zku šeb ně vlast ně 
vy vá dě jí. Pro zpě vo va ly si tam, pokři ko va ly
na se be ve ver ších i v pró ze, hopsa ly tam
s ply šo vým med vě dem, a aby to ho ne by lo
má lo, oslo vo va ly se pa ní Oran žo vá, pa ní
Čer ve ná a pa ní Ze le ná. V té do bě moh ly 
na stat i oba vy o je jich pří čet nost, 
ná hod ný ná vštěv ník by z té zku šeb ny
mož ná po le ka ně vy cou val. Vše, co ke
svým rejdům po tře bo va ly, si na scé nu 

při ná še ly v odrba ných taškách… 
Ro di lo se stu di ové před sta ve ní zva né

Vzni ka lo z po ci tu, že vznik nout mů že, 
ale ne mu sí. Vý pra va by la ví ce mé ně z fun du su
(vý tvar ná spo lu prá ce Iva Ouhrabko vá), 
scé nář i re žie by ly spo leč ným dí lem všech 
tří akté rek. Z ver šů a kra tičkých po há dek 
ně ko li ka sou čas ných bás ní ků (D. He vie ra, 
J. Žáčka, M. Čer ní ka, J. Weinberge ra) 
vy tvo ři ly poe tic ké před sta ve ní s jem ně 
na zna če nou dě jo vou lin kou, kte ré mě lo
úspěch u dě tí i do spě lých. Na fes ti va lu 
Ma te řinka 2001 pak by ly ty hle pa ní 
oce ně ny „za spon tán ní je višt ní spo luhru“. 
„Taška ři ce jsou vtip ným dílkem po lí be ným 
je višt ní ima gi na cí.“ (O. Hejnic, Li be recký 
zá pis ník, 8. 6. 2001)
Inu, zdá se, že ona ne chut ná dis kri mi na ce žen,
pá cha ná na he rečkách už od antiky 
a pokračující přes alžbě tince až do dneš ka,
mů že mít ob čas i po zi tiv ní ná sled ky. 

Kdopak nás tady straší? 
Z. Kolomazníková, M. Sýkorová 
nebo M. Homolová? 
Babo, raď!



Kon cem té že se zo ny, v květ nu 2001, má spat řit svět lo svě ta na še dal ší ma te řinka.
Mar ké ta Sý ko ro vá bu de re ží ro vat hříč ku, kte rou na psa la na mo ti vy Anderse no vy 
po hád ky Prin cez na na hráš ku. Přes ně ji ře če no na je den mo tiv: hrá šek zastla ný
v krá lov ských pe ři nách má pro ká zat, zda je ne zná má dív ka prin cez na, 
te dy ne věs ta vhod ná pro prin ce. Tím po dob nost s Anderse nem 
kon čí a vlast ní pří běh je už dí lem au tor ky. 
Ne na dar mo má hra ná zev 

Zu zanka to tiž prin cez nou ne ní. 
Je to opuš tě ná dí ven ka sta ra jí cí se 
o hra cho vé po le, tak že jí ne va dí 
hrá šek v po ste li, ný brž to, že ne umí 
usnout v tak měk kém ustlá ní. 
Typ ta ko vé to „po hád ky na ru by“ ob čas 
vzni ká a jis tě bu de vzni kat i na dá le. 
Je nom že ten to krát se hvěz dy 
na ne be sích pro ti nám be ze spo ru 
spikly a sesku pi ly se do ja ké si pří mo 
ne přá tel ské kon ste la ce! Za sáh ly svý mi 
zlo vol ný mi pa bles ky ne jen do cel ko vé ho 
ryt mu před sta ve ní, ale i do ký že né ho mo ti vu hráš ku, 
až se ma lin ko roz dvo jil a zašmodrchal. 
A to si ješ tě s po tmě ši los tí so bě vlast ní 
posví ti ly i na vý tvar nou po do bu Zu zanči na 
že ni cha, aby ten klou ček moc di váckých 
sym pa tií ne po bral… Co po tom plat no, 
že ně kte ré scé ny by ly vý tvar ně vel mi při taž li vé, 
ba krás né? Ne spra ved li vá ne be sa! 
Ne bo že by za tím by la je nom ta spra ved li vá, 
nut ná zku še nost, kte rou mu sí kaž dý z nás 
čas od ča su pro jít?

Nebojte se! 
Ve skutečnosti jsou to milí lidé, 

s nimiž je radost se potkat:
Z. Kolomazníková, M. Sýkora, 

F. Homola, T. Bělohlávek 
a M. Homolová



Přes to že se sou bor NDL vy dává na za hra nič ní ces ty 
po měr ně čas to, na stá va jí cí se zo na 2001–2002 
bu de v tom to smys lu pře ce jen o ně co di vo čej ší. V září
nás če ká už zmí ně né Irsko a hned říj nu pres tiž ní fes ti val
Cervanti no v Me xi ku. Náš sou bor na něm kdy si hrál, 
a teď se k nám zno vu vra cí eu fo rie z ná vště vy té hle 
exo tic ké lo ka li ty. A to nás na kon ci se zo ny ješ tě če ká
fes ti val v Jonquié re, v quebecké ob las ti Ka na dy… 
Me xi ča né se si ce spo ko jí s Ali ba bou v češ ti ně 
(s vy svět lu jí cí mi špa něl ský mi ko men tá ři), ale ne tak ti
za trach ti lí Ka na ďa né! Ti vy ža du jí ce lé ku sy dia lo gů 
hra ných v ja zy ce fran couz ském! Prý aby to mu di vá ci
ro zu mě li – vi děl to svět ně kdy? A při tom už všich ni
cí tí v kos tech, že se na ja ře při blí ží po řád ná bou ře, 
re spek ti ve Bou ře a Do če kal, a ta ky se už po měr ně
s hrů zou po ví dá o zá sad ní pře stav bě čás ti na še ho
di vad la… Dá se te dy říct – do sti na pí na vá se zo na!
Na štěs tí se už v listopadu do spě lí di vá ci do čka li vel mi za jí ma vé hříč ky. 
A si ce in sce na ce stu di ové, ve čer ní, pro ne zle til ce zá sad ně ne vhod né, kte rá má ná zev 

Dra ma tur gii to to díl ko spad lo tak tro chu sa mo do klí na. Au tor Re né Le vínský je před le ty na psal – pod 
pseu do ny mem Ši mon Oli vě tín – pro Jar mi lu Vlčko vou a man že le Ho mo lo vy. Ve vý pra vě Barborky Ja kůbko vé
by la před le ty in sce no vá na a hrá na – a po zdě ji na opak nehrá na. Vtip ný re ce sistický text s adek vát ně po ja tou
scé nogra fií byl zkrát ka u le du. Vedení NDL nabídlo Mí še Ho mo lo vé, aby přivezla ins ce na ci k nám a na stu do -
vala ji zno vu, v po změ ně ném ob sa ze ní. Do di vad la v té do bě to tiž na stu pu je no vá člen ka sou bo ru Ja na Vy -
šohlí do vá, po ten ci ál ní dě dič ka ko me diantských ge nů… In sce na ce Marbuel a Kra ti no ha s pod ti tu lem „Pe -
kelnej vejkon jed ný ro di ny ro ha tý ve žha vý sou čas nos ti zazna me na nej“ pad la na úrod nou pů du. Do spě lé
i od rost lej ší 
mlá dež zjev ně ba ví při černa lý hu mor spo je ný s Le vínské ho slov ní ekvi libristi kou, a co je na tom nej hez čí – 
cho dí se sa mi a dob ro vol ně kou kat na lout ko vé di vad lo! 



V ča se předvá nočním byl pak ob no ven sta rý 
vděč ný ti tul pro nej men ší 

V tom to pří pa dě však ne šlo o pou hé pře vze tí 
ro lí. Už pů vod ní ver ze, psa ná pro Ji ří ho Šve ce
a Du ša na Pa lenčá ra, na bí ze la v předscé nách
mož nost he rec kých im pro vi za cí a vy mýš le ní
slov ních i si tuač ních ga gů. No ví před sta vi te lé
Fi lip Ho mo la a To máš Bě lohlá vek vstu po va li
pod ve de ním Pav la Po lá ka do svých ro lí ji nak,
s ji ný mi tex ty, ale s po dob ným hra vým za uje -
tím. Dnes už je těž ké k to mu ví ce ří kat. Ale
jed na pa ní po ví da la, že na to cho di la v osm -
de sá tých le tech se syn kem a teď se na to
chys tá se syn kem své dce ry, tak tře ba ona… 

Ko nec nos tal gie, 
jde do tu hé ho, 
za čí ná se zkou šet 

Re ži sér Mi chal Do če kal zrea li zo val už před ča sem se scé no gra fem Pet rem Ma táskem v NDL Erbe no vu Ky ti ci.
Kla sic ký ti tul podma ni vě je višt ně ztvárně ný si zís kal vděč né di vá ky ne jen z řad do spě lých, ale i té vstříc-
nější čás ti mlá de že. O vě ko vé ad re se „mlá dež“ by moh lo vy prá vět snad kaž dé di vad lo, kte ré uvá dí do po -
led ní před sta ve ní pro ško ly. Her ci už vět ši nou zna jí svo je gymply, zdra votky, průmky, učňá ky či de vít ky.
A mnoh dy do ká žou už před za čát kem před sta ve ní od had nout, ja kou ma jí v sou bo ji s hle diš těm šan ci 
na ví těz ství. 
Ale sta lo se, že Mi chal na vští vil dernié ru Ky ti ce s pub li kem, kte ré se roz hod lo už při prv ních ver ších Er be na
knokau to vat. Před uve de ním Bou ře na fes ti va lu Di vad lo se o tom to svém zá žit ku zmí nil v pří lo ze MF Dnes:
„… Ne by lo sly šet ani slo vo. Roz ho dl jsem se, že v Bou ři bu du rych lej ší a hluč něj ší, než se to kdy
vohráblům z de vít ky mů že po da řit…“ 

Ferdinand (F. Homola):
„Mirando, tvůj otec vypadá

jako Shakespeare.“
Miranda (J. Vyšohlídová):

„Můžu já snad za to?“

Boouuřřee.



Po tom to roz hod nu tí ná sle do va lo zbě si lé dra ma tur gic ké ote sá vá ní,
vy tlou ká ní a za tlou ká ní se za dá ním „Sha ke spea re do 75 mi nut“. 
A po ved lo se… Vohráblo vé vět ši nou ani ne cekli, vy pnu li walkma ny
a s úža sem zí ra li. A tu di va del ně lačnější část mlá de že str há va la 
Bou ře svým udi vu jí cím ryt mem, scé nogra fií i mu zi kou Vítka Brukne ra.
O cha rak te ru před sta ve ní mlu ví i popre mié ro vé ti tul ky z tis ku: 
„Do če ka lo va Bou ře me tá efekt ní bles ky.“ 
„Bou ře od krý vá sa mu pod sta tu di vad la.“ 
„V Li ber ci po ja li Sha ke spea ra ja ko bou ři vje mů.“
Hlav ní po sta va hry – mág Prospe ro – ovlá dá 
ne jen pří rod ní sí ly a lid skou du ši, 
ale svý mi kouz ly uvá dí do po hy bu 
i ma gii je višt ní. Ne ní ná ho dou, 
že mu Ma tá sek pro půj čil 
Sha kespea ro vu tvář. 
Vždyť se Prospe ro v zá vě ru 
své ma gie vzdá vá stej ně ja ko 
Sha ke spea re, kte rý se Bou ří 
(svou té měř po sled ní hrou) 
s di vad lem zjev ně lou čí. 
Mno hovrstevna tá Bou ře 
na bí zí řa du té mat, 
ale „ma gie di vad la“ 
je ten to krát pře bi la…

Antonio (Z. Kolomazníková) a Sebastian (M. Homolová) 
se chystají ke střelbě. Ariel (M. Sýkorová) má pohotovost

Všem jsem vám odpustil, 
bouři jsem utišil, tak už ale domů!
(M. Hodný alias Prospero)



Dal ší se zo na je na spad nu tí a mla dá ab sol vent ka dra ma tur gie DAMU Mar ta Ljubko vá pí še pro NDL 
dra ma ti za ci čtyř krát kých po há dek Mi lo še Ma courka, jež bu dou uve de ny pod ná zvem 

O rea li za ci té to no vé ma te řinky se za slou ži ly obě na še re ži sér ky, pěk ně půl na půl. Prv ní dvě po hád ky 
(O hro cho vi… a Jak dě lá slun ce du hu) by ly nastudovány v re žii Mí ši Ho mo lo vé a dru hé dvě (Tuč ňák 
a O vo do vo du, kte rý zpí val v ope ře) v re žii Mar ké ty Sý ko ro vé. Ej hle, jak se nám tu se šla tři M – Mar ta, Mí ša, 
Mar ké ta – po de zře le při po mí na jí cí ini ci á ly au to ra před lo hy! Snad pro to se jim po da ři lo pro po jit tak roz díl né 
pří bě hy ne ná pad nou, leč ná pa di tou nitkou. A to vše se odehraje na vo dě 
slad ké, sla né i bub la jí cí: Ma lý hroch (J. Vy šohlí do vá) stra chy před 
oč ko vá ním zbě lal, ute kl na plo vár nu, kde zežloutl a ze žlou tenky ho 
uzdra ví dok tor, je hož in jek ce se bál. I v dru hé po hád ce se dě ti kou pou, 
ale slu níč ko jim na bře hu ukrad ne bar vy z tri ček, aby si z nich udě la lo 
na ob lo ze du hu. Tuč ňák (T. Bě lohlá vek) ze tře tí po hád ky by se 
za se rád smočil v mo ři, jen že ve fra ku se dá jít le da do divadla. 
A tam, v ope ře Ru sal ka, si za hra je ro li 
Vod ní ka zpí va jí cí vo do vod (Z. Schmi do vá) 
odě ný do ze le ných ša tů a pa ru ky…
Vý pra va by la dí lem Ja na Po lív ky, v té 
do bě stu den ta scé no gra fie, kte rý se 
své ho úko lu ujal s ná le ži tým za uje tím 
a váž nos tí. A chtě lo by se do dat – 
s váž nos tí až ne ná le ži tou. Vel mi 
za jí ma vá bí lá scé na při po mí na jí cí 
mo del slu neč ní sou sta vy ja ko by 
ne souzně la s ma courkovským svě tem 
pl ným vtip ných nonsensů a úsměv né 
nai vi ty. Ale to hle snad dět ský di vák 
vta že ný do pří bě hu oprav du ne vní má. 
„Dů my sl ný sys tém roz klá da cích 
oké nek na ko leč kách mů že být 
plo várnou i di vad lem, sta čí jen za po jit
fan ta zii, kte ré ma jí dě ti do sta tek. 
I do spě lí si po chví li zvyk nou…“ 
(L. Tampier, MF Dnes, 22.10. 2002) 
Přes to že si prv ní po lo vi na in sce na ce 
po hrá va la s bar va mi (hroch – du ha), 
dru há se zdá la být poněkud bar vi těj ší. 
Mé ně poe tic ká, ale s hu mornějším 
dě jem a vý bě rem insce načních 
pro střed ků. Tak že ma lé do po ru če ní: 
Až se vám do ma roz bi je vo do vod, 
nainsta lujte si do zdi Zu za nu 
Schmi do vou. Ta vám tam bu de 
crčet, bub lat a leg rač ně zpí vat 
i smut né árie!



V úno ru 2003 se má usku teč nit te pr ve dru há, a přes to 
už po sled ní in sce na ce se zo ny. Po ní to tiž na sta ne 
v di vad le pře ve li ký rambajs z bou rá ní a zednické ho 
štur mo vá ní v zad ním trak tu di vad la, a kdy by chom 
chtě li tr vat ješ tě na dal ší pre mié ře, na ši her ci by by li 
ve svých sta rých šat nách za sy pá ni a je jich ta len ty 
po hřbe ny v tros kách se su tých zdí. Zkou ší se in sce na ce 

od Ivy Pe ři no vé, v re žii To má še Dvoř áka , s vý pra vou 
Marka Zá koste lecké ho. Po hád ko vý děj vzni ká na je viš ti
dí ky Šaš ko vi a Dok to ro vi, kte ří jej uve dou v ži vot po mo cí
kli ky po hád ko vé ho hra cí ho stroj ku. Kde si upro střed 
šaš ko vá ní a po hrá vá ní si s dě jem se jim kli ka vysmekne
a pří běh se začne rozvíjet sa mo spá dem. Stá vá se to: 
ně co se roz je de špat ným smě rem a pak už se to ne dá 
za sta vit. A ti hle dva chláp ci ma jí kli ku, s níž se jim 
ne bez peč ný děj po da ří sto čit k za čát ku. Jen že ško da 
pře ško da, že je to kli ka je n po hád ko vá… No ne ní to 
skvě lá idea? A k to mu skvě lá re žie a skvě lá vý pra va! 
Dě ti (ty na še mi lé a skvě lé dě ti) s prs ty za ťa tý mi 
do před ních opě ra del jen kou ka ly, jak ta roz je tá 
po divnost vlast ně mů že do pad nout. Jen že kri ti ko vé 
(ti ohavní) nad tím tak tro chu krou ti li hla va mi. 
Ale tře ba to by li sa mí Bul ha ři a ří ka li tím ano, ano, ano… 
A po té to pre mié ře zmi ze la z di vad la spo lu se sta rý mi 
he rec ký mi šatna mi i dra ma turgy ně Pe ři no vá. Ne ní 
však prav dou, že ji dal ře di tel Doub ra va od kli dit ja ko 
tu se su tou zeď. Prav dou je, že ji ze zchát ra los ti 
men tál ní i to tál ní na řkla agre siv ní au tor ka Pe ři no vá 
a dra ma turgy ně to uzna la ja ko pří jem ný dů vod 
k po čest né re zig na ci.

To jsme to tu zase jednou pořádně roztočili, což?
Z. Peřina, M. Sýkora, J. Vyšohlídová (strom v pozadí), 
M. Sýkorová, F. Homola a H. Fantlová



No vé ho dra ma tur ga Vítka Pe ři nu při jal ře di tel di vad la nej spíš pro to, aby ro din ná klet ba dra ma turgická 
na by la roz mě rů an tic ké tra ge die. Ten to dra ma turg však ne dbal žád ných va ro vá ní, ba ani to ho, že di vad lo 
je čás teč ně v roz va li nách. Vždyť Stu dio NDL pře ce sto jí a ni jak se neotřá sá! Na lá kal na tex ty z kníž ky 
Iva na Wernische Dou pě la ti ná řů re ži sér ky Ho mo lo vou a Sý ko ro vou, po té je obklo pi la sku pin ka 
her ců−do bro vol ní ků a všich ni do hro ma dy se vy da li par ty zán skou ces tou za ne plá no va ným ti tu lem. 
Re ži sér ky v ins ce na ci ob sa di ly do kon ce i do bro vol ní ky−ne herce, ja ko např. ko re pe ti to ra, dra ma tur ga,
ba i ře di te le, kte rý až do sud své he rec ké vlo hy úspěš ně potla čo val. Scé nic ká mon táž ab surd ních 
pro za ic kých mi nia tur Ivana Wernische s hud bou 
Ja na Ba sisty No vot né ho do sta la ná zev 

Předpre mié ra té to no vé „stu diovky“ pro mlá dež a do spě lé se usku teč ni la ješ tě kon cem se zo ny.
Re žie opět vy u ži la vel mi roz ma ni tých insce načních pro střed ků, i lou tek ve skla du na le ze ných ne bo 
vla jí cí ige li to vé fó lie, v nichž To máš Bě lohlá vek su ges tiv ním způ so bem zpro střed ko vá vá mi nipří běh 
o li dožroutských la ti ná řích. Proslýchá se, že v ins ce na ci účin ku je i Clau dia Cardi na lo vá j. h., 
my však víme, že Clau dia za se be ob čas vy šle svou dvojni ci Zu za nu Ko lo mazní ko vou, kte rá si s tou to 
hvěz dou v ni čem ne za dá. Jed ním z nejbedři cho va tějších Bedři chů je např. Mi ro slav Oša nec, v řa dě ro lí
exce lu je Fi lip Ho mo la, ale i ti dal ší a dal ší…
„Díl ko se kro mě las ka vě hu mor né hra vos ti do tý ká chví le mi zá sad ních ta jem st ví by tí a při ztvár ně ní ta ko vé ho
tex tu, ja kým je Ko lo toč (sno vá féerie o po div ných pouťo vých atrakcích a po su nech v časo pros to ru), mra zí 
di vá ka v zá tyl ku. Služ ba bás ní ko vi je i přes ně kte ré ná la do vé po su ny rea li zo vá na s adek vát ní in ven cí.“
(Jan Kerbr, Di va del ní no vi ny, 8. 2. 2003) 
Ně kte ré stu diovky ma jí zkrát ka víc štěs tí než ro zu mu!

Kardinální Bedřich Kolomazníková Bedřich Mraskano Bělohlávek

Bedřich Fantlová a pes Aristoteles (2x)Bedřichové Rottová, Bělohlávek a Schmidová koukají do zdi

... aa jjiinnýý Beeddřřiicchh...



Zhru ba dva ro ky před tím jis tý Ja kub Ho ra z ob chod ní ho
od dě le ní za tou žil po tom, aby chom mě li na re per to á ru 
i ně ja kou re gio nál ní po věst. Ti hle li dé sa mo zřej mě mys lí
jen na pro dej nost a ne za jí má je, jak jsou li be rec ké po věs ti
dě jo vě říd ké! Nej zná měj ší je po věst o čer tech na Ještě du,
na té by se snad pří běh vy sta vět dal, je nom že ten sta rý
Ještěd pře ce už ne ní pro dneš ní di vá ky žád ným Ještě -
dem! Pe ři no vá se te dy pus ti la do ja ké si mys ti fi ka ce, kte rá 
ze sta ré po věs ti vy chá zí, ale jasno vidně smě řu je 
k sou čas nos ti. Dnes ka zkrát ka z Ještě du žád ní dal ší čer ti
ne vy le zou, je li kož má na te me ni ko vo vou špi ča tou če pi ci,
slou ží cí ja ko by tel ný špunt. Re žií in sce na ce 

byl z ne zná mých dů vo dů po vě řen he rec Zde něk Pe ři na –
snad že už kdy si Pe ři no vé re ží ro val jed nu hříč ku a pří liš ji
ne zka zil. Vý pra vu na vrh la stu dent ka 2. roč ní ku scé no gra -
fie KALD Ja na Sme ta no vá pod pe da go gic kým do hle dem 
doc. Pav la Kalfu se. Funk ční i ná pa di tá scé na po stup ně 
na růs tá s roz ví je jí cím se dě jem do výš ky, aby by la 
na zá věr osa ze na zná mou če pi cí. K té se pak, v ja kém si 
in sce nač ním do vět ku, ši ne ma lič ká osvět le ná ka bin ka 
la nov ky k roz ve se le ní ma lých i vel kých… Do hlav ních ro lí
Ko vá ře a Ko vářky by li ob sa ze ni mla dí a zce la no ví čle no -
vé sou bo ru Ja kub Hu bert a Ka ro lí na Rotto vá (hrá li ne jen 
„ži vá ky“, ale i s ma ňásky) a pe da go gic ký do hled měl pan
re ži sér. Ostat ním „ma ňáská řům“ – Sý ko ro vé, Ho mo lo vi
a Bě lohlávko vi – šlo po cho pi tel ně všech no sa mo od ru ky,
takže cel ko vý vý sle dek byl po tě šu jí cí. Zkouš ky stá le ješ tě
pro bí ha ly v pod mín kách po ně kud pol ních, ale v říj nu už 
ti tul ky míst ní ho tis ku ozna mo va ly: „Na iv ní di vad lo má no -
vé zá ze mí.“ – „Prav du o Ještě du od ha lí lout ky.“ – „Na iv ní 
di vad lo má no vé šat ny a díl ny.“ – „Jak Ještěd ke své 
če pi ci při šel.“ – „Ku li sá ci už ma jí vlast ní zá chod.“ – 
„Čer ti z Ještě du krad li ko hou ty.“.



„Má me rá di akč ní scé nogra fii, te dy scé nu, kte rá hra je sa ma,“ 
svě řil se tis ku Adam Renč, teh dy ješ tě stu dent re žie a dra ma tur gie 
5. roč ní ku KALD, před svou li be rec kou pre mié rou po hád ky 

O tu to ideu  se Adam se svou sest rou scé nografkou Kristinou
Renčo vou −Karma zí no vou zjev ně opřel a oba ji vskut ku na pl ni li. 
Vý tvar ná slož ka in sce na ce do mi nu je, stří dá ní jed not li vých ob ra zů 
je ná pa di té i efekt ní. To mu slou ží také ne tra dič ní po je tí po sta vy 
Ote sánka – ten je pů vod ně kous kem dře va z nezbedné ho strom ku,
po zdě ji žra vým kloučkem, po tom oblu dou, kte rá se na je viš tě sko ro
ne ve jde a my vi dí me do je ho bři cha, kde se je ho „stra va“ do mlou vá
na zá chra ně. In sce na ce Ote sá nek je však pře de vším di vad lo ma sek,
a to ma sek vel mi ba rev ných a vý raz ných, ka ri ku jí cích da né po sta -
vy. Text hry na psal An to nín Číč, vlast ním jmé nem Adam Renč. 
Adam vy prá ví po hád ku mé ně drs nou, než je před lo ha, na pl nil ji 
dě jem mé ně kru tým a odlehčil ji hu mo rem. Ote sá nek spo ly ká 
všech no, co po tká – má mu, tá tu, do má cí zví řec tvo, sed lá ka, 
mu zi kan ty i jedlí ky, ale ne skon čí tra gic ky, ba na opak, stá vá se 
na ko nec po sluš ným stro meč kem z les ní škol ky… 
„Ne boť, jak ří ká je ho uči tel−strom, když ně kdo opus tí svo je 
ko ře ny, ztra tí na dob ro klid. Na ko nec ne zbude Ote sánko vi nic 
ji né ho, než aby se zmen šil do pů vod ních roz mě rů.“
(Z. Minstro vá, Li be recký den 13. 2. 2004)
Děj před lo hy je na to lik la pi dár ní, že kaž dé je jí je višt ní 
ztvár ně ní vy ža du je znač ný fa bu lač ní vklad. Adam za sa dil 
me zi jed not li vé epi zo dy po sta vy tří mu zi kan tů, kte ří se 
vy pra vi li na slav nost jed lí ků. Moh la by snad padnout 
otáz ka, zda je jich pu to vá ní za da ným cí lem ne ní troš ku 
umě lou ber lič kou, ale pří tom nost mu zi kan tů má 
i své jas né plus – ži vou hud bu. 
Po hád ka z díl ny ro di ny Renčů 
(hud ba Jan Vác lav Renč) 
si zís ka la vděč né di vá ky… 



Sou bor−do bro vol ník, pří jem ně zne klid něn di vác kou
ode zvou své stu di ové „bo kovky“, už ku je dal ší pik le.
Zdá se, že ne klid vzni ka jí cí z tvůr čích přetla ků se 
dá lé čit jen dal ším ne kli dem, a pro to byl no vý ti tul 
tak řka na bí le dni. Dra ma ti za ci pě ti po ví dek z kníž ky 
an glic ké ho hu mo ris ty Sa ki ho

v re žii Mar ké ty Sý ko ro vé uved lo NDL v dub nu 2004 
ja ko dru hou stu dio vou ins ce na ci se zo ny. Au tor 
dra ma ti za ce Ví tek Pe ři na nahradil několik postav 
vy stu pu jí cích v před lo ze osobami, s nimiž se di vák už
se zná mil z pře de šlých po ví dek, a při psal také tex ty 
pís ní. Hud bu slo žil osvěd če ný Jan Ba sis ta No vot ný. 
Re ži sér ka si sa ma na vrh la jed no du chou pů so bi vou
scé nu a vy u ži la pro střed ků či no her ní ho i lout ko vé ho
di vad la. He rec ký um sou bo ru NDL nás opět ne zkla mal.
Sar kas tic ký iro nik Sa ki sa mo zřej mě při ta hu je růz né 
di va del ní mlsou ny, kte ří si při před sta ve ní vy chut ná va jí
je ho hu mor – ať už čer ný ane bo ele gant ně an glic ký. 
Ale i ta část mlá de že, jež při chá zí do di vad la ob vyk le
(ře če no slo vy mis tra Sa ki ho) „…s vý ra zem mu že, kte rý
si ne ní jist, vstu pu je−li do ho lub ní ku me zi ho lu bi ce 
ne bo do to vár ny na bom by, tak že je ra dě ji při pra ven 
na obě even tua li ty…“, od chá zí z Léč by pat řič ně 
rozja ře na. O před nos tech to ho to díl ka je ovšem nut né
pře svěd čit se v Li ber ci. V ins ce na ci je to tiž po uži to 
ta jem ných hejblá tek a spouště del (ji nak se jim ří ká 
ta hy) – a ty kaž dý stu dio vý pro stor ne má!

Klo bouk do lů před dal ším mla dým
tý mem, kte rý na ja ře 2004 oku po val
scé nu Naivního divadla! 
He rec Pe tr Vo dič ka, tehdy stu dent
re žie−dra ma tur gie, spo lu 
s vý tvar ní kem Pet rem Ko de dou
a hu deb ní kem Ja nem Ma táskem 
zinsce no va li sta rou kelt skou le gen du

a to pro dě ti z 2. stup ně zá klad ních
škol. Že se ti tul pří liš ne sho du je
s di vác kou ad re sou? Omyl! 
„…hle diš tě pl né čtrnácti le tých 
vý rost ků na za čát ku hu čí ja ko vče lí
úl a ve tmě bli ka jí disple je te le fo nů,
za krát ko se ale po ma lu chy ta jí 
do pas ti pří bě hu osu do vé lás ky. 
Na kon ci už opět hu čí a pís ka jí, 
ten to krát ale nad še ním.“ 
(−ier−, MF Dnes, 7. 6. 2004) 
A do stejné pas ti je la pen i do spě lý
di vák, chy ce ný sou čas ně cel ko vou
po do bou in sce na ce. Di vad lu ma sek,
skr ze něž je pří běh o lás ce 
a umí rá ní pře vy prá věn, kra lu je Smrt.
Smrt iro nic ká a vě dou cí, by tost 
od ji nud a vlast ně ode všad, pro to
žád nou mas ku ne má. „By tost mi 
od ji nud“ se pak stá va jí všich ni, 
kte ří v le gen dě při chá ze jí o ži vot –
a při chá ze jí o něj vskut ku se vší
dvorskou pa rá dou! Sou bo je ry tí řů 
se pro mě ňu jí v ga lant ní tan ce, 
kte ré kon čí odlo že ním ma sek 
a od cho dem do ne ná vrat na. 
Na stru nu to ho to jem né ho hu mo ru je
na la dě na i he rec ká in ter pre ta ce,
v níž se do jem ná oprav do vost stří dá
s nad hle dem nad po sta vou – ať už
u Tris ta na a Isoldy (Fi lip Ho mo la
a Ka ro lí na Rotto vá) ne bo u ostat ních
ro lí. A tak ja ko v té to hře kra lu je
Smrt, he rec ky do mi nu je i je jí 
před sta vi tel ka Mar ké ta Sý ko ro vá,
kte rá si pak za tu to ro li při vez la 
ce nu ze Sku po vy Plz ně. Re cen ze 
J. P. Kří že v Prá vu kon čí slo vy:  
„Hm. Ře kl bych in sce na ce 
na fes ti va lo vý ex port pro pří ští 
se zo nu.“ Mož né to je, ale v té to 
do bě je jas ným fa vo ri tem ex por tu
NDL Sha ke spea ro va Bou ře… 

Po téhle pohádce neusnete! (Z. Peřina)

F. Homola a V. Peřina naslouchají vlčímu vytí (v pozadí)



Libo−li si poslechnouti utěšenou povídku 
o Tristanovi a Isoldě? Jesti o lásce, 

však vyprávěti vám ji bude Smrt
(M. Sýkorová)



V červ nu uspě la Bou ře na Svě to vém fes ti va lu v chor vat ské 
Ri je ce a v září, na fes ti va lu v ka nad ském Jonquié re, 
skli di la ta táž in sce na ce do kon ce bouř li vé ova ce, a to 
pět krát ve sto je! Ač ko liv by lo září 2004 mi mo řád ně slu neč né,
pro sou bor Naivního divadla by lo bouř li vé až až. V té do bě 
se to tiž zkou ší i po hád ka, kte rou je jí au tor Ví tek Pe ři na 
lo ka li zo val do Bouř li vé ho krá lov ství. Jme nu je se

Díl ko (spíš dí lečko) té měř pů vod ní, leh ce in spi ro va né irskou
po hád kou The Sto ry teller at Fault, po jed ná vá o po hádká ři 
Vi lé mo vi, je hož úko lem je vy prá vět kaž dý ve čer krá li 
Bouř li vé ho krá lov ství po hád ku, ja kou od něj ješ tě ne sly šel. 
Vi lém za čne vy prá vět o Dobro dě jo vi, kte rý byl „zlo dě jem“… 
Za ten to vý my sl po zdě ji ča ro děj Dobro děj Vi lé ma si ce 
vy tres tá, ale uká že se, že mu tím po mo hl k no vé po hád ce 
pro po di vín ské ho krá le, je muž se v té do bě ztra til při bouř ce
z ob lo hy blesk… Re žie se uja la Mar ké ta Sý ko ro vá a au to rem
vý pra vy byl Jan Po lív ka. Při pří pra vě spo lu s au to rem asi 
po ti li krev i sl zy, než se jim po ved lo vy pu lí ro vat pra cov ní 
ver ze do tak pře hled né ho a jed no du ché ho tva ru. Mož ná že
jed no du ché ho až pří liš – i když jak pro ko ho, že? A vý pra va
vychází té hle po hád ce vel mi vstříc. Umí si snad ně kdo 
před sta vit, jak vy pa dá lout ka ne vy bi té ho hro mu? Ne bo jak
vyhlíží zpí va jí cí blesk? Ten je v ži vém po dá ní Ka ro lí ny Rotto vé
až elek tric ky při taž li vý… V ro li Vi lé ma se sym pa tic ky 
před sta vil elév Pa vel Kryl. A všich ni ti zku še ní (Ho mo la, 
Sý ko ra, Fantlo vá a Ko lo mazní ko vá) hra jí, jak umí, ne bo li 
dob ře. Jen že tak lze pře ce po chvá lit sko ro všech ny 
in sce na ce, kte ré v po sled ním pě ti le tí v NDL vznik ly…

A nyní vám, milé děti, předvedu 
pár kejklí s deštníkem... 
(Čaroděj M. Sýkora)



Ta to pub li ka ce vychází k 55. vý ro čí za lo že ní NDL. Na slav nost ním ve če ru bu de 
údaj ně uve de na hra Ivy Pe ři no vé 

v re žii To má še Dvoř áka  a ve vý pra vě Iva na Nesve dy. Ne bo hé 
„ma po va telce“ by lo dra ma tur gem strikt ně do po ru če no, aby na závěr 
i ten to ti tul čtenáři po ně kud při blí ži la. Nu že: Lout ko vá hra o na šem 
ná rod ním ne štěs tí je po cho pi tel ně už sa ma o so bě dost smut ná 
zá le ži tost. Ale tře ba by moh la být i ma lin ko ve se lá. Autor ku kdy si 
v kníž kách li te ra tu ry fak tu za uja lo, ja kou ro li při onom po žá ru se hrál 
Če něk Di viš, kte ré mu se (i dle do bo vé ho tis ku) ří ka lo 
„krás ný nadha sič“. Po sta va sku teč ná, nesmyšle ná, 
a při tom stej ně tra gi ko mic ká ja ko ce lé na še ná rod ní 
ne štěs tí, a ne jen to teh dej ší. Co však mů že me 
pře dem říct o do sud ne zro ze né ins ce na ci? 
Je to jen sa má vo da, sa má vo da… ane bo ajta, ajta, 
ně co nám ta dy trošičku při ho ří vá.  

Mi lé mu Na iv ní mu di vad lu hod ně úspě chů a pev né zdra ví 
až do je ho sko ná ní pře je

Iva Pe ři no vá 
(lis to pad 2004)



Cestou do Dublinu – Etretat, Normandie

Za hra nič ní fes ti va ly a hos to vá ní ne jsou 
nej pod stat něj ším, ale ur či tě jed ním z dů le ži tých sig ná lů 
o uplat ně ní čes ké ho di vad la na me zi ná rod ním po li. 
V po rov ná ní se svě tem si Na iv ní di vad lo ve svém obo ru 
vů bec ne sto jí špat ně. Dlou há řa da za hra nič ních úspě chů 
v uply nu lých pě ti le tech je dob rou zprá vou pro měs to 
Li be rec i pro Čes kou re pub li ku. 
Pro při po me nu tí:

2000
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Bel gie: Liége – Ali ba ba 
Slo vin sko: Ma ri bor, Po letni Pristan – Lí ný Lars 
Slo ven sko: Ko ši ce, Rožňa va, Čes ké dny – Ali ba ba

2001
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
Špa něl sko: Mad rid, Alca lá de He na res – Teatra lia – Ali ba ba 
Slo ven sko: Nit ra, Viszegrádské se tká ní – Bez hla vý ry tíř
Pol sko: Bialystok, Aka de mia Teatralna – Jak cho dil Ku ba 

za Marky tou (v rám ci aka de mic ké ho pro gra mu Se tká ní 
s mis try obo ru)

Ně mec ko: Bautzen – Bez hla vý ry tíř 
Pol sko: Var ša va, pro jekt pol ské ho a čes ké ho Di va del ní ho 

ústa vu „To nej lep ší z čes ké ho di vad la“ na Ma lé scé ně 
pol ské ho Ná rod ní ho di vad la – Bez hla vý ry tíř

Irsko: Dub lin – Bez hla vý ry tíř (v an glic ké ver zi)
Me xi ko: Guana jua to a Me xi co Ci ty, Cervanti no – Ali ba ba

2002
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−      
Ka na da: Quebec, Jonquié re, La Se mai ne Mo dia le 

de la Ma rionnettess – Ali ba ba a Jak cho dil Ku ba 
za Marky tou – Pro log Čes ké se zo ny v Ka na dě 

Slo vin sko: Ma ri bor, Po letni Pristan – Ko lí bá se vel ry ba
Slovinsko: Lublja na, Lutke 2002 – Ko lí bá se vel ry ba 
Slo ven sko: Banská Bys tri ca, Bábkarská Bys tri ca – Bou ře

2003 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
Slo vin sko: Ma ri bor, Po letni Pristan – Jablo ňo vá pan na
Slovinsko: Ljublja na, Lutke 2003 – Jablo ňo vá pan na
Pol sko: Slupsk, Euro fest – Lí ný Lars 
Ra kous ko: Mistelbach, Interna zio na le Puppenta ge – Zví ře cí 

di vad lo
Ně mec ko: Bautzen – Ali ba ba 

2004 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
Fran cie: Štrasburk, Les Gi bou lées de la Ma rionnette – Ali ba ba 
Chor vat sko: Ri je ka, World Puppet Fes ti val při Kon gre su 

UNI MA – Bou ře
Ma ďar sko: Pécz – Ali ba ba
Chor vat sko: Osi jek – Ali ba ba, Jak cho dil Ku ba za Marky tou
Slo ven sko: Bra ti sla va, Bi bia na – Jak cho dil Ku ba za Marky tou
Ka na da: Quebec – Sa gue nay, Les Ma ni ganses – Bou ře
Ně mec ko: Stei nau – Ali ba ba
Pol sko: Wrocław – Ali ba ba

Trajekt do Irska

S velvyslankyní ČR v Mexiku PhDr. Věrou Zemanovou

V madridském metru



Z. Schmidová hraje na břehu Písečné řeky – Québec, Kanada, 2002

Přestávka ve zpěvu cestou na velryby – Québec, 2004

Tadoussac – Québec

S Michalem Dočekalem před vernisáží na vršku Mont Jacob – Jonquiére

Je po Bouři a teď domů – Cépal, Québec

Alibaba v klášteře františkánů – Osijek, Chorvatsko

Cestou do Mariboru



je pře hlíd ka pro fe sio nál ních loutko vých di va del pro dě ti 
předškolní ho vě ku, kte rá se ko ná v Li ber ci, vždy ve dru hé po lo vi ně června ja ko bie ná le. 
Je uzná va ným fes ti va lem lout ko vé ho di vad la pro nej men ší pub li kum, s pa ra met ry 
me zi ná rod ní  akce a s vý znam nou za hra nič ní účas tí sou bo rů a po zo ro va te lů, 
kte ří na ni při jíž dě jí pro střed nic tvím svě to vé loutkářské or ga ni za ce UNI MA. 
Kro mě od bor né ve řej nos ti je festival pev ně za ko ře něn i v po vě do mí ob ča nů 
měs ta Li ber ce a je pub li kem oče ká ván a hoj ně na vště vo ván. 

Prolog v ulicích

Norwich Pupper Theatre – Anglie

Dvojice klasiků – Pavel Polák a Pavel Kalfus

Děkanka DAMU Markéta Schartová

a prezidentka UNIMA 

Margareta Niculescu

Divadlo Minor, Praha 

Meiningen Puppentheater – SRN



Maringotka Thierry Duprého (Theâtre du Risorius)

Tradiční průvod Pražskou ulicí

V atriu Oblastní galerie v Liberci

Puppentheater Margit Gysin – Švýcarsko

Předseda poroty 

a čestní hosté

Divadlo Líšeň

Thierry Dupré – Francie

Divadlo Neslyším



V po sled ních le tech do šlo k oži ve ní stu dio vé ho pro sto ru, 
kte rý se na chá zí v prv ním pat ře di vad la a má ka pa ci tu 
cca 70 míst. Ať už z pře byt ku ener gie čle nů sou bo ru, z je jich
chu ti tvo řit ně co na víc, ne bo z pros té po tře by her ců před stou -
pit ob čas před do spě lé pub li kum, vzni ka jí ve Stu diu NDL 
tzv. „in sce na ce nad plán“ – a to jak pro dě ti (Taška ři ce,
při pra vo va ná Písmenko vá po lév ka), tak i pro do spě lé 
(Marbuel a Kra ti no ha, … a ji ný Bed řich..., Léč ba ne kli dem).
Taška ři ce při šly na svět ro ku 2001 co by spon tán ní re ak ce 
dám ské čás ti sou bo ru na sou běž ně vzni ka jí cí (ví ce mé ně 
„pán ský“) Vy ná lez zká zy. Ten týž rok se ve Stu diu za byd lel
i Marbuel a Kra ti no ha, pů vod ně „ne naivní“ zá le ži tost. 
V se zo ně 2003/2004 vzni ka jí hned dvě stu diovky pro do spě lé
di vá ky – wernischovská ko láž … a ji ný Bed řich..., úspěš ně
před ve de ná i na fes ti va lech v Plz ni, Hrad ci Krá lo vé či 
na praž ském „Pře le tu“, a dra ma ti za ce pě ti Sa ki ho po ví dek 
Léč ba ne kli dem. 

... a jiný Bedřich...

Léčba neklidem

Taškařice



Po roz hod nu tí ve de ní měs ta Li ber ce vlo žit do re kon struk ce di vad la
pro dě ti část ku 15 milionů ko run i za ce nu, že pů jde o in ves ti ci 
té měř „ne vi di tel nou“, se v listopadu ro ku 2002 za ča lo sta vět
a v září 2003 pro běh la ko lau da ce. 
Cí lem by lo de fi ni tiv ní ukon če ní ne vy ho vu jí cí ho, tři cet let tr va jí cí ho
pro vi zo ria, kte ré vznik lo ve sta rých ča sech a v po sled ních le tech
do ká za lo fun go vat pou ze dí ky na dě ji na změ nu. 
Vý cho zím a zá sad ním vo dít kem pro ce lou stav bu se sta la 
stu die ing. arch. Jo se fa Patr né ho. Je ho po drob ná zna lost bu do vy
a po třeb di vad la by la ne smír ně cen ná a pro jek tan tům pře de stře la
manti ne ly, jež ne by lo naštěstí mož né pře kro čit. Sta veb ní fir ma Brex 
pra co va la s res pek tem a ohle duplností k hra cím po vin nos tem 
di vad la, kte ré tak i přes pro voz ní slo ži tos ti do ká za lo do stát všem
zá vaz kům. Li be rec ké ško ly ani ve řej nost ne by ly v ná vště vách 
Naiv ní ho di vad la v ničem oši ze ny. 
V boč ním trak tu vy rost la tří podlažní vestavba. V pří ze mí 
a v me zi pat ře jsou skla dy de ko ra cí a lou tek v od po ví da jí cím 
pro stře dí za bezpe če ném mo der ní vzdu cho techni kou. Zdvi ha cí
plo ši nou lze pře sou vat de ko ra ce pří mo k je viš ti. Ve dru hém 
pod la ží se na chá zí krejčovna a no vé po ho dl né šat ny pro her ce
a tech ni ku s mož nos tí sle do vat dě ní na je viš ti pro střed nic tvím
odposle chů a mo ni to rů. Po pr vé v his to rii je k dis po zi ci 
odpo činko vá míst nost s ku chyň kou. Tře tí pat ro no vé di va del ní 
bu do vy pat ří díl nám. O truhlářském ate lié ru pod stře chou ve tva ru
čtrnácti bo ké ho hra no lu jde zprá va, že je to nej hez čí pro stor 
v di vad le… 

Architekt J. Patrný (vpravo)

... a v roce 2004 přibyla nová sedadla



ZU ZA NA SCHMI DO VÁ
nar. 1940 v Bra ti sla vě, 
v NDL je od ro ku 1961, 

hrá la ve 110 in sce na cích.
Po zo ru hod ná ro le po ro ce 2000: 
Vo do vod v ins ce na ci O hro cho vi,

kte rý se bál oč ko vá ní

JI ŘÍ ŠVEC 
nar. 1939 v Pra ze, 

v NDL je od ro ku 1964, 
hrál ve 104 in sce na cích.

Po zo ru hod ná ro le po ro ce 2000:
Tho mas Roch ve Vy ná le zu zká zy

ZDE NĚK PE ŘI NA 
nar. 1946 v Cho tě bo ři, 
v NDL je od ro ku 1968, 
hrál v 88 in sce na cích.

Po zo ru hod ná ro le po ro ce 2000:
Clo vis loutko he rec 
v Léč bě ne kli dem

MAR KÉ TA SÝ KO RO VÁ 
nar. 1964 v Li ber ci, 

v NDL je od ro ku 1991, 
hrá la v 27 in sce na cích.

Po zo ru hod ná ro le po ro ce 2000: 
éte ric ký duch Ariel v Bou ři

MA REK SÝ KO RA 
nar. 1966 v Jih la vě, 

v NDL je od ro ku 1992, 
hrál v 31 in sce na cích.

Po zo ru hod ná ro le po ro ce 2000: 
ma lo moc ný v ins ce na ci 

Tris tan a Isol da

TO MÁŠ BĚ LOHLÁVEK 
nar. 1963 v Li to mě ři cích, 
v NDL je od ro ku 1998, 
hrál v 19 in sce na cích.

Po zo ru hod ná ro le po ro ce 2000: 
Vo sa s fia lo vou teč kou v ins ce na ci

Má me kli ku po hád ko vou



HE LE NA FANTLOVÁ 
nar. 1946 v Kut né Ho ře, 
v NDL je od ro ku 1969, 
hrá la v 89 in sce na cích.

Po zo ru hod ná ro le po ro ce 2000: 
hlas Isoldi ny mat ky v ins ce na ci 

Tris tan a Isol da

MILAN HOD NÝ 
nar. 1939 ve Zlí ně, 

v NDL je od ro ku 1973, 
hrál v 74 in sce na cích.

Po zo ru hod ná ro le po ro ce 2000: 
Mr. ma gie Prospe ro 
v ins ce na ci Bou ře

ZU ZA NA KO LO MAZNÍKO VÁ
nar. 1963 v Pra ze, 

v NDL je od ro ku 1989, 
hrá la ve 29 in sce na cích.

Po zo ru hod ná ro le po ro ce 2000:
Clau dia Cardi na lo vá v ins ce na ci 

... a ji ný Bedřich...

FILIP HO MO LA 
nar. 1969 v Pra ze, 

v NDL je od ro ku 1999, 
hrál v 18 in sce na cích.

Po zo ru hod ná ro le po ro ce 2000: 
Ří man v ins ce na ci ... a ji ný Bed řich...

JA NA VYŠOHLÍ DO VÁ 
nar. 1979 v Hrad ci Krá lo vé, 

v NDL je od ro ku 2001, 
hrá la v 6 in sce na cích.

Po zo ru hod ná ro le po ro ce 2000:
Prin cez na s ovětve nou hla vou 

v ins ce na ci Má me kli ku po hád ko -

MI CHAE LA HO MO LO VÁ 
nar. 1972 v Bra ti sla vě, 
v NDL je od ro ku 1999, 
hrá la v 9 in sce na cích. 

Po zo ru hod ná ro le po ro ce 2000: 
dě si vě hod ná Berta (cinky linky)

v Léč bě ne kli dem

KA RO LÍ NA ROTTO VÁ 
nar. 1978 v Hrad ci Krá lo vé, 

v NDL je od ro ku 2003, 
hrá la v 6 in sce na cích.

Po zo ru hod ná ro le po ro ce 2000: 
for tel ná ko vářka v Čer tech z Ještě du

PA VEL KRYL
nar. 1981 v Pra ze, 

v NDL je od ro ku 2004, 
hrál v jed né ins ce na ci.

Po zo ru hod ná ro le po ro ce 2000: 
po hád kář Vi lém v ins ce na ci 

O ztra ce ném bles ku



ŘEDITEL
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
Sta ni slav Doub ra va

UMĚ LEC KÝ SOU BOR
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Dra ma turg: Ví tek Pe ři na
Ko re pe ti tor: Mi ro slav Oša nec
Čle no vé sou bo ru: 
He le na Fantlo vá
Mi chae la Ho mo lo vá
Zu za na Ko lo mazní ko vá
Ka ro lí na Rotto vá
Zu za na Schmi do vá
Mar ké ta Sý ko ro vá
Ja na Vy šohlí do vá
To máš Bě lohlá vek
Fi lip Ho mo la
Mi lan Hod ný
Pa vel Kryl
Zde něk Pe ři na 
Ma rek Sý ko ra
Ji ří Švec

JE VIŠT NÍ TECH NI KA
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
šéf tech ni ky: Pe tr Je lí nek
zvu kař: Mi lan Bla že k
osvětlo vač: Ji ří Vintr
technici: Pa vel Bu ga, Jan Tyšl
webmaster: Ond řej Su chá nek

EKO NO MIC KO–PRO VOZ NÍ ÚSEK
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ná měst ky ně ředi te le: Ja na Hle dí ko vá
Kateřina Pavlů (na mateřské dovolené)
fi nanč ní účet ní: Mi chae la Stříbrná
Liana Kolářová (na mateřské dovolené)
mzdo vá účet ní: Jit ka Rücke ro vá 
asis tent ka ře di te le: Ha na No vot ná

OB CHOD NÍ OD DĚ LE NÍ
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
vedoucí: Ja kub Ho ra
před pro dej vstu pe nek: Ha na No vot ná, Eva Machačková

SCÉ NIC KÁ VÝ RO BA
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
šéf dí len: Old řich Ji ří ček
ma líř ka de ko ra cí a garde ro biérka: Lud mi la Vaňko vá
krejčo vá: Mi ro sla va No vá ko vá

HOS PO DÁŘ SKÁ SPRÁ VA A ÚDRŽ BA
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ve dou cí: Ja na Langhamro vá
pro voz ní zá meč ník a údrž bář: Mi lo slav Ma lý
ukli zeč ky: Ma rie Josko vá, So ňa Ma ruške vi čo vá
ři dič: Ze non Ku ři no ha



Naivní divadlo nemá stálého režiséra, ale spolupracuje 
s hostujícími profesionály z jiných loutkových a činoherních
divadel (Dvořák, Dočekal), zve ke spolupráci mladé, často 
i začínající tvůrce (Jirků, Tichý, Renč, Vodička) a významný
prostor dostávají v posledních letech i dvě členky souboru –
„hrající režisérky“ či „režírující herečky“ – Michaela Homolová 
a Markéta Sýkorová. Za mužskou část ansámblu se svou režijní
troškou do mlýna snaží vyrovnat misky vah i Zdeněk Peřina.

TO MÁŠ DVO ŘÁK (1956)
V le tech 1975–1979 stu do val loutko he rectví na DAMU, po té 
na stou pil do plzeň ské ho Di vad la Al fa (zde s vý jim kou an gaž má
v Naiv ním di vad le v se zo ně 1989–1990 pů so bí do dnes). V Plz ni
se ča sem vě no val čím dál ví ce re žii, od ro ku 1989 již re ží ro val
vý hrad ně a ro ku 1991 se stal umě lec kým ve dou cím sou bo ru.
Z je ho re žií jme nuj me na pří klad in sce na ce Po sví ce ní v Hudli cích
a v Pra ze, Je minko te, Psohlavci, Lás ka vše za chrá ní. Spo lu
s vý tvar ní kem Iva nem Ne sve dou na va zu je na od kaz tra dič ní ho
lout ko vé ho di vad la, což je pa tr né i na in sce na cích her Ivy 
Pe ři no vé, kte ré ti to plzeň ští tvůr ci (spo lu se skla da te lem
J. Koptí kem) vy tvo ři li v NDL: Bez hla vý ry tíř, Ali ba ba a čty ři cet 
lou pež ní ků, Alí na aneb Pet řín v ji ném dí lu svě ta a dal ší. 

MI CHAL DO ČE KAL (1965)
Stu dia re žie na DAMU ab sol vo val ro ku 1991 in sce na ce mi 
Dan to no va smrt a Ve čer tří krá lo vý. V le tech 1991–1994 byl 
re ži sé rem Spol ku Kaš par (na pří klad Ka tynka z Heilbronnu).
V ob do bí 1994–2002 byl umě lec kým šé fem praž ské ho Di vad la
Ko me die (zde re ží ro val mi mo ji né Tři sest ry, Krá le Leara, Sen
no ci sva to jánské). Ro ku 2002 se stal šé fem či no hry Ná rod ní ho
di vad la (na pří klad Cy ra no z Berge ra cu, Ja ko na pros tý ší len ci,
La ko mec). S vý tvar ní kem Pet rem Ma táskem zin sce no val v NDL
ro ku 1998 Erbe no vu Ky ti ci a v ro ce 2002 Sha kespea ro vu Bou ři. 

JAN JIRKŮ (1977)
KALD DAMU ab sol vo val v ro ce 2002 a té hož ro ku se stal
i umě lec kým šé fem Di vad la Mi nor. Z je ho re žií pro to to di vad lo
uveď me na pří klad in sce na ce Ka ba ret Tlu kot a bub no vá ní aneb
Ve li ké pu to vá ní, Vá no ce aneb Pří běh o na ro ze ní, Pí seň pís ní...
Spo lu pra co val rov něž s Di vad lem Nablízko (mj. Ži vá vo da),
s plzeň ským Di vad lem Al fa (např. Má linka, bobr a král na
střeše) a v ne po sled ní řa dě ta ké s Naiv ním di vad lem, kde ro ku
2000 zrea li zo val svou absolventskou ins ce na ci – Jablo ňo vá
pan na.

MAR TIN TI CHÝ (1975)
Mla dý re ži sér na vol né no ze vy stu do val či no her ní re žii na JA MU
v Br ně. Z je ho tvor by zmiň me po díl na re žii pro jek tu Ze ži vo ta
oblud né ho hmy zu v Klic pe ro vě di vad le, v ústec kém Či no her ním
stu diu na  stu do val Faidru, v pl zeň ském Di vad le Al fa re ží ro val
ins ce na ci O chlap ci, kte rý vrá til li dem slun ce. Čin nost ro dá ka
z Rumburku se vý raz ně vá že k mís tu je ho sou čas né ho byd liš tě,
k Li ber ci – v Di vad le F. X. Šal dy na stu do val Arab skou noc
a v Naiv ním di vad le je po de psán pod in sce na cí Vy ná lez zká zy. 

PE TR VO DIČ KA (1974)
Po roč ním pů so be ní v no vě vznik lém lout ko vém stu  diu při 
Zá pa do čes kém di vad le v Che bu byl v ro ce 1996 při jat na 
praž skou KALD DAMU, kde vy stu do val he rect ví, na něž na vá zal
i stu diem re žie−dra ma tur gie. Od ro ku 1999 je v he rec kém 
an gaž má v Di vad le Mi nor, kde lze zhléd nout i dvě z je ho 
do sa vad ních re žij ních pra cí: Ubu krá lem (pře vza to z Di vad  la
Disk) a au tor skou sci−fi Kosmo – vel ký boj. V NDL zin sce no val
vlast ní úpra vu Bé die ro va tex tu Tris tan a Isol da. 

ADAM RENČ (1977)
Bě hem stu dií obo ru re žie−dra ma tur gie na KALD DAMU při pra vil
ně ko lik in sce na cí: He lenka he lenka (DAMU) by la úspěš ně 
uve de na i na li be rec ké Ma te řince 2001, Cí no vý vo já ček
(Da mú za – Di vad lo Na nu kovo), Peer Gynt (Disk) a dal ší. 
V NDL se v ro ce 2004 uve dl in sce na cí Ote sá nek. S ob li bou
spo lu pra cu je se svým dvor ním au to rem An to ní nem Čí čem. 

MI CHAE LA HO MO LO VÁ (1972)
Stu dia re žie−dra ma tur gie na KALD DAMU ab sol vo va la ro ku
1995 in sce na cí Ces ta ko lem svě ta za osm de sát dní
v česko bu dě jo vickém Ma lém di vad le. Od ro ku 1996 
spo lu pra co va la s pre  šovským Ba badlem (rok 1999 zde strá vi la
ve stá lém úvaz ku). Ro ku 1999 na stou pi la do he recko−re žij ní ho
an gaž má v NDL, kde již před tím při pra vi la in sce na ce Lí ný Lars
a žabka kouzelni ce a Zla tovláska. Z dal ších re žií či spo lu re žií
jme nuj me Kře sad lo, Taška ři ce, O hro cho vi, kte rý se bál oč ko vá -
ní, ... a ji ný Bedřich... Je jí zá li bu v prá ci s dět mi po tvr zu je ne jen
dlou ho le tá spo lu prá ce s dět ským stu diem bra ti slav ské ho 
Gon gu, ale i sou čas ný po byt na ma teř ské do vo le né. 

MAR KÉ TA SÝ KO RO VÁ (1964)
Zku še ná loutko he rečka Naiv ní ho di vad la do kon či la v ro ce 2000
in di vi du ál ní stu di um re žie−dra ma tur gie na KALD DAMU 
absolventskou ins ce na cí His tor ky po dle La Fontai no vých ba jek,
kte rou při pra vi la v do mov ském Naiv ním di vad le. Od té do by
v NDL na stu do va la in sce na ce Hráško vá Zu zanka, Léč ba 
ne kli dem, O ztra ce ném bles ku ne bo se re žij ně po dí le la na 
vzni ku in sce na cí Taška ři ce, O hro cho vi, kte rý se bál oč ko vá ní,
… a ji ný Bed řich... Spo lu s Mi chae lou Ho mo lo vou se vý raz ně 
za slou ži la o oži ve ní stu dio vé ho pro sto ru NDL. 

ZDE NĚK PE ŘI NA (1946)
Tře tí „na iv ní“ re ží ru jí cí he rec Zde něk Pe ři na je v NDL do po sud
po de psán pod dvě ma in sce na ce mi (Vá no ce s Ku li šá kem 
a Čer ti z Ještě du). Vá no ce s Ku li šá kem na stu do val rov něž 
v bra ti slav ském Štátném bábko vém di vad le, dal ší hru své je di né
au tor ky a man žel ky Ivy Pe ři no vé – Kou zel ný prs ten – re ží ro val
v pl zeň ském Di vad le Al fa. 

Máme kliku pohádkovou v režii Tomáše Dvořáka (druhý zprava)

Náročnost zkoušení inscenace Tristan a Isolda připravila některé slabší jedince
(včetně režiséra Petra Vodičky – druhý zprava) o vlasový porost



213 Zví ře cí di vad lo
prem: 3. 12. 1999
a: Iva Pe ři no vá
r: To máš Dvo řák
v: Ivan Nesve da
h: Ji ří Koptík
hr: Z. Pe ři na, F. Ho mo la,

T. Bě lohlá vek, M. Sý ko ra,
J. Švec, Z. Ko lo mazní ko vá,
H. Fantlo vá, M. Ho mo lo vá,
M. Sý ko ro vá

214 Jablo ňo vá pan na
prem: 10. 3. 2000
a–r: K. J. Erben –Jan Jirků
v: Ro bert Smo lík
h: Ja kub Dvo řá ček
hr: Z. Schmi do vá, F. Ho mo la,

Z. Ko lo mazní ko vá,
M. Ho mo lo vá, M. Sý ko ra

215 His tor ky
prem: 1. 6. 2000
a–r: Mar ké ta Sý ko ro vá
v: Iva Ouhrabko vá
h: Jan Basista No vot ný
hr: T. Bě lohlá vek, F. Ho mo la,

Z. Ko lo mazní ko vá,
M. Ho mo lo vá, M. Sý ko ra

216 Kře sad lo
prem: 6. 10. 2000
a: Iva Pe ři no vá
r: Mi chae la Ho mo lo vá
v: Barbo ra Ja kůbko vá
h: Mi ro slav Oša nec, Pa vel Hav  lík
hr: T. Bě lohlá vek, Z. Pe ři na,

Z. Ko lo mazní ko vá,
M. Sý ko ro vá, H. Fantlo vá,
F. Ho mo la, M. Sý ko ra

217 Bez hla vý ry tíř
obn. prem: 27. 1. 2001
a: Iva Pe ři no vá
r: To máš Dvo řák
v: Ivan Nesve da
h: Ji ří Koptík
hr: T. Bě lohlá vek, M. Hod ný,

F. Ho mo la, Z. Pe ři na, M.Sý ko   ra

218 Vy ná lez zká zy
prem: 12. 3. 2001
a–r: Ju les Verne – Mar tin Ti chý
v: Silvie Če pe lá ko vá
h: Jan Oce tek
hr: J. Švec, F. Ho mo la,

M. Sý ko ra, M. Hod ný, Z. Pe ři -
na, T. Bě lohlá vek, Z. Schmi -
do vá

219 Taška ři ce
prem: 19. 3. 2001
a– r: Mi chae la Ho mo lo vá,

Zu za na Ko lo mazní ko vá,
Mar ké ta Sý ko ro vá
(podle ver šů D. He vie ra,
J. Žáč ka, M. Čer ní ka,
J. Weinberge ra)

v: Iva Ouhrabko vá
h: Jan Basista No vot ný
hr: M. Ho mo lo vá,

Z. Ko lo mazní ko vá,
M. Sý ko ro vá 

220 Hráško vá Zu zanka
prem: 25. 5. 2001
a–r: Mar ké ta Sý ko ro vá
v: Iva Ouhrabko vá
h: Jan Basista No vot ný
hr: Z. Ko lo mazní ko vá,

T. Bě lohlá vek, F. Ho mo la,
M. Ho mo lo vá, M. Sý ko ra

221 Marbuel a Kra ti no ha
prem: 22. 11. 2001
a: Ši mon Oli vě tín
r: Mi chae la Ho mo lo vá
v: Barbo ra Ja kůbko vá
h: Fi lip Ho mo la, Mi chal Ko řán
hr: J. Vy šohlí do vá, F. Ho mo la,

M. Ho mo lo vá

222 Ko lí bá se vel ry ba
obn. prem: 7. 12. 2001 
a: Iva Pe ři no vá
r: Pa vel Po lák
v: Ivan Antoš
h: Ví tězslav Hádl
hr: T. Bě lohlá vek, F. Ho mo la,

H. Fantlo vá

223 Bou ře
prem: 18. 3. 2002 
a: Wil li am Sha ke spea re
r: Mi chal Do če kal
v: Pe tr Ma tá sek
h: Vít Brukner a To máš

Pro cház ka
hr: M. Hod ný, F. Ho mo la,

M. Sý ko ra, T. Bě lohlá vek,
Z. Pe ři na, J. Vy šohlí do vá,
M. Sý ko ro vá, H. Fantlo vá,
Z. Ko lo mazní ko vá,
M. Ho mo lo vá 

224 O hro cho vi, kte rý se
bál oč ko vá ní

prem: 19. 10. 2002
a: Mi loš Ma cou rek – Mar ta

Ljubko vá
r: Mi chae la Ho mo lo vá

a Mar ké ta Sý ko ro vá 
v: Jan Po lív ka
h: Vít Brukner
hr: Z. Schmi do vá, J. Vy šohlí do vá,

T. Bě lohlá vek, F. Ho mo la,
P. Je lí nek

225 Má me kli ku po hád ko vou
prem: 15. 2. 2003
a: Iva Pe ři no vá
r: To máš Dvo řák
v: Ma rek Zá koste lecký
h: Ji ří Koptík 
hr: Z.Pe ři na,M.Sý ko ra,F. Ho mo -

la, T. Bě lohlá vek, H. Fantlo vá,
J. Vy šohlí do vá, M. Sý ko ro vá

226 Čer ti z Ještě du
prem: 11. 10. 2003
a: Iva Pe ři no vá
r: Zde něk Pe ři na
v: Ja na Sme ta no vá
h: Mi chal Va niš
hr: K. Rotto vá, J. Hu bert,

M. Sý ko ro vá, T. Bě lohlá vek,
F. Ho mo la

227 … a ji ný Bed řich...
prem: 10. 6. a 21. 11. 2003
a: NDL a Ivan Wernisch

(mon táž je ho mi nipróz)
r: Mi chae la Ho mo lo vá

a Mar ké ta Sý ko ro vá
h: Jan Ba sis ta No vot ný
hr: H. Fantlo vá, M. Ho mo lo vá,

Z. Ko lo mazní ko vá, K. Rotto vá,
Z. Schmi do vá, M. Sý ko ro vá,
T. Bě lohlá vek, F. Ho mo la,
M. Oša nec, V. Pe ři na,
C. Cardi na lo vá, j. h. 

228 Ote sá nek
prem: 14. 2. 2004
a: K. J. Erben – An to nín Číč
r: Adam Renč
v: Kristi naKarma zí no vá−Renčo vá
h: Jan Vác lav Renč
hr: K. Rotto vá, J. Hu bert,

M. Sý ko ro vá, T. Bě lohlá vek,
F. Ho mo la, M. Sý ko ra,
H. Fantlo vá

229 Léč ba ne kli dem
prem: 11. 4. 2004 
a: Sa ki – Ví tek Pe ři na
r: Mar ké ta Sý ko ro vá
h: Jan Ba sis ta No vot ný
hr: H. Fantlo vá, M. Ho mo lo vá,

Z. Ko lo mazní ko vá,
K. Rotto vá, F. Ho mo la,
J. Hu bert, M. Oša nec,
V. Pe ři na a Z. Pe ři na

230 Tris tan a Isol da
prem: 29. 5. 2004
a–r: Pe tr Vo dič ka
v: Pa vel Ko de da
h: Jan Ma tá sek
hr: Z. Ko lo mazní ko vá,

K. Rotto vá, M. Sý ko ro vá,
T. Bě lohlá vek, F. Ho mo la,
J. Hu bert, Z. Pe ři na,
M. Sý ko ra

231 O ztra ce ném bles ku
prem: 16. 10. 2004
a: Ví tek Pe ři na
r: Mar ké ta Sý ko ro vá
v: Jan Po lív ka
h: Jan Ba sis ta No vot ný
hr: H. Fantlo vá,

Z. Ko lo mazní ko vá,
K. Rotto vá, F. Ho mo la,
P. Kryl, M. Sý ko ra

232 Krás ný nadha sič
aneb Po žár Ná rod ní ho
di vad la

prem: 19. 2. 2005
a: Iva Pe ři no vá
r: To máš Dvo řák
v: Ivan Nesve da
h: Vra ti slav Šrá mek
hr: H. Fantlo vá, M. Ho mo lo vá,

Z. Ko lo mazní ko vá, K. Rotto vá,
Z. Schmidová, M. Sý ko ro vá,
J. Vy šohlí do vá, T. Bě lohlá vek,
F. Ho mo la, P. Kryl, Z. Pe ři na,
M. Sý ko ra, J. Švec



Výstava k 50 letům NDL trhala v Oblastní galerii rekordy
v návštěvnosti, dokonce kvůli nám museli otevírat i v pondělí… 

Ve spolupráci s Kalendářem Liberecka vychází v roce 2000
CD s písničkami z inscenací NDL, nazvané Kolíbá se, kolíbá.

V roce 2000 nastudoval Zdeněk Peřina v bratislavském Štátnem
bábkovém divadle repliku inscenace Vánoce s Kulišákem.

Výstava Česká loutka na Pražském hradě
nemohla opominout někdejší dlouholeté 
výtvarníky NDL Pavla Kalfuse a Ivana Antoše.

Zuzana Schmidová již zvládla chodit s Kubou 
za Markytou v němčině, francouzštině 
i v esperantu! Ani tento univerzální jazyk však
nepomohl Kubovi Markytu konečně získat, 
a tak Kuba musí uhánět Markytu (a Zuzanu) 
i nadále. Premiéra byla roku 1987!

Sdružení Česká beseda vydává v roce 
2000 knížku Petry Balounové – Iva Peřinová,
kmenová autorka Naivního divadla v Liberci.

Na festivalu Mateřinka 01 získávají Michaela
Homolová, Zuzana Kolomazníková a Markéta
Sýkorová cenu za „adekvátní interpretaci 
básnického slova ve spontánní jevištní
spoluhře v inscenaci Taškařice“.

V rámci festivalu La Semaine Mondiale 
de la Marionnettess v kanadském Québecu
v roce 2002 přednáší Iva Peřinová o psaní divadelních textů.

I přes snahu ukrýt se v domě s pečovatelskou službou a užívat
si penze Naivní divadlo herce Jiřího Švece dostihlo a znovu
zaměstnalo. 

NDL se stalo jedním z iniciátorů Letních setkávání s divadlem,
která se od roku 2002 konají na náměstí Dr. E. Beneše.

Dle regionálního tisku nám v inscenaci Máme kliku pohádko vou
po jevišti pobíhá „největší maňásek na světě“ (myšlen onen obří
nosorožec, jehož v jiné tiskovině pro změnu považovali za hro cha).

Že pro kvalitní a krásné vlasy je zapotřebí šamponu Dove,
potvrdí všem Karolína Rottová. 

30. 6. 2003 se manželům Homolovým narodila dcera Matyl da.

Že je NDL kvalitní líhní nejen kumštýřů, ale i pedagogů, potvrdila
doc. Markéta Schartová svým opětovným zvolením do funkce
děkana DAMU. 

Sezonu 2003/4 strávila Jana Vyšohlídová na roční „pracovní“
stáži ve Velké Británii. Znalost jazyka poté zužitkovala, když 
iniciativně nastudovala svoji úlohu v inscenaci Krásný nadhasič
v angličtině. 

Ke svým 51. narozeninám dostává ředitel NDL Stanislav
Doubrava od souboru roli Mistra Kadó v inscenaci … a jiný
Bedřich..., a od té doby pravidelně hřímá na překvapené diváky,
že „poslušnost a neposlušnost jsou projevy slabého ducha“.

Významný americký časopis Puppetry International otiskl 
na titulní straně fotografii z naší Bouře.

Oživení studiového prostoru se dramaturg NDL Vítek Peřina
rozhodl více zviditelnit též ideou pravidelných „Večerních úterků
v Naivním“. Z různých důvodů se tyto večerní úterky následně
uskutečnily v pondělí, ve čtvrtek a dvakrát v sobotu.

Bohémský život Tomáše Bělohlávka doznal během krátké doby
razantní proměny: nyní je šťastně ženatý, stará se (zatím) o tři
děti a pejska. 

V roce 2003 vznikly nové internetové stránky NDL, o nichž do
webové knihy návštěv jedna paní napsala, že „nevidela lepšie“!

Na Mateřince 03 získal kolektiv NDL mimořádné uznání 
za originalitu a vtip skečů uvádějících festivalová představení.

V roce 2003 Naivní divadlo poprvé
doprovodilo svou inscenaci projek cí
titulků – stalo se tak v případě 
Zvířecího divadla na festivalu 
v rakouském Mistelbachu.

V říjnu 2003 odvolala Rada města
Liberce ředitele městských
příspěvkových organizací včetně
ředitele NDL. V lednu 2004 obhájil
Stanislav Doubrava ve výběrovém
řízení post ředitele a byl potvrzen 
na období čtyř následujících let.

Dvorní autorka NDL Iva Peřinová
převzala 18. března 2004 Cenu
Assitej, která je udělována umělcům
věnujícím se divadlu pro děti.

Michaela a Filip Homolovi spolu
s Vítkem Peřinou dokončili sestřih
krátkého filmu o Mateřince 03.

Inscenace Bouře se v červnu 2004 hrála na festivalu konaném
u příležitosti kongresu UNIMA v chorvatské Rijece, na kterém
byl Stanislav Doubrava zvolen viceprezidentem UNIMA.

Milana Hodného natolik nelákaly cesty s Bouří do Rijeky 
a Kanady, že kvůli tomu dokonce předstíral infarkt. Na JIP ho
však dali do pořádku a Milan pak – jako vždy – v roli Prospera
exceloval. 

Markéta Sýkorová obdržela na Skupově Plzni cenu za herecký
výkon v roli Smrti (Tristan a Isolda). Za finanční odměnu 
spojenou s oceněním pořídil obratem její přítel Jan Basista
Novotný nová okna. 

Nejmenovaný člen souboru, zajišťující projekci titulků 
k představení Bouře, si před odletem do Kanady ověřil, že taxík
vám z Liberce na Ruzyni dokáže přivézt zapomenutý pas za
méně než 90 minut a více než 3 000 Kč.

Na výletě za kanadskými velrybami se pustila Helena Fantlová
v autobuse do zpěvu. Nezapěla však tematicky vhodný hit
„Kolíbá se, kolíbá“ (stejnojmenné CD je dosud v prodeji!), 
nýbrž sklidila mezinárodní ovace se slovenskou písní 
„Ej slunéčko horúcé“!

Iva Peřinová opustila post dramaturga, aby prý „měla větší klid
na psaní her pro NDL“. Takřka vzápětí napsala knihu pro 
nakladatelství Albatros Zápisky křídlem a kopyty, která vyšla 
na podzim 2004. 

Herečka Zuzana Kolomazníková si vyzkoušela roli asistentky
režie a byla natolik úspěšná, že se ji ředitel Doubrava snažil
nalákat rovnou i ke třetímu úvazku – ve funkci inspice. Zuzka 
s díky odmítla a o volný post následně svedli lítý, až nemilosrdný
boj ostatní herci. 



Na iv ní di vad lo Li be rec by lo za lo že no v ro ce 1949 ja ko jed na
z prv ních pro fe sio nál ních loutko vých scén v bý va lém 
Čes ko slo ven sku. Přes to že se je ho tvor ba při ro ze ným vý vo jem
ubí ra la růz ný mi smě ry, v pod vě do mí di vá ků i od bor ní ků se 
za pi su je ja ko vel mi kva lit ní čes ké lout ko vé di vad lo již 
pě ta pa de sát let. 
V ra ném ob do bí do sáh lo di vad lo vr cho lu ro ku 1959 dí ky hře 
Ta jem st ví zla té ho klíčku au torky E. Bo ri so vé. Zin sce no val ji 
J. Fi li pi a vý tvar ní kem by la A. My tysko vá. V 60. le tech, v do bě
pů so be ní re ži sé ra a scé no gra fa J. Schmi da, se in sce na ce 
Naiv ní ho di vad la vzda lu jí po pisu, ote ví ra jí se dět ské fan ta zii,
vlast ní ima gi na ci a prá ci v tý mu. Me zi nej ob lí be něj ší 
a nej úspěš něj ší pro duk ce té do by pat ři la hra Po klad ba by 
Mra če ni ce od L. Dvor ské ho (1963) a Taš ká ři O. Augusty
(1968). O re žii i vý tvar nou strán ku obou těch to před sta ve ní se
po sta ral J. Schmid, jehož jmé no by lo též spo je no s čin nos tí
Stu dia Ypsi lon, působícího v rám ci Naiv ní ho di vad la v le tech
1968–1978. 
Kon cem 70. let a bě hem dal ší ho de se ti le tí krys ta li zu je křeh ká
poe ti ka hří ček pro dě ti z ma teř ských škol re ži sé ra Pavla Po lá ka
a výtvarníka Pavla Kalfuse, kte ré da ly zá klad li be recké mu 
fes ti va lu Ma te řinka, na němž hra jí pro nej men ší čes ká 
i za hra nič ní lout ko vá di vad la. Z mno ha in sce na cí té do by pat ří
k nej zná měj ším Mo ta ni ce K. Ču kovské ho (1974) a dvě in sce na ce
tex tů J. Vodňanské ho Šla barvička na pro cház ku (1978) 
a Po tkal klau na po tkal kloun (1981). 
Po od cho du Stu dia Ypsi lon do Pra hy okouz lu je a ro zesmá vá
mlá dež i do spě lé pub li kum hu deb ně−ko me di ál ní styl in sce na cí
re ži sér ky M. Scharto vé, pro něž je cha rak te ris tic ký úsměv ný
nad hled. Z řa dy po ve de ných děl to ho to ob do bí lze zmí nit hry
O věr ném mi lo vá ní Aucassi na a Ni co letty (1981, vý tvar ník 
I. Antoš), Tu randot ukrutni ce v úpra vě I. Pe ři no vé (1982, vý tvar -
ník P. Kalfus) či Ze ži vo ta hmy zu – též v úpra vě I. Pe ři no vé
(1989, vý tvar ník J. Milfajt). 
Od po čát ku de va de sá tých let je ře di te lem Naiv ní ho di vad la 
S. Doub ra va. Di vad lo ne má stá lé ho re ži sé ra, ale spo lu pra cu je
s hostu jí cí mi pro fe sio ná ly z ji ných loutko vých a či no herních 
di va del. V umě lec kém sna že ní se opí rá o vy zrá lý he rec ký sou bor
a pře de vším o pů vod ní dí la dra ma turgy ně a au tor ky I. Pe ři no vé. 
K nej úspěš něj ším pro duk cím Naiv ní ho di vad la v prů bě hu 
de va de sá tých let pat ři ly prá vě in sce na ce her I. Pe ři no vé, kte ré
vy tvo řil tým hostu jí cích plzeň ských uměl ců: re ži sér T. Dvo řák,
vý tvar ník I. Nesve da a skla da tel J. Koptík. Jed ná se o in sce na ce
Bez hla vý ry tíř (1993), Ali ba ba a čty ři cet lou pež ní ků (1994),
Alí na aneb Pet řín v ji ném dí lu svě ta (1996) a Zví ře cí di vad lo
(1999), kte ré mě lo pre mi éru u pří le ži tos ti 50. vý ro čí di vad la. 
Ne pře hléd nu tel ným po či nem ob do bí po ro ce 2000 se sta la 
in sce na ce praž ské ho re ži sé ra M. Do če ka la a vý tvar ní ka 
P. Ma táska Bou ře (2002), kte rou tvůr ci na vá za li na spo lu prá ci
s NDL při rea li za ci Erbe no vy Ky ti ce (1998). Sha ke spea ro va
Bou ře by la ro ku 2004 úspěš ně uve de na na svě to vém fes ti va lu
ko na ném v rám ci kon gre su UNI MA v chor vat ské Ri je ce a ta ké
na me zi ná rod ní loutkářské pře hlíd ce v ka nad ském Jonquié re. 
Ved le osvěd če ných a zku še ných re ži sé rů však NDL v čím dál
vět ší mí ře zve ke spo lu prá ci ta ké mla dé, lec kdy te pr ve za čí na jí cí
re ži sé ry (J. Jirků, M. Ti chý, A. Renč a P. Vo dička). Pod řa dou 
in sce na cí z po sled ních let jsou rov něž po de psá ny „hra jí cí 
re ži sér ky“ (či „re ží ru jí cí he reč ky“) – M. Ho mo lo vá a M. Sý ko ro -
vá. Spo lu s no vým dra ma tur gem V. Pe ři nou, kte rý ro ku 2003 
vy stří dal I. Pe ři no vou, se za slou ži ly o oži ve ní stu dio vé ho pro sto -
ru NDL. K dří věj ším představením Taškaři ce či Marbuel a Kra ti -
no ha tak přibyly v se zo ně 2003–2004 inscenace …a ji ný
Bedřich... (úspěš ná ko lá ž tex tů čes ké ho bás ní ka I. Wernische)
a Léč ba ne kli dem (dra ma ti za ce Sa ki ho po ví dek).

K 55. vý ro čí di vad la pak při spěl opět tým T. Dvoř áka , kte rý 
(zno vu v čis tě ilu zivním du chu) zin sce no val hru I. Pe ři no vé 
Krás ný nadha sič aneb Po žár Ná rod ní ho di vad la (2005). 
Bě hem své exis ten ce Na iv ní di vad lo pod nik lo čet né ces ty ne jen
do vět ši ny evrop ských ze mí, ale před sta vi lo se i ve Spo je ných
stá tech, Ka na dě, Me xi ku, Čí ně, In dii, Iz ra e li, Ko re ji 
či Pá ki stá nu. 

The Naive Theatre of Li be rec was established in 1949, and it
was one of the first pro fessio nal puppe teer theatres in the 
former Cze cho slo va kia. Even though this Czech theatres... 
na tu ral blosso ming has ta ken va rious di rections, it has, for the
last fifty−fi ve years re mai ned in the minds of audiences as well as
pro fessio nals as one with excellent quali ty puppet 
performances. 
The theatre’s early pe riod peaked in 1959 with a play The Secret
of the Gol den Key by E. Bo ri so vá with J. Fi li pi as the 
di rector and with A. My tysko vá who pro vi ded the sce nography. 
In the sixties, performances put on by the Naive Theatre went
beyond a me re narra tion; under J. Schmid, who was at that 
ti me the di rector and sce nographer, shows aimed at evo king
childrens’ fanta sies and expanding their ima gi na tion. Team−work
was the na me of the ga me as well. Among the most po pu lar and
successful pro ductions of this pe riod we re The Trea su res of an
Old Bat, The Frowner by L. Dvor ský (1963) and Pranksters by 
O. Au gus ta (1968) with J. Schmid being the di rector and 
sce nographer for both shows. His na me was also connected with
the acti vi ties of Stu dio Ypsi lon, the other group of the 
theatre’s artists which was acti ve du ring the years 1968–1978. 
In the se venties and eighties, the de li ca te ly fra gi le poetry of 
she na ni gans pre sent in childrens’ shows di rected by P. Po lák
had crystalli zed and pro vi ded the impe tus for orga ni zing the
now−so−well−known fes ti val Ma te řinka which is held in the Ci ty of
Li be rec. Du ring this fes ti val, Czech and fo reign puppet 
theatres perform for the little ones. K. Ču kovsky’s (1974) 
per for man ce Entangle ment and two shows by J. Vodňanský,
A Crayon Going for a Walk and When a Clown was Met by
a Clo wn (1981) are, among ma ny others, the most known shows
of that era. It was the artist P. Kalfus to gether with the di rector 
P. Po lák who contri bu ted immense ly to the pro duction of the se
shows. 
After the Stu dio Ypsi lons’ mo ve to Pra gue, it was the di rector 
M. Scharto vá who enchanted the young and adult audiences and
ma de them laugh with her sty le that combi ned mu sic with a
co me dy; her shows we re cha racte ri zed by empha si zing 
a joyous aspect of a gi ven the me. Among ma ny other 
performances pro du ced du ring this pe riod be long adapta tions of
works from the middle ages De vo ted Lo ve of Aucassin and 
Ni co lette (1981, sce nography by P. Kalfus), Tu randot, the Cruel
Wo man by I. Pe ři no vá (1982, sce nography by P. Kalfus); further,
the show From the Li fe of Insects, an adapta tion from the work of
the Ča pek Brothers (1989, sce nography by J. Milfajt) was also
pro du ced du ring this de ca de. 
From the be ginning of the ni ne ties, S. Doub ra va has been the
di rector of the Naive Theatre. In its artistic endea vors, the 
theatre has drawn on its own group of expe rienced actors, and
abo ve all, on I. Pe ři no vá’s ori gi nal crea tions. The theatre has no
perma nent di rector and colla bo ra tes with vi si ting pro fessio nals
from other puppet and dra ma play theatres. 
In the ni ne ties, so me of the most successful performances put on
by the Naive Theatre of Li be rec ha ve been tho se by the author 
I. Pe ři no vá. They we re put to gether by a hosting team of artists:
T. Dvo řák as a di rector; I. Nesve da as a sce nographer; and 
J. Koptík who compo sed the mu sic. The se performances inclu ded
The Headless Knight (1993), Ali ba ba and Forty Thie ves (1994),



Alí na ali as Pet řín in Another Part of the World (1996) and The
Ani mal Theatre (1999) which had its first night on the 
occa sion of the 50th anni versa ry of the Naive Theatre. 
The per for man ce of The Tempest (2002) by Sha ke spea re, 
pro du ced by M. Do če kal, di rector of the Na tio nal Theatre in 
Pra gue, and P. Ma tá sek, the re nowned sce nographer, has been
a signi fi cant event in the pe riod after 2000. With this pro duction,
the crea tors conti nued in their coope ra tion with the Naive
Theatre of Li be rec that be gan with the work on Czech classi cal
poetry in the pro duction of K. J. Erben’s Ky ti ce / The Bunch of
Flo wers (1998). The Tempest was successfully accepted at the
World UNI MA fes ti val held on the occa sion of the UNI MA
Congress in Ri je ka, Croa tia (2004) and also at the In ter na tio nal
Puppet fes ti val, Jonquié re, in Quebec, Ca na da. 
Be si des expe rienced di rectors, the Naive Theatre increa singly
invi tes young, often fledge ling di rectors (J. Jirků, M. Ti chý, 
A. Renč and P. Vo dič ka) to co la bo ra te on pro jects. Naive Theatre
pro ductions over the the last few years ha ve often been cre di ted to
the „actress di rectors“, M. Ho mo lo vá and M. Sý ko ro vá. 
To gether with the new dra ma tic advi ser V. Pe ři na, who repla ced
I. Pe ři no vá in 2003, they ha ve been instru mental in the re vi val of
the theatre stu dio in which pre vious performances of The Prank
or Marbuel and Kra ti no ha we re follo wed by a successful text 
colla ge of the works of the Czech poet I. Wernisch (... and Other
Bed řich...) and the dra ma ti za tion of Sa ki’s no vels (Restlessness
Cu re) in the 2003–2004 theatre seaso n. The team led by 
T. Dvo řák which sta ged (again in strictly illu si ve li nes) I. Pe ři no vá’s
play A Handso me First Fi re man or the Na tio nal Theatre Fi re
(2005), has contri bu ted to the 55th anni versa ry of the Naive
Theatre. 
Du ring its exis ten ce the Naive Theatre of Li be rec has ma de 
nu me rous trips not only to most Euro pean countries but has also
performed in the Uni ted Sta tes, Ca na da, Me xi co, Chi na, India,
Is rael, Ko rea and Pa kistan. 

Naives Thea ter entstand im Jahre 1949 als eine der rersten 
pro fessio nellen Puppenspielsze nen in der ehe ma li gen 
Tsche choslo wa kei. Obwohl sich sein Schaffen auf eine 
na türli che Weise durch verschie de ne Richtungen entwickelte, ist
es im Be wusstsein der Be su cher und der Fa chöffentlichkeit
schon seit fünfundfünfzig Jahren als ein sehr hochwerti ges
tsche chisches Puppenthea ter ve rankert. 
Seine erste Schaffenspe rio de erreichte ihren Gipfel in der 
Insze nie rung des Schauspie les von E. Bo ri so vá Ta jem st ví zla té ho
klíč ku / Das Ge heimnis des klei nen golde nen Schlüssels (1959),
Re gie J. Fi li pi, Ausstattung A. My tysko vá. 
In den sechzi ger Jahren, in der Zeit des Wirkens des Re gisseurs
und Bühnenbu chau tors J. Schmid, entfernten sich die 
Insze nie rungen Naiven Thea ters von der Beschrei bung und
öffne ten sich der Kinderphanta sie, der eige nen Ima gi na tion 
und der Teamarbeit. Zu den be liebtesten und erfolgreichsten
Insze nie rungen dieser Zeit ge hö ren Po klad ba by Mra če ni ce /
Der Schatz des alten Weibes Mra če ni ce von L. Dvor ský (1963)
und Taš ká ři / Die Schelme von O. Au gus ta (1968), bei de unter
der Re gie und Ausstattung von J. Schmid. Der Na me dieses
Schöpfers ist auch mit der Tä tigkeit des Stu dios Ypsi lon 
verbunden, das im Rahmen Naiven Thea ters in den Jahren
1968–1978 wirkte. 
Ende siebzi ger Jahre und im Laufe des nächsten Jahrzehntes
kristalli sierte die zarte Poetik der Kinderschauspie le des 
Re gisseurs P. Po lák und des bildenden Künstlers P. Kalfus.
Sie legten den Grundstein für das be rühm te Li be re cer Fes ti val
MA TEŘINKA. Während dieses Festi vals spie len tsche chische
und ausländische Puppenthea ter für das jüngste Pub li kum.
Aus vielen Insze nie rungen dieser Zeit ge hö ren zu den 

be kanntesten Mo ta ni ce  / Das Durchei nander von K. Ču kovskij
(1974) und zwei Insze nie rungen der Texte von J. Vodňanský 
Šla barvička na pro cházku  / Der klei ne Farbstift auf dem 
Spa ziergang (1978) und Po tkal klau na po tkal kloun / Ein Clown
traf einen Clown (1981). 
Nach dem Abgang des Stu dios Ypsi lon nach Prag be zau berte
und erhei terte die Ju gend wie auch das erwachse ne 
Pub li kum der mu si ka lisch−ko mö dia le Stil der Insze nie rungen der
Re gisseu rin M. Scharto vá, für den das lä chelnde und 
verständnisvolle Be handeln des ge ge be nen The mas ty pisch ist.
Aus der Reihe der ge lunge nen Werke dieser Zeit können 
Insze nie rungen O věr ném mi lo vá ní Aucassi na a Ni co letty / Von
der treuen Liebe von Aucassin und Ni co letta (1981, Ausstattung
I. Antoš), Tu randot ukrutni ce / Tu randot, die Grau sa me in der
Bearbei tung von I. Pe ři no vá (1982, Ausstattung P. Kalfus) oder
Ze ži vo ta hmy zu / Aus dem Le ben der Insekten – auch in der
Bearbei tung von I. Pe ři no vá (1989, Ausstattung J. Milfajt) 
erwähnt werden. 
Seit dem Anfang der neunzi ger Jahre steht S. Doub ra va an der
Spitze Naiven Thea ters. Das Thea ter hat keinen ständi gen 
Re gisseur, aber arbei tet mit gastie renden Pro fis aus ande ren
Puppen− und Schauspielthea tern zu sammen. In seinem 
künstle rischen Be mü hen stützt sich das Thea ter auf ein reifes
Schauspie le rensemble und vor allem auf die Ori gi nalwerke der
Dra ma turgin und Auto rin Iva Pe ři no vá. 
Zu den markantesten Erfolgen Naiven Thea ters Li be rec 
der neunzi ger Jahre ge hö ren ge ra de die Insze nie rungen der
Schauspie le von I. Pe ři no vá, die die gastie renden Pils ner
Künstler – Re gisseur T. Dvo řák, Sze nograph I. Nesve da und
Kompo nist J. Koptík – schu fen. Es handelt sich um 
Insze nie rungen Bez hla vý ry tíř / Der kopflo se Ritter (1993), 
Ali ba ba a čty ři cet lou pež ní ků / Ali ba ba und die vierzig Räuber
(1994) und Alí na aneb Pet řín v ji ném dí lu svě ta / Alí na oder 
Pet řín in einem ande ren Weltteil (1996) und Zví ře cí di vad lo / Das
Tierthea ter (1999), das seine Uraufführung anlässlich des 
50. Ju bi läums Naiven Thea ters hatte. 
Zur be deu tenden Tat der Zeit nach dem Jahr 2000 wurde die
Insze nie rung des Pra ger Re gisseurs M. Do če kal und des
Bildners P. Ma tá sek, Bou ře / Sturm (2002), mit der die Schöpfer
an die Zu samme narbeit mit Naivem Thea ter Li be rec bei der
Reali sie rung von Erbens Ky ti ce / Blu menstrauss (1998)
anknüpften. Sha kespea res Bou ře / Sturm wurde mit Erfolg 
im Jahre 2004 an den Weltfestspie len in kroa tischem Ri je ka, die
im Rahmen des Kongresses UNI MA stattge funden hatten, und
auch an interna tio na ler Puppenspie lerschau in ka na dischem
Jonquié re aufge führt. 
Ne ben be währten und erfahre nen Re gisseu ren lädt Naives
Thea ter in einem stets grösse ren Masse auch junge, des 
öfte ren erst be ginnende Re gisseu re (J. Jirků, M. Ti chý, A. Renč
a P. Vo dič ka) zur Mi tarbeit ein. Unter einer Reihe von 
Insze nie rungen aus den letzten Jahren sind ebenfalls „spie len de
Re gisseu rinnen“ (oder „Re gie führende Schauspie le rinnen“) 
M. Ho mo lo vá a M. Sý ko ro vá unterzeichnet. Ge meinsam mit dem
neuen Dra ma turgen V. Pe ři na, der im Jahre 2003 I. Pe ři no vá
ablöste, verdienten sie sich um die Be le bung des Stu dio rau mes
Naiven Thea ters, in dem sie in der Saison 2003–2004 an frü he re
Insze nie rungen Taška ři ce / Schelmenstück oder Marbuel 
a Kra ti no ha / Marbuel und Kra ti no ha mit erflogrei cher Colla ge
von Texten tsche chischen Dichters I. Wernisch (… und ande rer
Fried rich...) und mit der Dra ma ti sie rung Sa kis Erzählungen 
(Léč ba ne kli dem / The ra pie durch Unru he) anknüpften. 
Zum 55. Ju bi läum des Thea ters trug dann wieder das Team 
von T. Dvo řák bei, das (wieder in einem rein illu si ven Geist) 
das Spiel von I. Pe ři no vá – Krás ný nadha sič aneb Po žár 
Ná rod ní ho di vad la / Schö ner Oberfeuerwehrmann oder Der
Brand des Na tio nalthea ters (2005) insze nierte. 
Während seiner Existenz verwirklichte Naives Thea ter 
zahlrei che Reisen nicht nur in die meisten euro päischen Länder,
sondern es stellte sich auch in den Ve rei nigten Staa ten von
Ame ri ka, Ka na da, Me xi ko, Chi na, Indien, Is rael, Ko rea oder 
Pa kistan vor. 



Le Théatre Na l̈f a été fondé en 1949 et était un des pre miè res
scènes pro fessionnelles de ma rionnettes en Tché coslo va quie.
Bien que sa créa tion ait pris un che min parti cu lier, les 
specta teurs et la cri ti que le connaissent de puis cinquante −cinq
ans comme un théatre de ma rionnettes du ne excellente 
ré pu ta tion. Sa pre miè re pé rio de culmi ne gra ce au spectacle 
de E. Bo ri so vá Le Secret de la pe ti te clé do rée (1959), mi se en
sce ne par J. Fi li pi, dé cors de A. My tysko vá. 
Dans les années 60. quand Jan Schmid y tra vaillait comme 
metteur en scène et scé nographe, les réali sa tion du Théatre
Na l̈f se sont éloignées des réali sa tions classi ques et souvrent
à la fantai sie denfant, à li ma gi na tion me^me et au tra vail dé qui pe.
Parmi les meilleu res réali sa tions de cette pé rio de−là , on compte
Le Tré sor de la vieille Mra če ni ce dont lauteur est L. Dvor ský
(1963) et Les Plai santins de O. Au gus ta (1968). Leurs mi ses 
en scène et dé cors ont été réali sées par J. Schmid. Le nom 
de cet artiste est lié à lacti vi té du Stu dio Ypsi lon qui repré sente
la deuxième équi pe de ce théatre en 1969–1978. 
Dans les années 70 et pen dant les dix années suivantes, 
les spectacles sont teintés de poésie tendre dans des pe tits
spectacles conçus pour les enfants par le metteur en scène 
P. Po lák et le scénographe P. Kalfus. Ces spectacles fu rent 
à la ba se du célèbre fes ti val de Ma te řinka, orga ni sé à Li be rec et
orienté vers la créa tion pour le jeune publi que. Pen dant le 
fes ti val me^me les théatres de ma rionnettes de létranger jouent
pour les pe tits enfants. Parmi les importants pré pa rés pour ce 
fes ti val, on peut mentionner Mo ta ni ce (L’ Embrouilla mi ni) de 
K. Ču kovskij (1974) ainsi que la mi se en scène de deux textes
de J. Vodňanský Un Crayon de couleurs est allé faire une 
pro me na de (1978) et Un Clown a rencontré un Clawn (1981). 
Après le dé part de Stu dio Ypsi lon pour Pra gue, les specta teurs
sont enchantés, aussi bien les enfants comme les adultes, par la

touche co mi que|et lenvi ronne ment mu si cal des réali sa tion 
de M. Scharto vá. Le souri re est le trait ca racté risti que de ses
créa tions. Il faut ci ter, entre autre, des réali sa tions Sur la mour
fidè le de Aucassin et Ni co lette (1981, dé cors de Ivan Antoš),
Tu randot la cruelle de I. Pe ři no vá (1982, dé cors de P. Kalfus) 
et De la vie des insects (1989, dé cors de J. Milfajt). 
Un évé ne ment marquant surve nu après lan 2000 est une 
réali sa tion du metteur en scène de Pra gue M. Do če kal et du
scé nographe P. Ma tá sek, La Tempe^te (2002) au sein de la quelle
les créa teurs ont conti nué à colla bo rer avec le Théatre Na l̈f 
Li be rec qui a dé bu té avec la réali sa tion de Ky ti ce (Le Bouquet 
de fleurs, 1998) de K. J. Er ben. La Tempe^te de Sha ke spea re
a connu un important succès au Fes ti val mondial, auprès du
Congres de UNI MA à Ri je ka (Croa tie) et ainsi que lors du fes ti val
in ter na tio nal de ma rionnettes à Jonquiè re (Ca na da). 
A cô té de metteurs en scène forte ment expé ri mentés, le Théatre
Na l̈f pro po se une colla bo ra tion avec de jeunes metteurs 
en scène très souvent dé bu tants (J. Jirků, M. Ti chý, A. Renč 
et P. Vo dič ka). Un certain nombre de réali sa tions ayant eu lieu
ces derniè res années a vu le jour par le tra vail de metteu ses 
en scène – co mé diennes (ou bien de co mé diennes – metteu se
en scène?) – M. Ho mo lo vá et M. Sý ko ro vá. Gra ce a une équi pe
compo sée du nouveau responsable du ré pertoi re V. Pe ři na (dont
le pré dé cesseur était I. Pe ři no vá), li dée de stu dio a été repri se.
Lui ont succé dé les réali sa tions de Taška ři ce (Les 
Plai sante ries) et de Marbuel et Kra ti no ha, puis, en 2003–2004, 
le colla ge de textes du po è te tchèque I. Wernisch (...et autre
Bed řich...), ainsi que la dra ma ti sa tion de contes de H. H. Munro
dit Sa ki (Le trai te ment par linquié tu de).
A locca sion du 55ème anni versai re du théatre, lé qui pe de 
T. Dvo řák a réali sé (de nouveau dans lesprit pu re ment illu soi re)
une pièce de I. Pe ři no vá – Un Beau Surpompier ou L’ incendie
du Théatre Na tio nal (2005). 
Au cours de son exis ten ce, le Théatre Na l̈f a non seule ment
voya gé dans presque toute Euro pe, mais aussi aux Etats−U nis,
au Ca na da, au Me xi que, en Chi ne, en Inde, en Israël, en Co rée
ou enco re au Pa kistan.  
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