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 výrazné 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 počáteční 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 místo 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…

Beezhla vý rytíř
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.

V té době už začíná zkoušet absolvent činoherní
režie brněnské JAMU Martin Tichý verneovku

Jeho vlastní dramatizace se dosti věrně opírala
o předlohu, a to nejen dějem (byť zhuštěným),
ale i v dialozích, jejichž činoherní rozměr později
nasměroval i výběr inscenačních prostředků.
Příběh přiváděl mladé diváky do dobrodružného
světa námořních bitev, podmořských jeskyní
a tajných laboratoří. Mladá výtvarnice Sylvie
Čepeláková navrhla scénu připomínající loď
s velikými plachtami, která poskytovala příležitost
k efektním jevištním proměnám. Součástí scény
bylo i akvárium, tedy jakési „loutkové moře“,
v němž se odehrávaly námořní bitvy a souboje
ponorek. Inscenaci provázelo i několik tzv. živých
obrazů, které připomínaly dobové ilustrace
Verneova románu. Ustrnul děj, herci ztuhli
ve výmluvných pózách a ozval se komentář,
který býval pod ilustrací napsán. Přítomné „retro“
působilo jako lehká úsměvná nadsázka
v celkovém pojetí inscenace.
„… na teprve nedávného absolventa činoherní
režie brněnské JAMU má jeho debut překvapivě
sevřený tvar a přesně vypointované situace.“
(Z. Minstrová, MF Dnes, 15. 3. 2001)
A mládež, které bylo toto představení určeno?
Je známo, že se někdy chová v hledišti jako banda
nevycválanců, ale dlužno říci, že Martinovu
inscenaci přijímala celkem vlídně.

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

Zkoušky na Vynález zkázy a přezkušování
Bezhlavého rytíře vydaly posléze i nikým
nečekaný plod. Obsazení obou zmíněných
inscenací bylo ryze pánské (ve Vynálezu
hrála jen jedna herečka, v Bezhlavci
žádná), a to mělo za následek dočasnou
tvůrčí frustraci dámské části souboru.
Tři herečky, z nichž dvě jsou i režisérkami –
Michaela Homolová, Zuzana Kolomazníková
a Markéta Sýkorová – ji však dokázaly
znamenitě zužitkovat. Zpočátku málokdo
věděl, co spolu v naší zkušebně vlastně
vyvádějí. Prozpěvovaly si tam, pokřikovaly
na sebe ve verších i v próze, hopsaly tam
s plyšovým medvědem, a aby toho nebylo
málo, oslovovaly se paní Oranžová, paní
Červená a paní Zelená. V té době mohly
nastat i obavy o jejich příčetnost,
náhodný návštěvník by z té zkušebny
možná polekaně vycouval. Vše, co ke
svým rejdům potřebovaly, si na scénu
přinášely v odrbaných taškách…
Rodilo se studiové představení zvané

Vznikalo z pocitu, že vzniknout může,
ale nemusí. Výprava byla víceméně z fundusu
(výtvarná spolupráce Iva Ouhrabková),
scénář i režie byly společným dílem všech
tří aktérek. Z veršů a kratičkých pohádek
několika současných básníků (D. Heviera,
J. Žáčka, M. Černíka, J. Weinbergera)
vytvořily poetické představení s jemně
naznačenou dějovou linkou, které mělo
úspěch u dětí i dospělých. Na festivalu
Mateřinka 2001 pak byly tyhle paní
oceněny „za spontánní jevištní spoluhru“.
„Taškařice jsou vtipným dílkem políbeným
jevištní imaginací.“ (O. Hejnic, Liberecký
zápisník, 8. 6. 2001)
Inu, zdá se, že ona nechutná diskriminace žen,
páchaná na herečkách už od antiky
a pokračující přes alžbětince až dodneška,
může mít občas i pozitivní následky.

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

Koncem téže sezony, v květnu 2001, má spatřit světlo světa naše další mateřinka.
Markéta Sýkorová bude režírovat hříčku, kterou napsala na motivy Andersenovy
pohádky Princezna na hrášku. Přesněji řečeno na jeden motiv: hrášek zastlaný
v královských peřinách má prokázat, zda je neznámá dívka princezna,
tedy nevěsta vhodná pro prince. Tím podobnost s Andersenem
končí a vlastní příběh je už dílem autorky.
Ne nadarmo má hra název

Zuzanka totiž princeznou není.
Je to opuštěná dívenka starající se
o hrachové pole, takže jí nevadí
hrášek v posteli, nýbrž to, že neumí
usnout v tak měkkém ustlání.
Typ takovéto „pohádky naruby“ občas
vzniká a jistě bude vznikat i nadále.
Jenomže tentokrát se hvězdy
na nebesích proti nám bezesporu
spikly a seskupily se do jakési přímo
nepřátelské konstelace! Zasáhly svými
zlovolnými pablesky nejen do celkového
rytmu představení, ale i do kýženého motivu hrášku,
až se malinko rozdvojil a zašmodrchal.
A to si ještě s potměšilostí sobě vlastní
posvítily i na výtvarnou podobu Zuzančina
ženicha, aby ten klouček moc diváckých
sympatií nepobral… Co potom platno,
že některé scény byly výtvarně velmi přitažlivé,
ba krásné? Nespravedlivá nebesa!
Nebo že by za tím byla jenom ta spravedlivá,
nutná zkušenost, kterou musí každý z nás
čas od času projít?

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

Přestože se soubor NDL vydává na zahraniční cesty
poměrně často, nastávající sezona 2001–2002
bude v tomto smyslu přece jen o něco divočejší. V září
nás čeká už zmíněné Irsko a hned říjnu prestižní festival
Cervantino v Mexiku. Náš soubor na něm kdysi hrál,
a teď se k nám znovu vrací euforie z návštěvy téhle
exotické lokality. A to nás na konci sezony ještě čeká
festival v Jonquiére, v quebecké oblasti Kanady…
Mexičané se sice spokojí s Alibabou v češtině
(s vysvětlujícími španělskými komentáři), ale ne tak ti
zatrachtilí Kanaďané! Ti vyžadují celé kusy dialogů
hraných v jazyce francouzském! Prý aby tomu diváci
rozuměli – viděl to svět někdy? A přitom už všichni
cítí v kostech, že se na jaře přiblíží pořádná bouře,
respektive Bouře a Dočekal, a taky se už poměrně
s hrůzou povídá o zásadní přestavbě části našeho
divadla… Dá se tedy říct – dosti napínavá sezona!
Naštěstí se už v listopadu dospělí diváci dočkali velmi zajímavé hříčky.
A sice inscenace studiové, večerní, pro nezletilce zásadně nevhodné, která má název

Dramaturgii toto dílko spadlo tak trochu samo do klína. Autor René Levínský je před lety napsal – pod
pseudonymem Šimon Olivětín – pro Jarmilu Vlčkovou a manžele Homolovy. Ve výpravě Barborky Jakůbkové
byla před lety inscenována a hrána – a později naopak nehrána. Vtipný recesistický text s adekvátně pojatou
scénografií byl zkrátka u ledu. Vedení NDL nabídlo Míše Homolové, aby přivezla inscenaci k nám a nastudovala ji znovu, v pozměněném obsazení. Do divadla v té době totiž nastupuje nová členka souboru Jana Vyšohlídová, potenciální dědička komediantských genů… Inscenace Marbuel a Kratinoha s podtitulem „Pekelnej vejkon jedný rodiny rohatý ve žhavý současnosti zaznamenanej“ padla na úrodnou půdu. Dospělé
i odrostlejší
mládež zjevně baví přičernalý humor spojený s Levínského slovní ekvilibristikou, a co je na tom nejhezčí –
chodí se sami a dobrovolně koukat na loutkové divadlo!

V čase předvánočním byl pak obnoven starý
vděčný titul pro nejmenší

V tomto případě však nešlo o pouhé převzetí
rolí. Už původní verze, psaná pro Jiřího Švece
a Dušana Palenčára, nabízela v předscénách
možnost hereckých improvizací a vymýšlení
slovních i situačních gagů. Noví představitelé
Filip Homola a Tomáš Bělohlávek vstupovali
pod vedením Pavla Poláka do svých rolí jinak,
s jinými texty, ale s podobným hravým zaujetím. Dnes už je těžké k tomu více říkat. Ale
jedna paní povídala, že na to chodila v osmdesátých letech se synkem a teď se na to
chystá se synkem své dcery, tak třeba ona…

Konec nostalgie,
jde do tuhého,
začíná se zkoušet

Bo u ř e .

Režisér Michal Dočekal zrealizoval už před časem se scénografem Petrem Matáskem v NDL Erbenovu Kytici.
Klasický titul podmanivě jevištně ztvárněný si získal vděčné diváky nejen z řad dospělých, ale i té vstřícnější části mládeže. O věkové adrese „mládež“ by mohlo vyprávět snad každé divadlo, které uvádí dopolední představení pro školy. Herci už většinou znají svoje gymply, zdravotky, průmky, učňáky či devítky.
A mnohdy dokážou už před začátkem představení odhadnout, jakou mají v souboji s hledištěm šanci
na vítězství.
Ale stalo se, že Michal navštívil derniéru Kytice s publikem, které se rozhodlo už při prvních verších Erbena
knokautovat. Před uvedením Bouře na festivalu Divadlo se o tomto svém zážitku zmínil v příloze MF Dnes:
„… Nebylo slyšet ani slovo. Rozhodl jsem se, že v Bouři budu rychlejší a hlučnější, než se to kdy
vohráblům z devítky může podařit…“

Ferdinand (F. Homola):
„Mirando, tvůj otec vypadá
jako Shakespeare.“
Miranda (J. Vyšohlídová):
„Můžu já snad za to?“

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

Po tomto rozhodnutí následovalo zběsilé dramaturgické otesávání,
vytloukání a zatloukání se zadáním „Shakespeare do 75 minut“.
A povedlo se… Vohráblové většinou ani necekli, vypnuli walkmany
a s úžasem zírali. A tu divadelně lačnější část mládeže strhávala
Bouře svým udivujícím rytmem, scénografií i muzikou Vítka Bruknera.
O charakteru představení mluví i popremiérové titulky z tisku:
„Dočekalova Bouře metá efektní blesky.“
„Bouře odkrývá samu podstatu divadla.“
„V Liberci pojali Shakespeara jako bouři vjemů.“
Hlavní postava hry – mág Prospero – ovládá
nejen přírodní síly a lidskou duši,
ale svými kouzly uvádí do pohybu
i magii jevištní. Není náhodou,
že mu Matásek propůjčil
Shakespearovu tvář.
Vždyť se Prospero v závěru
své magie vzdává stejně jako
Shakespeare, který se Bouří
(svou téměř poslední hrou)
s divadlem zjevně loučí.
Mnohovrstevnatá Bouře
nabízí řadu témat,
ale „magie divadla“
je tentokrát přebila…

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

Další sezona je na spadnutí a mladá absolventka dramaturgie DAMU Marta Ljubková píše pro NDL
dramatizaci čtyř krátkých pohádek Miloše Macourka, jež budou uvedeny pod názvem

O realizaci této nové mateřinky se zasloužily obě naše režisérky, pěkně půl na půl. První dvě pohádky
(O hrochovi… a Jak dělá slunce duhu) byly nastudovány v režii Míši Homolové a druhé dvě (Tučňák
a O vodovodu, který zpíval v opeře) v režii Markéty Sýkorové. Ejhle, jak se nám tu sešla tři M – Marta, Míša,
Markéta – podezřele připomínající iniciály autora předlohy! Snad proto se jim podařilo propojit tak rozdílné
příběhy nenápadnou, leč nápaditou nitkou. A to vše se odehraje na vodě
sladké, slané i bublající: Malý hroch (J. Vyšohlídová) strachy před
očkováním zbělal, utekl na plovárnu, kde zežloutl a ze žloutenky ho
uzdraví doktor, jehož injekce se bál. I v druhé pohádce se děti koupou,
ale sluníčko jim na břehu ukradne barvy z triček, aby si z nich udělalo
na obloze duhu. Tučňák (T. Bělohlávek) ze třetí pohádky by se
zase rád smočil v moři, jenže ve fraku se dá jít leda do divadla.
A tam, v opeře Rusalka, si zahraje roli
Vodníka zpívající vodovod (Z. Schmidová)
oděný do zelených šatů a paruky…
Výprava byla dílem Jana Polívky, v té
době studenta scénografie, který se
svého úkolu ujal s náležitým zaujetím
a vážností. A chtělo by se dodat –
s vážností až nenáležitou. Velmi
zajímavá bílá scéna připomínající
model sluneční soustavy jakoby
nesouzněla s macourkovským světem
plným vtipných nonsensů a úsměvné
naivity. Ale tohle snad dětský divák
vtažený do příběhu opravdu nevnímá.
„Důmyslný systém rozkládacích
okének na kolečkách může být
plovárnou i divadlem, stačí jen zapojit
fantazii, které mají děti dostatek.
I dospělí si po chvíli zvyknou…“
(L. Tampier, MF Dnes, 22.10. 2002)
Přestože si první polovina inscenace
pohrávala s barvami (hroch – duha),
druhá se zdála být poněkud barvitější.
Méně poetická, ale s humornějším
dějem a výběrem inscenačních
prostředků. Takže malé doporučení:
Až se vám doma rozbije vodovod,
nainstalujte si do zdi Zuzanu
Schmidovou. Ta vám tam bude
crčet, bublat a legračně zpívat
i smutné árie!

V únoru 2003 se má uskutečnit teprve druhá, a přesto
už poslední inscenace sezony. Po ní totiž nastane
v divadle převeliký rambajs z bourání a zednického
šturmování v zadním traktu divadla, a kdybychom
chtěli trvat ještě na další premiéře, naši herci by byli
ve svých starých šatnách zasypáni a jejich talenty
pohřbeny v troskách sesutých zdí. Zkouší se inscenace

od Ivy Peřinové, v režii Tomáše Dvořáka, s výpravou
Marka Zákosteleckého. Pohádkový děj vzniká na jevišti
díky Šaškovi a Doktorovi, kteří jej uvedou v život pomocí
kliky pohádkového hracího strojku. Kdesi uprostřed
šaškování a pohrávání si s dějem se jim klika vysmekne
a příběh se začne rozvíjet samospádem. Stává se to:
něco se rozjede špatným směrem a pak už se to nedá
zastavit. A tihle dva chlápci mají kliku, s níž se jim
nebezpečný děj podaří stočit k začátku. Jenže škoda
přeškoda, že je to klika jen pohádková… No není to
skvělá idea? A k tomu skvělá režie a skvělá výprava!
Děti (ty naše milé a skvělé děti) s prsty zaťatými
do předních opěradel jen koukaly, jak ta rozjetá
podivnost vlastně může dopadnout. Jenže kritikové
(ti ohavní) nad tím tak trochu kroutili hlavami.
Ale třeba to byli samí Bulhaři a říkali tím ano, ano, ano…
A po této premiéře zmizela z divadla spolu se starými
hereckými šatnami i dramaturgyně Peřinová. Není
však pravdou, že ji dal ředitel Doubrava odklidit jako
tu sesutou zeď. Pravdou je, že ji ze zchátralosti
mentální i totální nařkla agresivní autorka Peřinová
a dramaturgyně to uznala jako příjemný důvod
k počestné rezignaci.

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

Nového dramaturga Vítka Peřinu přijal ředitel divadla nejspíš proto, aby rodinná kletba dramaturgická
nabyla rozměrů antické tragedie. Tento dramaturg však nedbal žádných varování, ba ani toho, že divadlo
je částečně v rozvalinách. Vždyť Studio NDL přece stojí a nijak se neotřásá! Nalákal na texty z knížky
Ivana Wernische Doupě latinářů režisérky Homolovou a Sýkorovou, poté je obklopila skupinka
herců−dobrovolníků a všichni dohromady se vydali partyzánskou cestou za neplánovaným titulem.
Režisérky v inscenaci obsadily dokonce i dobrovolníky−neherce, jako např. korepetitora, dramaturga,
ba i ředitele, který až dosud své herecké vlohy úspěšně potlačoval. Scénická montáž absurdních
prozaických miniatur Ivana Wernische s hudbou
Jana Basisty Novotného dostala název

... a jiný Bedřich...

Předpremiéra této nové „studiovky“ pro mládež a dospělé se uskutečnila ještě koncem sezony.
Režie opět využila velmi rozmanitých inscenačních prostředků, i loutek ve skladu nalezených nebo
vlající igelitové fólie, v nichž Tomáš Bělohlávek sugestivním způsobem zprostředkovává minipříběh
o lidožroutských latinářích. Proslýchá se, že v inscenaci účinkuje i Claudia Cardinalová j. h.,
my však víme, že Claudia za sebe občas vyšle svou dvojnici Zuzanu Kolomazníkovou, která si s touto
hvězdou v ničem nezadá. Jedním z nejbedřichovatějších Bedřichů je např. Miroslav Ošanec, v řadě rolí
exceluje Filip Homola, ale i ti další a další…
„Dílko se kromě laskavě humorné hravosti dotýká chvílemi zásadních tajemství bytí a při ztvárnění takového
textu, jakým je Kolotoč (snová féerie o podivných pouťových atrakcích a posunech v časoprostoru), mrazí
diváka v zátylku. Služba básníkovi je i přes některé náladové posuny realizována s adekvátní invencí.“
(Jan Kerbr, Divadelní noviny, 8. 2. 2003)
Některé studiovky mají zkrátka víc štěstí než rozumu!

Kardinální Bedřich Kolomazníková

Bedřich Mraskano Bělohlávek

Bedřichové Rottová, Bělohlávek a Schmidová koukají do zdi

Bedřich Fantlová a pes Aristoteles (2x)

Zhruba dva roky předtím jistý Jakub Hora z obchodního
oddělení zatoužil po tom, abychom měli na repertoáru
i nějakou regionální pověst. Tihle lidé samozřejmě myslí
jen na prodejnost a nezajímá je, jak jsou liberecké pověsti
dějově řídké! Nejznámější je pověst o čertech na Ještědu,
na té by se snad příběh vystavět dal, jenomže ten starý
Ještěd přece už není pro dnešní diváky žádným Ještědem! Peřinová se tedy pustila do jakési mystifikace, která
ze staré pověsti vychází, ale jasnovidně směřuje
k současnosti. Dneska zkrátka z Ještědu žádní další čerti
nevylezou, jelikož má na temeni kovovou špičatou čepici,
sloužící jako bytelný špunt. Režií inscenace

byl z neznámých důvodů pověřen herec Zdeněk Peřina –
snad že už kdysi Peřinové režíroval jednu hříčku a příliš ji
nezkazil. Výpravu navrhla studentka 2. ročníku scénografie KALD Jana Smetanová pod pedagogickým dohledem
doc. Pavla Kalfuse. Funkční i nápaditá scéna postupně
narůstá s rozvíjejícím se dějem do výšky, aby byla
na závěr osazena známou čepicí. K té se pak, v jakémsi
inscenačním dovětku, šine maličká osvětlená kabinka
lanovky k rozveselení malých i velkých… Do hlavních rolí
Kováře a Kovářky byli obsazeni mladí a zcela noví členové souboru Jakub Hubert a Karolína Rottová (hráli nejen
„živáky“, ale i s maňásky) a pedagogický dohled měl pan
režisér. Ostatním „maňáskářům“ – Sýkorové, Homolovi
a Bělohlávkovi – šlo pochopitelně všechno samo od ruky,
takže celkový výsledek byl potěšující. Zkoušky stále ještě
probíhaly v podmínkách poněkud polních, ale v říjnu už
titulky místního tisku oznamovaly: „Naivní divadlo má nové zázemí.“ – „Pravdu o Ještědu odhalí loutky.“ – „Naivní
divadlo má nové šatny a dílny.“ – „Jak Ještěd ke své
čepici přišel.“ – „Kulisáci už mají vlastní záchod.“ –
„Čerti z Ještědu kradli kohouty.“.

„Máme rádi akční scénografii, tedy scénu, která hraje sama,“
svěřil se tisku Adam Renč, tehdy ještě student režie a dramaturgie
5. ročníku KALD, před svou libereckou premiérou pohádky

O tuto ideu se Adam se svou sestrou scénografkou Kristinou
Renčovou−Karmazínovou zjevně opřel a oba ji vskutku naplnili.
Výtvarná složka inscenace dominuje, střídání jednotlivých obrazů
je nápadité i efektní. Tomu slouží také netradiční pojetí postavy
Otesánka – ten je původně kouskem dřeva z nezbedného stromku,
později žravým kloučkem, potom obludou, která se na jeviště skoro
nevejde a my vidíme do jeho břicha, kde se jeho „strava“ domlouvá
na záchraně. Inscenace Otesánek je však především divadlo masek,
a to masek velmi barevných a výrazných, karikujících dané postavy. Text hry napsal Antonín Číč, vlastním jménem Adam Renč.
Adam vypráví pohádku méně drsnou, než je předloha, naplnil ji
dějem méně krutým a odlehčil ji humorem. Otesánek spolyká
všechno, co potká – mámu, tátu, domácí zvířectvo, sedláka,
muzikanty i jedlíky, ale neskončí tragicky, ba naopak, stává se
nakonec poslušným stromečkem z lesní školky…
„Neboť, jak říká jeho učitel−strom, když někdo opustí svoje
kořeny, ztratí nadobro klid. Nakonec nezbude Otesánkovi nic
jiného, než aby se zmenšil do původních rozměrů.“
(Z. Minstrová, Liberecký den 13. 2. 2004)
Děj předlohy je natolik lapidární, že každé její jevištní
ztvárnění vyžaduje značný fabulační vklad. Adam zasadil
mezi jednotlivé epizody postavy tří muzikantů, kteří se
vypravili na slavnost jedlíků. Mohla by snad padnout
otázka, zda jejich putování za daným cílem není trošku
umělou berličkou, ale přítomnost muzikantů má
i své jasné plus – živou hudbu.
Pohádka z dílny rodiny Renčů
(hudba Jan Václav Renč)
si získala vděčné diváky…

Klobouk dolů před dalším mladým
týmem, který na jaře 2004 okupoval
scénu Naivního divadla!
Herec Petr Vodička, tehdy student
režie−dramaturgie, spolu
s výtvarníkem Petrem Kodedou
a hudebníkem Janem Matáskem
zinscenovali starou keltskou legendu

Po téhle pohádce neusnete! (Z. Peřina)

Soubor−dobrovolník, příjemně zneklidněn diváckou
odezvou své studiové „bokovky“, už kuje další pikle.
Zdá se, že neklid vznikající z tvůrčích přetlaků se
dá léčit jen dalším neklidem, a proto byl nový titul
takřka nabíledni. Dramatizaci pěti povídek z knížky
anglického humoristy Sakiho

v režii Markéty Sýkorové uvedlo NDL v dubnu 2004
jako druhou studiovou inscenaci sezony. Autor
dramatizace Vítek Peřina nahradil několik postav
vystupujících v předloze osobami, s nimiž se divák už
seznámil z předešlých povídek, a připsal také texty
písní. Hudbu složil osvědčený Jan Basista Novotný.
Režisérka si sama navrhla jednoduchou působivou
scénu a využila prostředků činoherního i loutkového
divadla. Herecký um souboru NDL nás opět nezklamal.
Sarkastický ironik Saki samozřejmě přitahuje různé
divadelní mlsouny, kteří si při představení vychutnávají
jeho humor – ať už černý anebo elegantně anglický.
Ale i ta část mládeže, jež přichází do divadla obvykle
(řečeno slovy mistra Sakiho) „…s výrazem muže, který
si není jist, vstupuje−li do holubníku mezi holubice
nebo do továrny na bomby, takže je raději připraven
na obě eventuality…“, odchází z Léčby patřičně
rozjařena. O přednostech tohoto dílka je ovšem nutné
přesvědčit se v Liberci. V inscenaci je totiž použito
tajemných hejblátek a spouštědel (jinak se jim říká
tahy) – a ty každý studiový prostor nemá!

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

a to pro děti z 2. stupně základních
škol. Že se titul příliš neshoduje
s diváckou adresou? Omyl!
„…hlediště plné čtrnáctiletých
výrostků na začátku hučí jako včelí
úl a ve tmě blikají displeje telefonů,
zakrátko se ale pomalu chytají
do pasti příběhu osudové lásky.
Na konci už opět hučí a pískají,
tentokrát ale nadšením.“
(−ier−, MF Dnes, 7. 6. 2004)
A do stejné pasti je lapen i dospělý
divák, chycený současně celkovou
podobou inscenace. Divadlu masek,
skrze něž je příběh o lásce
a umírání převyprávěn, kraluje Smrt.
Smrt ironická a vědoucí, bytost
odjinud a vlastně odevšad, proto
žádnou masku nemá. „Bytostmi
odjinud“ se pak stávají všichni,
kteří v legendě přicházejí o život –
a přicházejí o něj vskutku se vší
dvorskou parádou! Souboje rytířů
se proměňují v galantní tance,
které končí odložením masek
a odchodem do nenávratna.
Na strunu tohoto jemného humoru je
naladěna i herecká interpretace,
v níž se dojemná opravdovost střídá
s nadhledem nad postavou – ať už
u Tristana a Isoldy (Filip Homola
a Karolína Rottová) nebo u ostatních
rolí. A tak jako v této hře kraluje
Smrt, herecky dominuje i její
představitelka Markéta Sýkorová,
která si pak za tuto roli přivezla
cenu ze Skupovy Plzně. Recenze
J. P. Kříže v Právu končí slovy:
„Hm. Řekl bych inscenace
na festivalový export pro příští
sezonu.“ Možné to je, ale v této
době je jasným favoritem exportu
NDL Shakespearova Bouře…

Libo−li si poslechnouti utěšenou povídku
o Tristanovi a Isoldě? Jesti o lásce,
však vyprávěti vám ji bude Smrt
(M. Sýkorová)

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

V červnu uspěla Bouře na Světovém festivalu v chorvatské
Rijece a v září, na festivalu v kanadském Jonquiére,
sklidila tatáž inscenace dokonce bouřlivé ovace, a to
pětkrát vestoje! Ačkoliv bylo září 2004 mimořádně slunečné,
pro soubor Naivního divadla bylo bouřlivé až až. V té době
se totiž zkouší i pohádka, kterou její autor Vítek Peřina
lokalizoval do Bouřlivého království. Jmenuje se

Dílko (spíš dílečko) téměř původní, lehce inspirované irskou
pohádkou The Storyteller at Fault, pojednává o pohádkáři
Vilémovi, jehož úkolem je vyprávět každý večer králi
Bouřlivého království pohádku, jakou od něj ještě neslyšel.
Vilém začne vyprávět o Dobrodějovi, který byl „zlodějem“…
Za tento výmysl později čaroděj Dobroděj Viléma sice
vytrestá, ale ukáže se, že mu tím pomohl k nové pohádce
pro podivínského krále, jemuž se v té době ztratil při bouřce
z oblohy blesk… Režie se ujala Markéta Sýkorová a autorem
výpravy byl Jan Polívka. Při přípravě spolu s autorem asi
potili krev i slzy, než se jim povedlo vypulírovat pracovní
verze do tak přehledného a jednoduchého tvaru. Možná že
jednoduchého až příliš – i když jak pro koho, že? A výprava
vychází téhle pohádce velmi vstříc. Umí si snad někdo
představit, jak vypadá loutka nevybitého hromu? Nebo jak
vyhlíží zpívající blesk? Ten je v živém podání Karolíny Rottové
až elektricky přitažlivý… V roli Viléma se sympaticky
představil elév Pavel Kryl. A všichni ti zkušení (Homola,
Sýkora, Fantlová a Kolomazníková) hrají, jak umí, neboli
dobře. Jenže tak lze přece pochválit skoro všechny
inscenace, které v posledním pětiletí v NDL vznikly…

Tato publikace vychází k 55. výročí založení NDL. Na slavnostním večeru bude
údajně uvedena hra Ivy Peřinové

v režii Tomáše Dvořáka a ve výpravě Ivana Nesvedy. Nebohé
„mapovatelce“ bylo dramaturgem striktně doporučeno, aby na závěr
i tento titul čtenáři poněkud přiblížila. Nuže: Loutková hra o našem
národním neštěstí je pochopitelně už sama o sobě dost smutná
záležitost. Ale třeba by mohla být i malinko veselá. Autorku kdysi
v knížkách literatury faktu zaujalo, jakou roli při onom požáru sehrál
Čeněk Diviš, kterému se (i dle dobového tisku) říkalo
„krásný nadhasič“. Postava skutečná, nesmyšlená,
a přitom stejně tragikomická jako celé naše národní
neštěstí, a nejen to tehdejší. Co však můžeme
předem říct o dosud nezrozené inscenaci?
Je to jen samá voda, samá voda… anebo ajta, ajta,
něco nám tady trošičku přihořívá.

Milému Naivnímu divadlu hodně úspěchů a pevné zdraví
až do jeho skonání přeje
Iva Peřinová
(listopad 2004)

Zahraniční festivaly a hostování nejsou
nejpodstatnějším, ale určitě jedním z důležitých signálů
o uplatnění českého divadla na mezinárodním poli.
V porovnání se světem si Naivní divadlo ve svém oboru
vůbec nestojí špatně. Dlouhá řada zahraničních úspěchů
v uplynulých pěti letech je dobrou zprávou pro město
Liberec i pro Českou republiku.
Pro připomenutí:
2003

2000
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Belgie: Liége – Alibaba
Slovinsko: Maribor, Poletni Pristan – Líný Lars
Slovensko: Košice, Rožňava, České dny – Alibaba

Slovinsko: Maribor, Poletni Pristan – Jabloňová panna
Slovinsko: Ljubljana, Lutke 2003 – Jabloňová panna
Polsko: Slupsk, Eurofest – Líný Lars
Rakousko: Mistelbach, Internazionale Puppentage – Zvířecí
divadlo
Německo: Bautzen – Alibaba

2 0 01

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Španělsko: Madrid, Alcalá de Henares – Teatralia – Alibaba
Slovensko: Nitra, Viszegrádské setkání – Bezhlavý rytíř
Polsko: Bialystok, Akademia Teatralna – Jak chodil Kuba
za Markytou (v rámci akademického programu Setkání
s mistry oboru)
Německo: Bautzen – Bezhlavý rytíř
Polsko: Varšava, projekt polského a českého Divadelního
ústavu „To nejlepší z českého divadla“ na Malé scéně
polského Národního divadla – Bezhlavý rytíř
Irsko: Dublin – Bezhlavý rytíř (v anglické verzi)
Mexiko: Guanajuato a Mexico City, Cervantino – Alibaba

2004

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Francie: Štrasburk, Les Giboulées de la Marionnette – Alibaba
Chorvatsko: Rijeka, World Puppet Festival při Kongresu
UNIMA – Bouře
Maďarsko: Pécz – Alibaba
Chorvatsko: Osijek – Alibaba, Jak chodil Kuba za Markytou
Slovensko: Bratislava, Bibiana – Jak chodil Kuba za Markytou
Kanada: Quebec – Saguenay, Les Maniganses – Bouře
Německo: Steinau – Alibaba
Polsko: Wrocław – Alibaba

2002

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Kanada: Quebec, Jonquiére, La Semaine Modiale
de la Marionnettess – Alibaba a Jak chodil Kuba
za Markytou – Prolog České sezony v Kanadě
Slovinsko: Maribor, Poletni Pristan – Kolíbá se velryba
Slovinsko: Lubljana, Lutke 2002 – Kolíbá se velryba
Slovensko: Banská Bystrica, Bábkarská Bystrica – Bouře
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je přehlídka profesionálních loutkových divadel pro děti
předškolního věku, která se koná v Liberci, vždy ve druhé polovině června jako bienále.
Je uznávaným festivalem loutkového divadla pro nejmenší publikum, s parametry
mezinárodní akce a s významnou zahraniční účastí souborů a pozorovatelů,
kteří na ni přijíždějí prostřednictvím světové loutkářské organizace UNIMA.
Kromě odborné veřejnosti je festival pevně zakořeněn i v povědomí občanů
města Liberce a je publikem očekáván a hojně navštěvován.
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V posledních letech došlo k oživení studiového prostoru,
který se nachází v prvním patře divadla a má kapacitu
cca 70 míst. Ať už z přebytku energie členů souboru, z jejich
chuti tvořit něco navíc, nebo z prosté potřeby herců předstoupit občas před dospělé publikum, vznikají ve Studiu NDL
tzv. „inscenace nad plán“ – a to jak pro děti (Taškařice,
připravovaná Písmenková polévka), tak i pro dospělé
(Marbuel a Kratinoha, … a jiný Bedřich..., Léčba neklidem).
Taškařice přišly na svět roku 2001 coby spontánní reakce
dámské části souboru na souběžně vznikající (víceméně
„pánský“) Vynález zkázy. Tentýž rok se ve Studiu zabydlel
i Marbuel a Kratinoha, původně „nenaivní“ záležitost.
V sezoně 2003/2004 vznikají hned dvě studiovky pro dospělé
diváky – wernischovská koláž … a jiný Bedřich..., úspěšně
předvedená i na festivalech v Plzni, Hradci Králové či
na pražském „Přeletu“, a dramatizace pěti Sakiho povídek
Léčba neklidem.

Po rozhodnutí vedení města Liberce vložit do rekonstrukce divadla
pro děti částku 15 milionů korun i za cenu, že půjde o investici
téměř „neviditelnou“, se v listopadu roku 2002 začalo stavět
a v září 2003 proběhla kolaudace.
Cílem bylo definitivní ukončení nevyhovujícího, třicet let trvajícího
provizoria, které vzniklo ve starých časech a v posledních letech
dokázalo fungovat pouze díky naději na změnu.
Výchozím a zásadním vodítkem pro celou stavbu se stala
studie ing. arch. Josefa Patrného. Jeho podrobná znalost budovy
a potřeb divadla byla nesmírně cenná a projektantům předestřela
mantinely, jež nebylo naštěstí možné překročit. Stavební firma Brex
pracovala s respektem a ohleduplností k hracím povinnostem
divadla, které tak i přes provozní složitosti dokázalo dostát všem
závazkům. Liberecké školy ani veřejnost nebyly v návštěvách
Naivního divadla v ničem ošizeny.
V bočním traktu vyrostla třípodlažní vestavba. V přízemí
a v mezipatře jsou sklady dekorací a loutek v odpovídajícím
prostředí zabezpečeném moderní vzduchotechnikou. Zdvihací
plošinou lze přesouvat dekorace přímo k jevišti. Ve druhém
podlaží se nachází krejčovna a nové pohodlné šatny pro herce
a techniku s možností sledovat dění na jevišti prostřednictvím
odposlechů a monitorů. Poprvé v historii je k dispozici
odpočinková místnost s kuchyňkou. Třetí patro nové divadelní
budovy patří dílnám. O truhlářském ateliéru pod střechou ve tvaru
čtrnáctibokého hranolu jde zpráva, že je to nejhezčí prostor
v divadle…

... a v roce 2004 přibyla nová sedadla

Architekt J. Patrný (vpr
avo)

ZU ZA NA SCHMI DO VÁ
nar. 1940 v Bratislavě,
v NDL je od roku 1961,
hrála ve 110 inscenacích.
Pozoruhodná role po roce 2000:
Vodovod v inscenaci O hrochovi,
který se bál očkování

JI ŘÍ ŠVEC

ZDE NĚK PE ŘI NA

nar. 1939 v Praze,
v NDL je od roku 1964,
hrál ve 104 inscenacích.
Pozoruhodná role po roce 2000:
Thomas Roch ve Vynálezu zkázy

nar. 1946 v Chotěboři,
v NDL je od roku 1968,
hrál v 88 inscenacích.
Pozoruhodná role po roce 2000:
Clovis loutkoherec
v Léčbě neklidem

TO MÁŠ BĚ LOHLÁ VEK
MA REK SÝ KO RA
MAR KÉ TA SÝ KO RO VÁ
nar. 1964 v Liberci,
v NDL je od roku 1991,
hrála v 27 inscenacích.
Pozoruhodná role po roce 2000:
éterický duch Ariel v Bouři

nar. 1966 v Jihlavě,
v NDL je od roku 1992,
hrál v 31 inscenacích.
Pozoruhodná role po roce 2000:
malomocný v inscenaci
Tristan a Isolda

nar. 1963 v Litoměřicích,
v NDL je od roku 1998,
hrál v 19 inscenacích.
Pozoruhodná role po roce 2000:
Vosa s fialovou tečkou v inscenaci
Máme kliku pohádkovou

HE LE NA FANTLO V Á
nar. 1946 v Kutné Hoře,
v NDL je od roku 1969,
hrála v 89 inscenacích.
Pozoruhodná role po roce 2000:
hlas Isoldiny matky v inscenaci
Tristan a Isolda

MILAN HOD NÝ

ZU ZA NA KO LO MAZNÍKO VÁ

nar. 1939 ve Zlíně,
v NDL je od roku 1973,
hrál v 74 inscenacích.
Pozoruhodná role po roce 2000:
Mr. magie Prospero
v inscenaci Bouře

nar. 1963 v Praze,
v NDL je od roku 1989,
hrála ve 29 inscenacích.
Pozoruhodná role po roce 2000:
Claudia Cardinalová v inscenaci
... a jiný Bedřich...

MI CHAE LA HO MO LO VÁ
JA NA VYŠOHLÍ DO VÁ
FI LI P HO MO LA
nar. 1969 v Praze,
v NDL je od roku 1999,
hrál v 18 inscenacích.
Pozoruhodná role po roce 2000:
Říman v inscenaci ... a jiný Bedřich...

nar. 1979 v Hradci Králové,
v NDL je od roku 2001,
hrála v 6 inscenacích.
Pozoruhodná role po roce 2000:
Princezna s ovětvenou hlavou
v inscenaci Máme kliku pohádko-

nar. 1972 v Bratislavě,
v NDL je od roku 1999,
hrála v 9 inscenacích.
Pozoruhodná role po roce 2000:
děsivě hodná Berta (cinkylinky)
v Léčbě neklidem

PA VEL KRYL
KA RO LÍ NA ROTTO VÁ
nar. 1978 v Hradci Králové,
v NDL je od roku 2003,
hrála v 6 inscenacích.
Pozoruhodná role po roce 2000:
fortelná kovářka v Čertech z Ještědu

nar. 1981 v Praze,
v NDL je od roku 2004,
hrál v jedné inscenaci.
Pozoruhodná role po roce 2000:
pohádkář Vilém v inscenaci
O ztraceném blesku

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

J E V I Š T N Í T E C H N I 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
EKONOMICKO–PROVOZNÍ 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
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
vedoucí: Ja kub Ho ra
předprodej vstupenek: Hana Novotná, Eva Machačková
S C É N I C KÁ VÝ R O B A
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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
HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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.

PE TR VO DIČ KA (1974)
Po ročním působení v nově vzniklém loutkovém studiu při
Západočeském divadle v Chebu byl v roce 1996 přijat na
pražskou KALD DAMU, kde vystudoval herectví, na něž navázal
i studiem režie−dramaturgie. Od roku 1999 je v hereckém
angažmá v Divadle Minor, kde lze zhlédnout i dvě z jeho
dosavadních režijních prací: Ubu králem (převzato z Divadla
Disk) a autorskou sci−fi Kosmo – velký boj. V NDL zinscenoval
vlastní úpravu Bédierova textu Tristan a Isolda.

TO MÁŠ DVO ŘÁK (1956)
V letech 1975–1979 studoval loutkoherectví na DAMU, poté
nastoupil do plzeňského Divadla Alfa (zde s výjimkou angažmá
v Naivním divadle v sezoně 1989–1990 působí dodnes). V Plzni
se časem věnoval čím dál více režii, od roku 1989 již režíroval
výhradně a roku 1991 se stal uměleckým vedoucím souboru.
Z jeho režií jmenujme například inscenace Posvícení v Hudlicích
a v Praze, Jeminkote, Psohlavci, Láska vše zachrání. Spolu
s výtvarníkem Ivanem Nesvedou navazuje na odkaz tradičního
loutkového divadla, což je patrné i na inscenacích her Ivy
Peřinové, které tito plzeňští tvůrci (spolu se skladatelem
J. Koptíkem) vytvořili v NDL: Bezhlavý rytíř, Alibaba a čtyřicet
loupežníků, Alína aneb Petřín v jiném dílu světa a další.

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

ADAM RENČ (1977)
Během studií oboru režie−dramaturgie na KALD DAMU připravil
několik inscenací: Helenkahelenka (DAMU) byla úspěšně
uvedena i na liberecké Mateřince 2001, Cínový vojáček
(Damúza – Divadlo Nanukovo), Peer Gynt (Disk) a další.
V NDL se v roce 2004 uvedl inscenací Otesánek. S oblibou
spolupracuje se svým dvorním autorem Antonínem Číčem.

Máme kliku pohádkovou v režii Tomáše Dvořáka (druhý zprava)

MI CHAL DO ČE KAL (1965)
Studia režie na DAMU absolvoval roku 1991 inscenacemi
Dantonova smrt a Večer tříkrálový. V letech 1991–1994 byl
režisérem Spolku Kašpar (například Katynka z Heilbronnu).
V období 1994–2002 byl uměleckým šéfem pražského Divadla
Komedie (zde režíroval mimo jiné Tři sestry, Krále Leara, Sen
noci svatojánské). Roku 2002 se stal šéfem činohry Národního
divadla (například Cyrano z Bergeracu, Jako naprostý šílenci,
Lakomec). S výtvarníkem Petrem Matáskem zinscenoval v NDL
roku 1998 Erbenovu Kytici a v roce 2002 Shakespearovu Bouři.
JAN JIRKŮ (1977)
KALD DAMU absolvoval v roce 2002 a téhož roku se stal
i uměleckým šéfem Divadla Minor. Z jeho režií pro toto divadlo
uveďme například inscenace Kabaret Tlukot a bubnování aneb
Veliké putování, Vánoce aneb Příběh o narození, Píseň písní...
Spolupracoval rovněž s Divadlem Nablízko (mj. Živá voda),
s plzeňským Divadlem Alfa (např. Málinka, bobr a král na
střeše) a v neposlední řadě také s Naivním divadlem, kde roku
2000 zrealizoval svou absolventskou inscenaci – Jabloňová
panna.
MAR TIN TI CHÝ (1975)
Mladý režisér na volné noze vystudoval činoherní režii na JAMU
v Brně. Z jeho tvorby zmiňme podíl na režii projektu Ze života
obludného hmyzu v Klicperově divadle, v ústeckém Činoherním
studiu nastudoval Faidru, v plzeňském Divadle Alfa režíroval
inscenaci O chlapci, který vrátil lidem slunce. Činnost rodáka
z Rumburku se výrazně váže k místu jeho současného bydliště,
k Liberci – v Divadle F. X. Šaldy nastudoval Arabskou noc
a v Naivním divadle je podepsán pod inscenací Vynález zkázy.

MI CHAE LA HO MO LO VÁ (1972)
Studia režie−dramaturgie na KALD DAMU absolvovala roku
1995 inscenací Cesta kolem světa za osmdesát dní
v českobudějovickém Malém divadle. Od roku 1996
spolupracovala s prešovským Babadlem (rok 1999 zde strávila
ve stálém úvazku). Roku 1999 nastoupila do herecko−režijního
angažmá v NDL, kde již předtím připravila inscenace Líný Lars
a žabka kouzelnice a Zlatovláska. Z dalších režií či spolurežií
jmenujme Křesadlo, Taškařice, O hrochovi, který se bál očkování, ... a jiný Bedřich... Její zálibu v práci s dětmi potvrzuje nejen
dlouholetá spolupráce s dětským studiem bratislavského
Gongu, ale i současný pobyt na mateřské dovolené.
MAR KÉ TA SÝ KO RO VÁ (1964)
Zkušená loutkoherečka Naivního divadla dokončila v roce 2000
individuální studium režie−dramaturgie na KALD DAMU
absolventskou inscenací Historky podle La Fontainových bajek,
kterou připravila v domovském Naivním divadle. Od té doby
v NDL nastudovala inscenace Hrášková Zuzanka, Léčba
neklidem, O ztraceném blesku nebo se režijně podílela na
vzniku inscenací Taškařice, O hrochovi, který se bál očkování,
… a jiný Bedřich... Spolu s Michaelou Homolovou se výrazně
zasloužila o oživení studiového prostoru NDL.
ZDE NĚK PE ŘI NA (1946)
Třetí „naivní“ režírující herec Zdeněk Peřina je v NDL doposud
podepsán pod dvěma inscenacemi (Vánoce s Kulišákem
a Čerti z Ještědu). Vánoce s Kulišákem nastudoval rovněž
v bratislavském Štátném bábkovém divadle, další hru své jediné
autorky a manželky Ivy Peřinové – Kouzelný prsten – režíroval
v plzeňském Divadle Alfa.

213 Zvířecí divadlo
prem: 3. 12. 1999
a: Iva Peřinová
r: Tomáš Dvořák
v: Ivan Nesveda
h: Jiří Koptík
hr: Z. Peřina, F. Homola,
T. Bělohlávek, M. Sýkora,
J. Švec, Z. Kolomazníková,
H. Fantlová, M. Homolová,
M. Sýkorová
214 Jabloňová panna
prem: 10. 3. 2000
a– r: K. J. Erben – Jan Jirků
v: Robert Smolík
h: Jakub Dvořáček
hr: Z. Schmidová, F. Homola,
Z. Kolomazníková,
M. Homolová, M. Sýkora
215 Historky
prem: 1. 6. 2000
a– r: Markéta Sýkorová
v: Iva Ouhrabková
h: Jan Basista Novotný
hr: T. Bělohlávek, F. Homola,
Z. Kolomazníková,
M. Homolová, M. Sýkora
216 Křesadlo
prem: 6. 10. 2000
a: Iva Peřinová
r: Michaela Homolová
v: Barbora Jakůbková
h: Miroslav Ošanec, Pavel Havlík
hr: T. Bělohlávek, Z. Peřina,
Z. Kolomazníková,
M. Sýkorová, H. Fantlová,
F. Homola, M. Sýkora
217 Bezhlavý rytíř
obn. prem: 27. 1. 2001
a: Iva Peřinová
r: Tomáš Dvořák
v: Ivan Nesveda
h: Jiří Koptík
hr: T. Bělohlávek, M. Hodný,
F. Homola, Z. Peřina, M. Sýkora
218 Vynález zkázy
prem: 12. 3. 2001
a–r: Jules Verne – Martin Tichý
v: Silvie Čepeláková
h: Jan Ocetek
hr: J. Švec, F. Homola,
M. Sýkora, M. Hodný, Z. Peřina, T. Bělohlávek, Z. Schmidová
219 Taškařice
prem: 19. 3. 2001
a – r: Michaela Homolová,
Zuzana Kolomazníková,
Markéta Sýkorová
(podle veršů D. Heviera,
J. Žáčka, M. Černíka,
J. Weinbergera)

v: Iva Ouhrabková
h: Jan Basista Novotný
hr: M. Homolová,
Z. Kolomazníková,
M. Sýkorová
220 Hrášková Zuzanka
prem: 25. 5. 2001
a – r: Markéta Sýkorová
v: Iva Ouhrabková
h: Jan Basista Novotný
hr: Z. Kolomazníková,
T. Bělohlávek, F. Homola,
M. Homolová, M. Sýkora
221 Marbuel a Kratinoha
prem: 22. 11. 2001
a: Šimon Olivětín
r: Michaela Homolová
v: Barbora Jakůbková
h: Filip Homola, Michal Kořán
hr: J. Vyšohlídová, F. Homola,
M. Homolová

224 O hrochovi, který se
bál očkování
prem: 19. 10. 2002
a: Miloš Macourek – Marta
Ljubková
r: Michaela Homolová
a Markéta Sýkorová
v: Jan Polívka
h: Vít Brukner
hr: Z. Schmidová, J. Vyšohlídová,
T. Bělohlávek, F. Homola,
P. Jelínek
225 Máme kliku pohádkovou
prem: 15. 2. 2003
a: Iva Peřinová
r: Tomáš Dvořák
v: Marek Zákostelecký
h: Jiří Koptík
hr: Z. Peřina, M. Sýkora, F. Homola, T. Bělohlávek, H. Fantlová,
J. Vyšohlídová, M. Sýkorová

222 Kolíbá se velryba
obn. prem: 7. 12. 2001
a: Iva Peřinová
r: Pavel Polák
v: Ivan Antoš
h: Vítězslav Hádl
hr: T. Bělohlávek, F. Homola,
H. Fantlová

226 Čerti z Ještědu
prem: 11. 10. 2003
a: Iva Peřinová
r: Zdeněk Peřina
v: Jana Smetanová
h: Michal Vaniš
hr: K. Rottová, J. Hubert,
M. Sýkorová, T. Bělohlávek,
F. Homola

223 Bouře
prem: 18. 3. 2002
a: William Shakespeare
r: Michal Dočekal
v: Petr Matásek
h: Vít Brukner a Tomáš
Procházka
hr: M. Hodný, F. Homola,
M. Sýkora, T. Bělohlávek,
Z. Peřina, J. Vyšohlídová,
M. Sýkorová, H. Fantlová,
Z. Kolomazníková,
M. Homolová

227 … a jiný Bedřich...
prem: 10. 6. a 21. 11. 2003
a: NDL a Ivan Wernisch
(montáž jeho minipróz)
r: Michaela Homolová
a Markéta Sýkorová
h: Jan Basista Novotný
hr: H. Fantlová, M. Homolová,
Z. Kolomazníková, K. Rottová,
Z. Schmidová, M. Sýkorová,
T. Bělohlávek, F. Homola,
M. Ošanec, V. Peřina,
C. Cardinalová, j. h.

228 Otesánek
prem: 14. 2. 2004
a: K. J. Erben – Antonín Číč
r: Adam Renč
v: Kristina Karmazínová−Renčová
h: Jan Václav Renč
hr: K. Rottová, J. Hubert,
M. Sýkorová, T. Bělohlávek,
F. Homola, M. Sýkora,
H. Fantlová
229 Léčba neklidem
prem: 11. 4. 2004
a: Saki – Vítek Peřina
r: Markéta Sýkorová
h: Jan Basista Novotný
hr: H. Fantlová, M. Homolová,
Z. Kolomazníková,
K. Rottová, F. Homola,
J. Hubert, M. Ošanec,
V. Peřina a Z. Peřina
230 Tristan a Isolda
prem: 29. 5. 2004
a – r: Petr Vodička
v: Pavel Kodeda
h: Jan Matásek
hr: Z. Kolomazníková,
K. Rottová, M. Sýkorová,
T. Bělohlávek, F. Homola,
J. Hubert, Z. Peřina,
M. Sýkora
231 O ztraceném blesku
prem: 16. 10. 2004
a: Vítek Peřina
r: Markéta Sýkorová
v: Jan Polívka
h: Jan Basista Novotný
hr: H. Fantlová,
Z. Kolomazníková,
K. Rottová, F. Homola,
P. Kryl, M. Sýkora
232 Krásný nadhasič
aneb Požár Národního
divadla
prem: 19. 2. 2005
a: Iva Peřinová
r: Tomáš Dvořák
v: Ivan Nesveda
h: Vratislav Šrámek
hr: H. Fantlová, M. Homolová,
Z. Kolomazníková, K. Rottová,
Z. Schmidová, M. Sýkorová,
J. Vyšohlídová, T. Bělohlávek,
F. Homola, P. Kryl, Z. Peřina,
M. Sýkora, 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.

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 projekcí
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.

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

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.

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

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.

Dle regionálního tisku nám v inscenaci Máme kliku pohádkovou
po jevišti pobíhá „největší maňásek na světě“ (myšlen onen obří
nosorožec, jehož v jiné tiskovině pro změnu považovali za hrocha).
Že pro kvalitní a krásné vlasy je zapotřebí šamponu Dove,
potvrdí všem Karolína Rottová.

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.

30. 6. 2003 se manželům Homolovým narodila dcera Matylda.
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.

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.

K 55. výročí divadla pak přispěl opět tým T. Dvořáka, který
(znovu v čistě iluzivním duchu) zinscenoval hru I. Peřinové
Krásný nadhasič aneb Požár Národního divadla (2005).
Během své existence Naivní divadlo podniklo četné cesty nejen
do většiny evropských zemí, ale představilo se i ve Spojených
státech, Kanadě, Mexiku, Číně, Indii, Izraeli, Koreji
či Pákistánu.
Naivní divadlo Liberec bylo založeno v roce 1949 jako jedna
z prvních profesionálních loutkových scén v bývalém
Československu. Přestože se jeho tvorba přirozeným vývojem
ubírala různými směry, v podvědomí diváků i odborníků se
zapisuje jako velmi kvalitní české loutkové divadlo již
pětapadesát let.
V raném období dosáhlo divadlo vrcholu roku 1959 díky hře
Tajemství zlatého klíčku autorky E. Borisové. Zinscenoval ji
J. Filipi a výtvarníkem byla A. Mytysková. V 60. letech, v době
působení režiséra a scénografa J. Schmida, se inscenace
Naivního divadla vzdalují popisu, otevírají se dětské fantazii,
vlastní imaginaci a práci v týmu. Mezi nejoblíbenější
a nejúspěšnější produkce té doby patřila hra Poklad baby
Mračenice od L. Dvorského (1963) a Taškáři O. Augusty
(1968). O režii i výtvarnou stránku obou těchto představení se
postaral J. Schmid, jehož jméno bylo též spojeno s činností
Studia Ypsilon, působícího v rámci Naivního divadla v letech
1968 –1978.
Koncem 70. let a během dalšího desetiletí krystalizuje křehká
poetika hříček pro děti z mateřských škol režiséra Pavla Poláka
a výtvarníka Pavla Kalfuse, které daly základ libereckému
festivalu Mateřinka, na němž hrají pro nejmenší česká
i zahraniční loutková divadla. Z mnoha inscenací té doby patří
k nejznámějším Motanice K. Čukovského (1974) a dvě inscenace
textů J. Vodňanského Šla barvička na procházku (1978)
a Potkal klauna potkal kloun (1981).
Po odchodu Studia Ypsilon do Prahy okouzluje a rozesmává
mládež i dospělé publikum hudebně−komediální styl inscenací
režisérky M. Schartové, pro něž je charakteristický úsměvný
nadhled. Z řady povedených děl tohoto období lze zmínit hry
O věrném milování Aucassina a Nicoletty (1981, výtvarník
I. Antoš), Turandot ukrutnice v úpravě I. Peřinové (1982, výtvarník P. Kalfus) či Ze života hmyzu – též v úpravě I. Peřinové
(1989, výtvarník J. Milfajt).
Od počátku devadesátých let je ředitelem Naivního divadla
S. Doubrava. Divadlo nemá stálého režiséra, ale spolupracuje
s hostujícími profesionály z jiných loutkových a činoherních
divadel. V uměleckém snažení se opírá o vyzrálý herecký soubor
a především o původní díla dramaturgyně a autorky I. Peřinové.
K nejúspěšnějším produkcím Naivního divadla v průběhu
devadesátých let patřily právě inscenace her I. Peřinové, které
vytvořil tým hostujících plzeňských umělců: režisér T. Dvořák,
výtvarník I. Nesveda a skladatel J. Koptík. Jedná se o inscenace
Bezhlavý rytíř (1993), Alibaba a čtyřicet loupežníků (1994),
Alína aneb Petřín v jiném dílu světa (1996) a Zvířecí divadlo
(1999), které mělo premiéru u příležitosti 50. výročí divadla.
Nepřehlédnutelným počinem období po roce 2000 se stala
inscenace pražského režiséra M. Dočekala a výtvarníka
P. Matáska Bouře (2002), kterou tvůrci navázali na spolupráci
s NDL při realizaci Erbenovy Kytice (1998). Shakespearova
Bouře byla roku 2004 úspěšně uvedena na světovém festivalu
konaném v rámci kongresu UNIMA v chorvatské Rijece a také
na mezinárodní loutkářské přehlídce v kanadském Jonquiére.
Vedle osvědčených a zkušených režisérů však NDL v čím dál
větší míře zve ke spolupráci také mladé, leckdy teprve začínající
režiséry (J. Jirků, M. Tichý, A. Renč a P. Vodička). Pod řadou
inscenací z posledních let jsou rovněž podepsány „hrající
režisérky“ (či „režírující herečky“) – M. Homolová a M. Sýkorová. Spolu s novým dramaturgem V. Peřinou, který roku 2003
vystřídal I. Peřinovou, se zasloužily o oživení studiového prostoru NDL. K dřívějším představením Taškařice či Marbuel a Kratinoha tak přibyly v sezoně 2003–2004 inscenace …a jiný
Bedřich... (úspěšná koláž textů českého básníka I. Wernische)
a Léčba neklidem (dramatizace Sakiho povídek).

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 fifty−five years 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. Dvorský (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 1968–1978.
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 Mateřinka which is held in the City of
Liberec. During this festival, Czech and foreign puppet
theatres perform for the little ones. K. Čukovsky’s (1974)
performance Entanglement and two shows by J. Vodňanský,
A Crayon Going for a Walk and When a Clown was Met by
a Clown (1981) are, among many others, the most known shows
of that era. It was the 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
performances produced during this period belong adaptations of
works from the middle ages Devoted Love of Aucassin and
Nicolette (1981, scenography by P. Kalfus), Turandot, the Cruel
Woman by I. Peřinová (1982, scenography by P. Kalfus); further,
the show From the Life of Insects, an adaptation from the work of
the Čapek 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. Peřinová’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. Peřinová. They were put together by a hosting team of artists:
T. Dvořák as a director; I. Nesveda as a scenographer; and
J. Koptík who composed the music. These performances included
The Headless Knight (1993), Alibaba and Forty Thieves (1994),

Alína alias Petřín in Another Part of the World (1996) and The
Animal Theatre (1999) which had its first night on the
occasion of the 50th anniversary of the Naive Theatre.
The performance of The Tempest (2002) by Shakespeare,
produced by M. Dočekal, director of the National Theatre in
Prague, and P. Matásek, the renowned scenographer, has been
a significant event in the period after 2000. With this production,
the creators continued in their cooperation with the Naive
Theatre of Liberec that began with the work on Czech classical
poetry in the production of K. J. Erben’s Kytice / The Bunch of
Flowers (1998). The Tempest was successfully accepted at the
World UNIMA festival held on the occasion of the UNIMA
Congress in Rijeka, Croatia (2004) and also at the International
Puppet festival, Jonquiére, in Quebec, Canada.
Besides experienced directors, the Naive Theatre increasingly
invites young, often fledgeling directors (J. Jirků, M. Tichý,
A. Renč and P. Vodička) to colaborate on projects. Naive Theatre
productions over the the last few years have often been credited to
the „actress directors“, M. Homolová and M. Sýkorová.
Together with the new dramatic adviser V. Peřina, who replaced
I. Peřinová in 2003, they have been instrumental in the revival of
the theatre studio in which previous performances of The Prank
or Marbuel and Kratinoha were followed by a successful text
collage of the works of the Czech poet I. Wernisch (... and Other
Bedřich...) and the dramatization of Saki’s novels (Restlessness
Cure) in the 2003–2004 theatre season. The team led by
T. Dvořák which staged (again in strictly illusive lines) I. Peřinová’s
play A Handsome First Fireman or the National Theatre Fire
(2005), has contributed to the 55th anniversary of the Naive
Theatre.
During its existence the Naive Theatre of Liberec has made
numerous trips not only to most European countries but has also
performed in the United States, Canada, Mexico, China, India,
Israel, Korea and Pakistan.

Naives Theater entstand im Jahre 1949 als eine der rersten
professionellen Puppenspielszenen in der ehemaligen
Tschechoslowakei. Obwohl sich sein Schaffen auf eine
natürliche Weise durch verschiedene Richtungen entwickelte, ist
es im Bewusstsein der Besucher und der Fachöffentlichkeit
schon seit fünfundfünfzig Jahren als ein sehr hochwertiges
tschechisches Puppentheater verankert.
Seine erste Schaffensperiode erreichte ihren Gipfel in der
Inszenierung des Schauspieles von E. Borisová Tajemství zlatého
klíčku / Das Geheimnis des kleinen goldenen Schlüssels (1959),
Regie J. Filipi, Ausstattung A. Mytysková.
In den sechziger Jahren, in der Zeit des Wirkens des Regisseurs
und Bühnenbuchautors J. Schmid, entfernten sich die
Inszenierungen Naiven Theaters von der Beschreibung und
öffneten sich der Kinderphantasie, der eigenen Imagination
und der Teamarbeit. Zu den beliebtesten und erfolgreichsten
Inszenierungen dieser Zeit gehören Poklad baby Mračenice /
Der Schatz des alten Weibes Mračenice von L. Dvorský (1963)
und Taškáři / Die Schelme von O. Augusta (1968), beide unter
der Regie und Ausstattung von J. Schmid. Der Name dieses
Schöpfers ist auch mit der Tätigkeit des Studios Ypsilon
verbunden, das im Rahmen Naiven Theaters in den Jahren
1968 –1978 wirkte.
Ende siebziger Jahre und im Laufe des nächsten Jahrzehntes
kristallisierte die zarte Poetik der Kinderschauspiele des
Regisseurs P. Polák und des bildenden Künstlers P. Kalfus.
Sie legten den Grundstein für das berühmte Liberecer Festival
MATEŘINKA. Während dieses Festivals spielen tschechische
und ausländische Puppentheater für das jüngste Publikum.
Aus vielen Inszenierungen dieser Zeit gehören zu den

bekanntesten Motanice / Das Durcheinander von K. Čukovskij
(1974) und zwei Inszenierungen der Texte von J. Vodňanský
Šla barvička na procházku / Der kleine Farbstift auf dem
Spaziergang (1978) und Potkal klauna potkal kloun / Ein Clown
traf einen Clown (1981).
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.
Aus der Reihe der gelungenen Werke dieser Zeit können
Inszenierungen O věrném milování Aucassina a Nicoletty / Von
der treuen Liebe von Aucassin und Nicoletta (1981, Ausstattung
I. Antoš), Turandot ukrutnice / Turandot, die Grausame in der
Bearbeitung von I. Peřinová (1982, Ausstattung P. Kalfus) oder
Ze života hmyzu / Aus dem Leben der Insekten – auch in der
Bearbeitung von I. Peřinová (1989, Ausstattung J. Milfajt)
erwähnt werden.
Seit dem Anfang der neunziger Jahre steht S. Doubrava an der
Spitze Naiven Theaters. Das Theater hat keinen ständigen
Regisseur, aber arbeitet mit gastierenden Profis aus anderen
Puppen− und Schauspieltheatern zusammen. In seinem
künstlerischen Bemühen stützt sich das Theater auf ein reifes
Schauspielerensemble und vor allem auf die Originalwerke der
Dramaturgin und Autorin Iva Peřinová.
Zu den markantesten Erfolgen Naiven Theaters Liberec
der neunziger Jahre gehören gerade die Inszenierungen der
Schauspiele von I. Peřinová, die die gastierenden Pilsner
Künstler – Regisseur T. Dvořák, Szenograph I. Nesveda und
Komponist J. Koptík – schufen. Es handelt sich um
Inszenierungen Bezhlavý rytíř / Der kopflose Ritter (1993),
Alibaba a čtyřicet loupežníků / Alibaba und die vierzig Räuber
(1994) und Alína aneb Petřín v jiném dílu světa / Alína oder
Petřín in einem anderen Weltteil (1996) und Zvířecí divadlo / Das
Tiertheater (1999), das seine Uraufführung anlässlich des
50. Jubiläums Naiven Theaters hatte.
Zur bedeutenden Tat der Zeit nach dem Jahr 2000 wurde die
Inszenierung des Prager Regisseurs M. Dočekal und des
Bildners P. Matásek, Bouře / Sturm (2002), mit der die Schöpfer
an die Zusammenarbeit mit Naivem Theater Liberec bei der
Realisierung von Erbens Kytice / Blumenstrauss (1998)
anknüpften. Shakespeares Bouře / Sturm wurde mit Erfolg
im Jahre 2004 an den Weltfestspielen in kroatischem Rijeka, die
im Rahmen des Kongresses UNIMA stattgefunden hatten, und
auch an internationaler Puppenspielerschau in kanadischem
Jonquiére aufgeführt.
Neben bewährten und erfahrenen Regisseuren lädt Naives
Theater in einem stets grösseren Masse auch junge, des
öfteren erst beginnende Regisseure (J. Jirků, M. Tichý, A. Renč
a P. Vodička) zur Mitarbeit ein. Unter einer Reihe von
Inszenierungen aus den letzten Jahren sind ebenfalls „spielende
Regisseurinnen“ (oder „Regie führende Schauspielerinnen“)
M. Homolová a M. Sýkorová unterzeichnet. Gemeinsam mit dem
neuen Dramaturgen V. Peřina, der im Jahre 2003 I. Peřinová
ablöste, verdienten sie sich um die Belebung des Studioraumes
Naiven Theaters, in dem sie in der Saison 2003–2004 an frühere
Inszenierungen Taškařice / Schelmenstück oder Marbuel
a Kratinoha / Marbuel und Kratinoha mit erflogreicher Collage
von Texten tschechischen Dichters I. Wernisch (… und anderer
Friedrich...) und mit der Dramatisierung Sakis Erzählungen
(Léčba neklidem / Therapie durch Unruhe) anknüpften.
Zum 55. Jubiläum des Theaters trug dann wieder das Team
von T. Dvořák bei, das (wieder in einem rein illusiven Geist)
das Spiel von I. Peřinová – Krásný nadhasič aneb Požár
Národního divadla / Schöner Oberfeuerwehrmann oder Der
Brand des Nationaltheaters (2005) inszenierte.
Während seiner Existenz verwirklichte Naives Theater
zahlreiche Reisen nicht nur in die meisten europäischen Länder,
sondern es stellte sich auch in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Kanada, Mexiko, China, Indien, Israel, Korea oder
Pakistan vor.

Le Théatre Na¨l f a été fondé en 1949 et était un des premiè res
scè nes professionnelles de marionnettes en Tchécoslovaquie.
Bien que sa création ait pris un chemin particulier, les
spectateurs et la critique le connaissent depuis cinquante−cinq
ans comme un théatre de marionnettes dune excellente
réputation. Sa premiè re période culmine grace au spectacle
de E. Borisová Le Secret de la petite clé dorée (1959), mise en
scene par J. Filipi, décors de A. Mytysková.
Dans les années 60. quand Jan Schmid y travaillait comme
metteur en scè ne et scénographe, les réalisation du Théatre
Na¨l f se sont éloignées des réalisations classiques et souvrent
à la fantaisie denfant, à limagination me^ me et au travail déquipe.
Parmi les meilleures réalisations de cette période−là, on compte
Le Trésor de la vieille Mračenice dont lauteur est L. Dvorský
(1963) et Les Plaisantins de O. Augusta (1968). Leurs mises
en scè ne et décors ont été réalisées par J. Schmid. Le nom
de cet artiste est lié à lactivité du Studio Ypsilon qui représente
la deuxiè me équipe de ce théatre en 1969 –1978.
Dans les années 70 et pendant les dix années suivantes,
les spectacles sont teintés de poésie tendre dans des petits
spectacles conçus pour les enfants par le metteur en scè ne
P. Polák et le scénographe P. Kalfus. Ces spectacles furent
à la base du célè bre festival de Mateřinka, organisé à Liberec et
orienté vers la création pour le jeune publique. Pendant le
festival me^ me les théatres de marionnettes de létranger jouent
pour les petits enfants. Parmi les importants préparés pour ce
festival, on peut mentionner Motanice (L’ Embrouillamini) de
K. Čukovskij (1974) ainsi que la mise en scè ne de deux textes
de J. Vodňanský Un Crayon de couleurs est allé faire une
promenade (1978) et Un Clown a rencontré un Clawn (1981).
Aprè s le départ de Studio Ypsilon pour Prague, les spectateurs
sont enchantés, aussi bien les enfants comme les adultes, par la

touche comique|et lenvironnement musical des réalisation
de M. Schartová. Le sourire est le trait caractéristique de ses
créations. Il faut citer, entre autre, des réalisations Sur lamour
fidè le de Aucassin et Nicolette (1981, décors de Ivan Antoš),
Turandot la cruelle de I. Peřinová (1982, décors de P. Kalfus)
et De la vie des insects (1989, décors de J. Milfajt).
Un événement marquant survenu aprè s lan 2000 est une
réalisation du metteur en scè ne de Prague M. Dočekal et du
scénographe P. Matásek, La Tempe^ te (2002) au sein de laquelle
les créateurs ont continué à collaborer avec le Théatre Na¨l f
Liberec qui a débuté avec la réalisation de Kytice (Le Bouquet
de fleurs, 1998) de K. J. Erben. La Tempe^ te de Shakespeare
a connu un important succè s au Festival mondial, auprè s du
Congres de UNIMA à Rijeka (Croatie) et ainsi que lors du festival
international de marionnettes à Jonquiè re (Canada).
A côté de metteurs en scè ne fortement expérimentés, le Théatre
Na¨l f propose une collaboration avec de jeunes metteurs
en scè ne trè s souvent débutants (J. Jirků, M. Tichý, A. Renč
et P. Vodička). Un certain nombre de réalisations ayant eu lieu
ces derniè res années a vu le jour par le travail de metteuses
en scè ne – comédiennes (ou bien de comédiennes – metteuse
en scè ne?) – M. Homolová et M. Sýkorová. Grace a une équipe
composée du nouveau responsable du répertoire V. Peřina (dont
le prédécesseur était I. Peřinová), lidée de studio a été reprise.
Lui ont succédé les réalisations de Taškařice (Les
Plaisanteries) et de Marbuel et Kratinoha, puis, en 2003–2004,
le collage de textes du poè te tchè que I. Wernisch (...et autre
Bedřich...), ainsi que la dramatisation de contes de H. H. Munro
dit Saki (Le traitement par linquiétude).
A loccasion du 55è me anniversaire du théatre, léquipe de
T. Dvořák a réalisé (de nouveau dans lesprit purement illusoire)
une piè ce de I. Peřinová – Un Beau Surpompier ou L’ incendie
du Théatre National (2005).
Au cours de son existence, le Théatre Na¨l f a non seulement
voyagé dans presque toute Europe, mais aussi aux Etats−Unis,
au Canada, au Mexique, en Chine, en Inde, en Israël, en Corée
ou encore au Pakistan.

PODĚKOVÁNÍ
Statutárnímu městu Liberci
FOTOGRAFIE
Josef Ptáček
a archiv divadla
N A I V N Í D I VA D LO LI B E R E C
Mezi Zvířecím a Národním
Vydalo Naivní divadlo, příspěvková organizace Statutárního města Liberec, Moskevská ulice 32/18, Liberec 4, v roce 2005.
Připravili Iva Peřinová, Vítek Peřina, Stanislav Doubrava.
Grafická úprava, výtvarná a technická redakce Roman Karpaš.
Jazyková redakce Oldřich Škrbel.
Překladatelská spolupráce Marie Janecká, Hana Novotná, Alžběta Rokošová a Richard Hunter.
Předtisková příprava a tisk Geoprint, Krajinská 1110, Liberec 1.
Vydání první, 36 stran, náklad 1 500 výtisků.
ISBN 80−239−4132−1

