Společně a rádi si připomínáme 60 let od doby, kdy
bylo založeno. Když jsme přemýšleli, jak jeho bohatou
historii připomenout co nejdůkladněji, usoudili jsme,
že zhodnotit prvních padesát let jeho existence, tvorby
a úspěchů lépe, než učinil dlouholetý ředitel
PhDr. František Sokol, prostě neumíme. A dalších pět
let, popsaných Ivou Peřinovou a nazvaných Mezi
Zvířecím a Národním, se nám líbí natolik, že v této
podobě pokračujeme.
Uplynulé roky, až do té současné oslavované
„šedesátky“, opět prokázaly schopnost Naivního divadla
obstát – umělecky a ekonomicky – i v nesnadných
podmínkách. Potvrdily také to, že se jeho citlivý
organismus dokáže, protože musí, vyrovnat i se ztrátami,
které jsou nenahraditelné. Že jeho vnitřní „živá voda“
zkrátka funguje. Z před nedávno mladých členů
souboru jsou dnes zralí kumštýři a mohou úspěšně
pokračovat na umělecké cestě jako příklady těm, kteří
jsou mladí nyní.
Obrovský, dynamický rozvoj všech sfér našeho života
nabízí dětem množství každodenních, dříve neznámých
impulsů, se kterými se loutkové divadlo střetává
v tvrdém konkurenčním boji. Jedinou nadějí, jak v tomto
nerovném zápasu obstát, je nerezignovat na hlavní
kritérium umělecké tvorby, na kvalitu. Ti, pro které se
dnes hraje loutkové divadlo, vyrůstají v naprosto jiných
civilizačních podmínkách a žijí jiným životní stylem,

než tomu bylo před pár lety. Úkol loutkového divadla je
však stejný a platí trvale: pomáhat dětem rozvíjet tvůrčí
fantazii, tolik potřebnou ve všech lidských oborech,
a zároveň je vést k nalezení orientace v dnešním složitém
světě. Naivní divadlo Liberec se o to dlouhodobě snaží
a jeho návštěvníci po prvních šedesáti letech dosavadní
existence potvrzují, že se mu to daří.
Rád bych poděkoval všem, kteří v něm pracovali
a pracují.
Děkuji našemu městu Liberci, ke kterému Naivní
divadlo bytostně patří.
Děkuji všem dalším, kteří mu pomáhají.
Těším se spolu s vámi všemi na jeho 65. výročí!
Stanislav Doubrava – ředitel

Toto není ředitel. Zatím.

Vážení a milí, malí a velcí přátelé Naivního divadla.

Premiéra: 19. 2. 2005
Autor: I. Peřinová
Režie: T. Dvořák
Výprava: I. Nesveda
Hudba: V. Šrámek
Hrají: 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

Tisková zpráva k premiéře inscenace:
Jelikož Národní divadlo v Praze již dávno před
svým vznikem podněcovalo plamenné řeči vlastenců
a zapalovalo jiskry potlačované národní hrdosti,
není se co divit, že vzápětí po svém dostavění
vyhořelo. Tento slavný požár jsme se rozhodli
zopakovat u příležitosti 55. výročí založení našeho
Naivního divadla (a není to od nás troufalost,
vždyť jména těchto dvou stánků Múz si lidé často
prokazatelně pletou...).

Když hořelo Národní divadlo, konal se právě
velkolepý pohřeb známého nadhasiče Čeňka Diviše.
U smutného rozloučení nemohlo samozřejmě chybět
ani veškeré pražské hasičstvo, které tak ve chvílích
požáru chybělo na nábřeží Vltavy. Toť pouze
dovětek tragikomedie podle skutečných událostí,
která si kromě kuriózních okolností požáru
Národního divadla všímá především nešťastné lásky
nadhasiče Čeňka Diviše, jenž všechny požáry
uhasit dokázal, jen na ten plamen milostné
vášně zůstával po celý život krátký...

Nadhasič Čeněk mezi dvěma ženami a třemi dětmi.

Architekt Zítek: A chci tam mít protipožární oponu! Divadla taky občas hoří, víte?

Mladočech: Již desátým rokem naše divadlo se staví.
A jde to, arci, ztuha. A kdože za to vinu nese?
Staročech (zuří): Dneska my! Inu ovšem! Ale kdože
svou vlastní vinou naši vinu zavinil?

Krásný nadhasič získal řadu ocenění v Čechách
i v zahraničí, k těm nejvýznamnějším bezesporu
patří nominace Ivy Peřinové na Cenu Alfréda
Radoka a na Cenu Divadelních novin (vždy
v kategorii nejlepší česká hra roku). Za svůj text si
odnesla cenu z festivalu Skupova Plzeň 2006,
kde byli rovněž oceněni režisér Tomáš Dvořák
a výtvarník Ivan Nesveda. Inscenace dále získala
ocenění na festivalu České divadlo, cenu za režii
na přehlídce v polské Bialsko-Biale obdržel Tomáš
Dvořák. Krásného nadhasiče uvedla Česká televize,
hru rovněž nově nastudoval Český rozhlas.

Do historie Naivního divadla vstoupil Krásný
nadhasič také díky skutečnosti, že byl dvakrát
uveden přímo na půdě Zlaté kapličky – v Národním
divadle. Poprvé se tak stalo i s pyrotechnickými
efekty (tepelný fukar), podruhé již bez nich, neboť
se mezitím šéf protipožárního oddělení Národního
divadla vrátil z dovolené a naši loutkovou
interpretaci ohně bez milosti zakázal.

Pepek 1: Není holt nad to bejt lešenářem u tak věčný stavby.
Pepek 2: To holt máme práci tak ňák na furt.

Premiéra: 4. 6. 2005
Autor: J. Bolek
Režie: M. Homolová
Výprava: B. Jakůbková
Hudba: M. Ošanec
Hrají: H. Fantlová, Z. Kolomazníková,
K. Rottová, Z. Schmidová, J. Vyšohlídová,
T. Bělohlávek, M. Sýkora

Tak trochu stranou hlavního dramaturgického plánu
vznikla v květnu 2005 inscenace Písmenková polívka.
Koláž skečů, písniček a mikropohádek
představuje zábavnou formou celou českou abecedu
(vyjma háčků a čárek). Aktéry této – původně
studiové – taškařice je šestice kuchařů a kuchařek,
kteří vaří písmenkovou polívku. Práci jim však
komplikuje obrovská moucha, jež jim z polévky
v nestřežené chvíli trochu ujedla. Proto je třeba
řádně prověřit, zda po muším ataku zůstala v hrnci
všechna písmenka. Od A až do Zet.

Přerostlou mouchu (J. Vyšohlídová) se snaží polapit K. Rottová, H. Fantlová,
Z. Kolomazníková, T. Bělohlávek a Z. Schmidová.

I přes výraznou vázanost na české jazykové
prostředí získala Písmenková polívka hlavní ceny
na festivalech v polském Slupsku či slovinském
Mariboru. Na poslední chvíli byla též zařazena
Lapili však sami sebe. Na pomoc je přivolán všestranný expert M. Sýkora.
do soutěžního programu Mateřinky 05 – a bylo to
dobré rozhodnutí: individuální ceny si odnesla
Barbora Jakůbková za výpravu a Michaela Homolová s Vítkem Peřinou
(ukryti pod společným pseudonymem Jan Bolek) za námět a scénář.

Vaříme polívku
vaříme z písmenek
kuchtíci jsme jenom
naoko, navenek:
vaříme příběhy
či třeba písničku
slůvka, co z písmenek
naberem’ na lžičku…

Premiéra: 15. 10. 2005
Autor: W. Hauff – P. Zámečníková
Režie: J. Adámek
Výprava: R. Smolík
Hudba: V. Šrámek
Hrají: M. Sýkorová, J. Vyšohlídová, T. Bělohlávek,
F. Homola, J. Hrubec, Z. Peřina

Inscenace Hauffovy pohádky Chladné srdce
(neboli Pohádky o srdci z kamene) spadla dramaturgii
Naivního divadla tak trochu do klína a vytrhla jí
velký trn z paty. Neboť příprava jiného titulu s jiným
tvůrčím týmem byla na poslední chvíli zrušena a my
museli narychlo řešit, kdo a co u nás bude za pár
měsíců zkoušet. Mladý pražský tvůrčí tým ve složení
Jiří Adámek (režie) – Petra Zámečníková
(dramatizace) – Robert Smolík (výtvarník) potkal
obdobný problém: jím připravená koncepce Hauffovy
pohádky nebyla z technických důvodů realizována
v jiném divadle. Spojili jsme tedy náš problém s jejich
a výsledkem toho byla premiéra výtvarně a hudebně
velmi působivé inscenace o chudém uhlíři Petrovi,
který v touze po penězích a slávě zaprodá své srdce.

Loutky sice vypadají, že jim právě vypadl text, ale J. Vyšohlídová
s F. Homolou ho naštěstí dobře znají.

Loutky R. Smolíka a hlavy Z. Peřiny a T. Bělohlávka.

K velké lítosti výtvarníka i dramatizátorky byly těsně
před koncem zkoušení z inscenace vyškrtnuty výstupy
lesních zvířátek. Aby již vyrobení zvířecí maňásci
nepřišli zkrátka, připravili herci (za účasti samotného
režiséra) na premiérový večírek krátkou patřičně
existenciální scénku, nazvanou Šance pro zvířátka.
Přinášíme krátký úryvek:
Skupina zvířátek hraje karty. Po chvíli přeruší hru
Zajíček.
ZAJÍČEK: Stejně by mě zajímalo, co se s námi stane
po smrti.
JEžEČEK: Eeeé????
ZAJÍČEK: Jednou jsem slyšel, že pak všechna srdce
váží, jak těžce se prohřešila!
KRTEČEK: Hraješ, nebo co?
ZAJÍČEK: Ta lehká, bez hříchu, se vznesou vzhůru
do nebe, ta těžká prý naopak spadnou dolů.
PRASE: Hele nežvaň a hraj. Vo co ti de? Seš
zajíček, ne? Navíc maňásek. A navíc
vyškrtnutej. Tak co řešíš?
ZAJÍČEK: Co když se naše hříchy nakonec opravdu
sečtou a my si neodpočineme od těch
pozemských strastí ani tam nahoře?
Co myslíš, ježečku?
JEžEČEK: Eeeé?
ZAJÍČEK: Je alespoň nějaká šance na vykoupení?
PRASE: Hele, začínáš mě vážně srát! Co tě dere,
zajíčku? Snědls ráno shnilou mrkev?
ZAJÍČEK: To ne. Ale víte, co když ten nahoře
všechno vidí?
PRASE: Proved’ jsi snad něco?
ZAJÍČEK: Toho byla spousta… Hlavně tehdy
v Rusku, tomu vlkovi…

Premiéra: 11. 2. 2006
Autor: I. Peřinová
Režie: M. Homolová
Výprava: R. Anderle
Hudba: J. Vyšohlíd
Hrají: K. Rottová, J. Vyšohlídová,
T. Bělohlávek, F. Homola
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Dvorní autorka Naivního divadla Iva Peřinová
napsala pro režisérku Michaelu Homolovou
dramatizaci známé anglické pohádky o Jankovi,
který po stonku zázračné fazole vyšplhal až do
oblak. Na rozdíl od předlohy zvýraznila zápornou
povahu obra, přidala poetickou funkci oblačné
dívky Aster (která hrou na cello uspává každé
ráno hvězdy, aby přes den nesvítily...) a hlavnímu
hrdinovi Jankovi do vínku vepsala mnohem více
právě oné příslovečné „jankovitosti“. To vše
v částečně veršované formě...

Dramaturgická volba titulu Janek a kouzelná
fazole zdaleka nebyla náhodná, naopak vycházela
z širšího repertoárového kontextu: motiv
rozpohybované fazole totiž řadí Janka
po bok dvojici kultovních naivních inscenací,
v nichž stěžejní role hrají oživlé luštěniny:
Hrášková Zuzanka a Vánoce s Kulišákem.
Trilogie byla završena.

Janek (F. Homola): Tak rád bych už něco zažil...
Něco, nevím co…
Máma (J. Vyšohlídová): Janku! Už zase chodíš
s hlavou v oblacích?

Děda: Adónde vas, chico?
Janek: Llevo los huevos al mercado, abuelo.

Od Janka a kouzelné fazole si vedení divadla
slibovalo – kromě hodnotné podívané – i šanci
prorazit na anglickou divadelní půdu. Vždyť se jedná
o snad nejznámější anglickou pohádku. První výjezd
Janka (nepočítáme-li Jablonec nad Nisou a Semily) však
překvapivě mířil do španělské Tolosy, a to na jubilejní
25. ročník mezinárodního loutkářského festivalu
Titirijai, který byl věnován českému loutkářství.
Na tomto pravděpodobně největším srazu českých
loutkářů za poslední roky jsme dvakrát porazili Divadlo
Alfa ve fotbale a šestkrát odehráli Janka v poctivě
naučené španělské verzi.

Obr: Dónde está el huevo? Tú ya lo has cogido?
Aster: Yo no, yo no! Qué haría yo con él?

A kdo nezabil velrybu
nemůže o sobě tvrdit
že je správný chlap
a proto nemám rád
ekologické hlídky
protože mezitím
co ony hlídkují
chlapi měknou

Rybáři T. Bělohlávek a M. Sýkora předvádějí J. Vyšohlídové
svou prehistorickou rybu.

Premiéra: 24. 2. 2006
Autor: M. Palla
Režie: M. Sýkorová
Hudba: J. B. Novotný
Hrají: M. Homolová,
Z. Schmidová, M. Sýkorová,
J. Vyšohlídová, T. Bělohlávek,
F. Homola, J. Hrubec, M. Ošanec,
V. Peřina, M. Sýkora

Původně se mělo jednat pouze o inscenované čtení
za doprovodu nově vznikající minikapely Naivního
divadla. Nakonec z projektu vzešla další úspěšná
„bokem“ nacvičená studiovka, určená pro potěchu
dospělého publika i zúčastněných herců.
Tentokráte se tvůrci inscenace (pod režijním vedením
Markéty Sýkorové) zaměřili na svérázné texty Mariana
Pally, které vedle humoru, dramatických situací či
kontroverzních historických hypotéz přinášejí zejména
celou řadu chvályhodných poučení: Diváci se například
dozvěděli, jakým způsobem lze snadno zalichotit tlusté
ženě, jak předejít malovodnímu stresu či jak odpustit
žralokovi, který vám sežral nohu...!
Při vyřizování autorských práv se divadlu dlouho
nedařilo kontaktovat Mariana Pallu. Nakonec těsně
před premiérou přišlo mailem originální autorské
svolení: „Zdravím vás! Jsem rád, že v Liberci zazní
moje kecy. Mějte se a držím palce! Marian Palla.“

Nově vzniklá kapela NDL v akci.

Premiéra: 19. 5. 2006
Autor: F. G. Bengtsson – P. Vodička
Režie: P. Vodička
Výprava: R. Smolík
Hudba: M. Nosek
Hrají: M. Sýkorová, J. Vyšohlídová,
T. Bělohlávek, F. Homola, J. Hrubec,
Z. Peřina, M. Sýkora

Po úspěšné inscenaci Tristan a Isolda se režisér
Petr Vodička vrátil do Naivního divadla opět
s inscenací, která s humorem pohlíží do dob
dávno minulých. Tentokráte ho zaujal slavný
román skvělého švédského spisovatele Franse
G. Bengtssona, který po vzoru anonymních
vypravěčů hrdinských ság – skaldů – pojednává
o slavné éře Vikingů...

Ylva: Miláčku, válíš se tady jako prase na hnoji. Což nemáš radost, že mě vidíš?
Orm: Radost mám a myslím, že jsem i připraven si tě vzít.

HARALD: Hrdinové dánští, jsem
rád, že jste se sešli v tak hojném
počtu, abychom společně
oslavili zimní slunovrat,
kterému teď říkáme Vánoce,
protože se od jisté doby já i můj
dvůr přidržujeme Krista,
a to proto, že nám byl v bolesti
nemalou pomocí, zejména
co se mých zubů týče. A nyní,
po krátké modlitbě
(kněz se začne latinsky modlit,
Harald počítá do pěti a pak ho
přeruší) připijme!

V desátém století měli v této věci v Dánsku
docela jasno: nehodí se, aby mladý a zdravý
Viking zůstával přes léto u matky na statku.
Mohl by totiž z nudy zešílet... Proto se raději
Zrzavý Orm vydal v nastávajícím létě
na tradiční (a mezi Vikingy tak populární)
loupežnou výpravu do jižní Evropy.
Po překonání mnoha nebezpečenství se vrátil
do Dánska, kde král Harald zrovna slavil
Vánoce. Právě za jeho vlády bylo v pohanském
Dánsku přijato křesťanství, což také – z pohledu
historie – zapříčinilo konec éry Vikingů.
V našem příběhu se však tento střet pohanství
a křesťanství stal základem vtipné a peprné
burlesky, v níž nakonec nad Ormovou
náchylností k pivu a zlatu zvítězí jeho láska
ke krásné dceři krále Haralda...
Smutnou shodou okolností došlo právě
v době zkoušení vikinské komedie,
v níž výraznou roli hraje láska k pivu,
k uzavření tzv. Metra, herci oblíbeného
restauračního zařízení v těsné blízkosti
divadla.
Ughhh grrr pivson murd grrr!

Skald (M. Sýkora) relaxuje v pauze mezi svými kytarovými sóly.

Premiéra: 14. 10. 2006
Autor: L. Dvorský
Režie: M. Sýkorová
Výprava: J. Schmid – M. Sýkorová
Hudba: V. Brukner
Hrají: Z. Kolomazníková, K. Nižníková,
J. Vyšohlídová, T. Bělohlávek, F. Homola,
J. Hrubec, M. Sýkora

My, Martin Večerka,
krycím jménem Marty,
Čestmír Klas, zvaný Čen,
Barbora Rejhoňová,
ode dneška volaná Titánie,
a Trtílek Emil, jemuž bylo
přiděleno jméno Kambala,
jsme se rozhodli psát
TAJNÝ LODNÍ DENÍK
a za tímto účelem jsme se
rozhodli podniknout
TAJNOU MOŘSKOU
VÝPRAVU, což potvrzujeme právě vykonanou
zkouškou píchnutím se
špendlíkem
do prstu.

T. Bělohlávek, F. Homola, J. Hrubec a K. Nižníková skládají přísahu.

Herci zpravidla bývají do svých rolích ponořeni, tentokrát došlo přímo
na potápění.

Čtveřice dětí vyplouvá na fantazijní plavbu napříč
oceánem. Kapitán Marty, písař deníku Čen, kreslířka
a kuchařka Titánie a plavčík Kambala zažívají
na své cestě desítky dobrodružných příhod a vůbec
jim nevadí, že po celou dobu vlastně neopustí starou
kůlnu na jedné zahradě v Jaroměři. Vždyť taková
kůlna může být docela dobrým trojstěžníkem
a příště třeba dokonce vzducholodí...
Inscenace Markéty Sýkorové převedla na jeviště
kultovní výtvarnou knížku pro děti z roku 1966
(oceněnou na knižním veletrhu v Boloni), kterou
napsal Ladislav Dvorský a ilustroval Jan Schmid.
A právě tento zakladatel legendárního Studia
Ypsilon se díky Tajnému lodnímu deníku po letech –
coby spoluautor výpravy – vrátil do Naivního
divadla, s nímž jsou nerozlučně spjaty počátky
jeho profesní dráhy.

Především čerstvým čtyřicátníkům v hlavních
„dětských“ úlohách nějaký čas činilo potíž pochopit,
že v této inscenaci jsou všichni jako děti, které si
coby děti hrají na děti, jež si hrají na dospělé
a jejichž dětský zápal má oslovit děti v publiku.
I dospělé. Ale povedlo se...
Z. Kolomazníková, M. Sýkora, J. Hrubec pod vedením T. Bělohlávka
prozkoumávají tajuplný ostrov.

Premiéra: 17. 2. 2007
Autor: I. Peřinová
Režie: T. Dvořák
Výprava: J. Milfajt
Hudba: V. Šrámek
Hrají: M. Homolová, Z. Kolomazníková,
K. Nižníková, M. Sýkorová, T. Bělohlávek,
J. Hrubec, Z. Peřina, M. Sýkora

Již tradičně po svém zpracovala Iva Peřinová klasický
pohádkový námět o střetu královy prchlivosti
s moudrou uvážlivostí jeho dcery Marušky, která moc
dobře ví, že láska k bližnímu se nedá měřit množstvím
zlata. Oproti předloze autorka snížila počet princezen
– sester o celou třetinu (na dvě) a kouzelné bábince
vymyslela netradiční společnici, mluvicí srnku Ádu.
Ptáte se proč? Protože Áda, Áda, sůl má ráda...

Stává se již dobrým zvykem, že v menších či větších
rolích excelují na jevišti NDL i členové naší techniky.
V Soli nad zlato se v úloze Celníka velmi rychle
zabydlel samotný šéf techniky Petr Jelínek,
z dalších slavných rolí našich technikářů připomeňme
Jana Marka coby kameramana Heřmana ve stěžejní
olympijské scéně Pohádky o Raškovi.
Oba představovali i mužské zástupce učitelského
sboru v inscenaci Vařila myšička kašičku
(tělocvikáře Jelínek, dějepisáře Marek).

Inscenace Sůl je nad zlato! (díky níž se do Liberce
vrátil náš pravidelný host, režisér Tomáš Dvořák)
nebyla jediným premiérových chodem onoho
slavnostního únorového večera. Jako předkrm jsme
již v odpoledních hodinách servírovali premiéru
studiové inscenace Hrnečku, vař! aneb Dvě pohádky
o hrnečku v režii Michaely Homolové. Není divu,
že se na tradičním večerním pohoštění v divadelním
klubu všichni přítomní věnovali pouze utišování
žízně a připravené jídlo zůstávalo nedotčené.

Live muzika v naivním provedení: balalajkové sólo M. Sýkorové,
ušní perkuse M. Homolové a u basy K. Nižníková.

Dráb (P. Jelínek) právě nabádá obyvatele Radovánek k pláči.
Slzy jsou přece slané!

Formu černého divadla si po letech
opět vyzkoušeli Z. Peřina,
Z. Kolomazníková, M. Sýkora,
J. Hrubec a T. Bělohlávek.

Premiéra: 17. 2. 2007
Autor: V. Peřina
Režie: M. Homolová
Výprava: B. Hubená
Hudba: M. Ošanec
Hrají: H. Fantlová, J. Hrubec

H. Fantlová právě lituje, že nemá tři ruce.

BARUNKA: ... a kdybyste si chtěla kaši uvařit,
nezapomeňte, jak se to zastavuje,
babičko!
BABIČKA: Ale Barunko...
BARUNKA: Nejraději bych vám to pro jistotu
napsala, ale... nemáme pero.
BABIČKA: Ani papír.
BARUNKA (zasměje se): A navíc neumím psát.
BABIČKA (zasměje se): A já číst.
(zasmějí se obě)

Tato inscenace má zajímavou historii. Již v dubnu
2006 byla poprvé uvedena půlhodinová drobnička
na motivy klasické pohádky Hrnečku, vař!
Dramaturg divadla ji napsal coby stolové divadlo
pro jednu herečku, konkrétně pro nejzkušenější
členku souboru, Helenu Fantlovou. Ovšem poté,
co se do práce pustila režisérka Michaela Homolová
s výtvarnicí Bárou Hubenou, rozrostl se jeden malý
stolek na docela slušnou regulérní výpravičku,
v níž rozhodně Helenka nemohla pobíhat sama.
Proto k ní přibyl Jan Hrubec, později vystřídaný
Filipem Homolou. Ředitel divadla zcela logicky
následně trval na dodatečné realizaci druhé části
Hrnečku. A tak vznikla pohádka č. 2 (která motiv
kouzelného hrnku vtipně převrací naruby),
psaná na míru již vyrobených dekorací a loutek...

Inscenace Hrnečku, vař! významně bodovala nejen
u diváků, ale též u kritiků. Byla jedním ze dvou
vítězů festivalu Mateřinka 07, kde získala cenu
za nejlepší inscenaci pro děti do 5 let a individuální
ceny si odnesli i Helena Fantlová (herecký výkon)
a Vítek Peřina (dramaturgie, s přihlédnutím
k autorství textu). Režisérku Michaelu Homolovou
zajisté velmi potěšila i další finančně nehonorovaná
cena udělená její inscenaci, tentokráte divácká
Cena Vojty Šálka na festivalu Dítě v Dlouhé.

Premiéra: 19. 5. 2007
Autor: H. Krejčí
Režie: M. Homolová
Výprava: B. Jakůbková
Hudba: J. Vyšohlíd
Hrají: H. Fantlová,
Z. Kolomazníková,
M. Sýkorová, T. Bělohlávek,
F. Homola, Z. Peřina, M. Sýkora

Mistr zločinu, jemuž nikdo
neřekne jinak než Postrach Paříže,
se chystá získat zkázonosný vynález
profesora Quartze, který dokáže
vymazat z povrchu zemského celou
Paříž. Zastaví ho ambiciózní
policejní inspektor, nebo se koryto
Seiny zaplní stovkami nevinných
obětí zločinných choutek Postrachu
Paříže?
Režisér, dramatik, mim, překladatel
a spisovatel Hubert Krejčí je
autorem tohoto „námětu na film“,
čerpajícího inspiraci v brakové
literatuře, žánrových filmech,
komedii dell’arte a v textech starých
loutkářských her. A režisérka
Michaela Homolová s výtvarnicí
Barborou Jakůbkovou a skladatelem
Jiřím Vyšohlídem připravili podle
jeho hříčky působivou, čistě iluzivní
loutkářskou poctu němému filmu
a šestákovým románům.

Inscenace Postrach Paříže právem
zabodovala v kategoriích výpravy
a hudby: jména Barbory Jakůbkové
a Jiřího Vyšohlída se dokonce
objevila v širších nominacích
na Cenu Alfréda Radoka. Po tomto
úspěchu vedení divadla doufalo
v dlouhou zájezdovou štaci
do Paříže, ale nakonec se Postrach
vydal do Remeše. Strašili jsme s ním
zde třikrát, a to s francouzskými
mezititulky.

Svérázný divadelník Hubert Krejčí
je mimo jiné znám svou neskrývanou
(a nejspíše vůbec nepředstíranou)
averzí vůči hercům a herečkám.
Jeho pamflety na toto téma jsou již
legendární. Ani v Naivním divadle
nedošlo ke změně jeho postoje. Těsně
po skončení premiéry, kdy potlesk
v hledišti snad ještě ani nedozněl,
naklonil se k dramaturgovi divadla
se slovy: „Ti herci vůbec neumějí
pointovat. Vyhodíte je?“

FOTOGRAF: Vidím dalekohledem jakousi chatrč
na břehu Seiny v těch nejobávanějších končinách.
A z této chatrče nás někdo sleduje –
INSPEKTOR (vytrhne mu dalekohled): Ó, ten darebák
hovoří vulgární posunkovou symbolikou!

Turecký uprchlík Harry Vyschlouš, ďábelský Postrach
a ješitný profesor Quartz plánují z obyvatel Paříže
nadělat krmení pro ryby.

Policejní inspektor sleduje v kinokavárně slavný němý film L. Feuillada Fantomas.

Hladila babička kůžičku
kouzlo má v každým
prstíčku.
Ten tam dala
ten tam dala
malíčkem ji pošimrala…

Dnešní děti už jedna ježibaba nevystraší. Ale co když budou dvě?

Premiéra: 13. 10. 2007
Autor: I. Peřinová
Režie: Z. Peřina
Výprava: J. Smetanová
Hudba: M. Ošanec
Hrají: M. Homolová nebo H. Fantlová,
Z. Kolomazníková, K. Nižníková,
M. Sýkorová, M. Sýkora, P. Vydarený

Ach, tihle bílí lední medvídci! S těmi
se tady v našich krajinách hned tak
nepotkáte... No, i když v Naivním divadle
na jednoho narazit můžete. Takový střet
je pak nečekaný a prudký – zvláště, když
zrovna jedete na lyžích (což je v Liberci
celkem běžné). A přesně to se stalo
Princezně – vesele si lyžovala (proč by
princezny nemohly lyžovat?) a najednou
bum – medvěd! No, spíš medvídek.
Bílý lední medvídek se sem zatoulal až
z dalekého Eskymácka... Tolik stručné
dějové intro původní pohádky Ivy
Peřinové, v níž dojde na lyžování,
čarování, „živé“ animační projekce,
matematiku se zaměřením na zlomky,
a když je zrovna před Vánoci, tak i na
závěrečnou vánoční hudbu (pro jaro
máme jinou verzi...).
A proč se tím tajit? Pohádkou Přijel bílý
medvídek vstoupilo Naivní divadlo
definitivně do třetího tisíciletí. Zakoupilo
totiž pro potřeby inscenace erární
videokameru!

Rarita mezi českými pohádkovými princi – skokan na lyžích.

P. Vydarený a M. Sýkora
vykukují ze scény
J. Smetanové.

Vlastně tomu dodnes nikdo nerozumí:
Proč do hlavní role medvídka Bělouška
režisér Zdeněk Peřina neobsadil
Tomáše „Bělouše“ Bělohlávka?

Premiéra: 22. 2. 2008
Autor: M. A. Voltaire – P. Vodička
Režie: P. Vodička
Výprava: R. Pavlíčková
Hudba: M. Kroupa
Hrají: H. Fantlová,
M. Homolová, M. Sýkorová, T. Bělohlávek,
F. Homola, Z. Peřina, M. Sýkora

Již potřetí v krátké době se do Naivního divadla
vrátil režisér Petr Vodička. Hrou Panna
z Arku navázal na své předchozí zdejší inscenace
s historickými náměty (Tristan a Isolda, Zrzavý
Orm), které byly plné humoru, dynamických akcí
a vytříbeného jazyka výtečných literárních
předloh. K nim bezpochyby patří i Voltairova
Panna, sarkasticky upozorňující na fakt,
že největším zázrakem světice z Arku bylo
zachování vlastního panenství ve válečné vřavě
anglo-francouzských bitev. Jak dokazuje ukázka
z textu, neměla to Jana vůbec snadné...

Básník (Z. Peřina): Nuže, vojáku, jak se to vše semlelo?
Voják (M. Sýkora): No já jsem toho vlastně ani moc neviděl.
Měštěnín (T. Bělohlávek): To asi kvůli tomu očičku, že?

Vycházeje z faktu, že se o Janino panenství
v průběhu děje pokouší kdejaký netvor včetně
Anglický voják: Slyšel jsem very mnoho o francouzská láska
mluvicího osla, připravili herci na večerní
a vy hned ukojíte moji zvědavost.
premiéru malý dodatek, který byl překvapením
Jeptiška: Copak my jsme učitelky? To ne! My se jen modlíme.
i pro samotného režiséra.
Po děkovačce následoval kratičký přídavek o tom, jak to s krásnou Janičkou dopadlo, když nebyla
již chráněna režisérem Vodičkou: v kukátku se na nebohé ležící Panně z Arku vystřídalo nekončící
spektrum zvířátek ze všech našich pohádek. Došlo i na ptáka Kulišáka!

Král: Prohlašuji Orleans za osvobozaný! A teď si všichni dáme nějaké dobré víno a sýr...
Úředník: Já mám ořechy.

OSEL: Ach Jano, ach Jano, tak často
je mi přáno tvé zadnici nabízet
svůj hřbet. Teď nabízím se já...
celý a hned.
JANA: Jak ušlechtilý osel! Kdybys byl
mužem, asi bych těžko
odolávala...
OSEL: Ano, ano... poddejte se tomu.
Nebraňte se...
JANA: Jsem téměř zmámena...
OSEL: Bude to nezapomenutelné,
Jano...
JANA: Oslíku, oslíku, byl bys skvělým
milovníkem. Naštěstí pro mne
jsi osel, což vylučuje, abych ti
jakkoli podlehla...
OSEL: Nevylučuje. Je to možná
neobvyklé, ale ne nemožné.
A zcela jistě příjemné.
JANA: Ach ne, prosím, to nejde!
Co Francie?!
OSEL: Francie mě nezajímá.
Chci vás, Jano!

Osel: Složil jsem o vás píseň, Jano! Mohu se také sám doprovodit na lyru…

Premiéra: 27. 5. 2008
Připravili a hrají: H. Fantlová, M. Homolová,
M. Sýkorová, T. Bělohlávek, F. Homola,
M. Ošanec, V. Peřina, P. Vydarený

Coby malý divadelně-literární bonus pro potřeby
Večerů v Naivním připravil umělecký soubor
v květnu 2008 krátké inscenované čtení Babička po
pitvě. Autorem osobité básnické interpretace toho
nejzásadnějšího ze všech osmnácti kapitol Babičky
Boženy Němcové je surrealista Karel Hynek.
Čtvrthodinová drobnička sklidila velký ohlas
i v rámci tzv. Žižkovské štace 2008 v Divadle Járy
Cimrmana, kde jsme po tři podzimní dny v řadě
hráli naše inscenace pražskému publiku.

Jednou, když babička uspávala u klavíru malou Adélku a věrná májová koťátka drápala na dvoře
velkého psa, vnoučata vypáčila krucifixem její malovanou truhlu. Paní Prošková děti napomenula:
Až babička zemře, bude to stejně všechno vaše.

Premiéra: 20. 9. 2008
Autor: V. Peřina
Režie: M. Homolová
Výprava: B. Jakůbková
Hudba: J. Matásek
Hrají: H. Fantlová, V. Khomová,
T. Bělohlávek, T. Holý, O. Švec

Po předchozích společných autorsko-režijních
projektech pro nejmenší děti (Písmenková
polívka, Hrnečku, vař!) se dvojice Vítek Peřina –
Michaela Homolová zaměřila na vyšší věkovou
kategorii a připravila bláznivou koláž z českých
přísloví Pečení holubi. Inscenace byla zároveň
první „prověrkou“ trojice nových herců
v naiváckém souboru – Veroniky Khomové,
Tomáše Holého a Ondřeje Švece.
Ústředním hrdinou lehce potřeštěné komedie
je mladík Jirka, kterému během nedělního
oběda ulétne z talíře pečený holub. Jirka se ho
rozhodne chytit, čímž odstartuje řetězec
bláznivých a absurdních situací, v nichž se
to přímo hemží příslovími.

Pečení holubi aneb Přísloví velmi volně navazují
(v osobách režisérky, výtvarnice a scenáristy,
ale i zvolenou formou jevištní koláže a částečné
kolektivní přípravy) na úspěšnou inscenaci
Písmenková polívka, která dětem předškolního
věku humorným způsobem představila českou
abecedu. Zlí jazykové tvrdí, že by tvůrci
po abecedě a příslovích měli zinscenovat ještě
vyjmenovaná slova.

Možná je to náhoda, možná nikoliv.
Každopádně se poslední dobou na repertoáru
NDL rozmnožily inscenace, jejichž názvy
začínají písmenem P. Vzpomeňme
na Písmenkovou polívku, Pallaton, Pohádku
o srdci z kamene. A od roku 2007 vlastně
následuje nepřerušená série „P“ premiér.:
Postrach Paříže, Přijel bílý medvídek, Panna
z Arku, Pečení holubi aneb Přísloví, Pohádka
o Raškovi, Pandemonium. Možná je to náhoda,
možná nikoliv. V žádném případě však
neexistuje žádná spojitost mezi nasazováním
titulů začínajících na „P“ a příjmením
dramaturga.

Ševcova žena chodí s kovářovou kobylou a ještě k tomu bosa.
(H. Fantlová, V. Khomová a T. Holý)

Pečení holubi nelétají do huby… (V. Khomová a T. Holý)

Kde nic není, ani smrt nebere. (O. Švec, H. Fantlová a T. Holý)

Rozhlasový pořad
o příslovích
moderuje T. Bělohlávek.

Ale co to? Co to?
Jirka letí tak daleko,
že ho ze svého stanoviště
už vůbec nevidím.
Zmizel dokonce i ze záběru
televizních kamer.
Ticho, vážení sportovní
přátelé, ticho! Jirku sice
na obrazovkách nevidíme,
ale když všichni s ušima
nastraženýma umlkneme,
uslyšíme ho díky ruchovým
mikrofonům alespoň dopadnout.
Ticho, vážení přátelé,
ticho tady na stadionu
i u vašich přijímačů.
Ticho prosím!

Premiéra: 12. 12. 2008
Autor: O. Pavel – T. Syrovátka
Režie: M. Tichý
Výprava: R. Pavlíčková
Hudba: I. Acher
Hrají: H. Fantlová, M. Bělohlávková,
F. Homola, M. Sýkora, O. Švec

Čas od času si každé divadlo dopřeje malý
inscenační bonbonek. Přesně takovým
cukrlátkem byl od počátku projekt studiové
inscenace Martina Tichého Pohádka
o Raškovi. Scénografické pojetí
(Renáta Pavlíčková umístila padesát diváků
doprostřed malé arény, kolem které herci
poletují, skákají a hrají jako o závod),
netradiční zkušební proces (kvůli závazkům
režiséra se zkoušelo po celý podzim pouze
o víkendech) i aktuální atraktivita titulu
(premiéra těsně předcházela konání MS
v klasickém lyžování v Liberci) stály
v základech nadmíru vydařené inscenace
o skokanovi Jiřím Raškovi, který si ziskem
zlaté olympijské medaile splnil svůj dětský
sen dosáhnout až úplně nejvýše...
Norský král (F. Homola) si právě dává
denní dávku severského metalu,
zkomponovaného I. Acherem.

Pohádka o Raškovi získala cenu Erik, která je na základě hlasování
odborníků každoročně udělována nejlepší loutkové inscenaci roku.
Inscenace výrazně zabodovala i na Mateřince 09, kde si individuální
ceny odnesli iniciátor projektu Tomáš Syrovátka za dramatizaci
a Filip Homola za herecký výkon.

Na premiéru dorazil osobně pan Jiří Raška i s šéfy skokanského
svazu a byl převelice dojatý. A později, během mistrovství světa
v lyžování v Liberci, přivedl na představení ještě 40 dalších skokanů
na lyžích, od nejstarších olympijských pamětníků (včetně
legendárního Miloslava Bělonožníka) až po současné reprezentanty.
Jenom Jakub Janda nedorazil, prý se připravoval na závod,
ale pak stejně nic neskočil. To proto, že nebyl v divadle.

Autor dramatizace T. Syrovátka učinil
z lyžařských funkcionářů mluvící vrány.
Trenér Remsa (M. Sýkora) si díky nim
ten Sport prostě nikdy v klidu nedočte.

Tetička Pravečková (H. Fantlová) nabádá spolu se sportovním komentátorem
Moravcem (F. Homola) Jirku Rašku (O. Švec) k poctivému tréninku.

Instruktážní číslo letušky (M. Bělohlávková) během Raškovy cesty do Grenoblu.

Malý Raška by chtěl jednou dosáhnout vysoko.

Na jevišti po premiéře: Jirka Raška (O. Švec), Jiří Raška (J. Raška)
a trenér Remsa (M. Sýkora).
Režijně-výtvarná koncepce M. Tichého a R. Pavlíčkové
umožnila hraní před diváky, za diváky,
nad diváky, mezi diváky i kolem diváků.
Nehrálo se pouze pod diváky.

Premiéra: 12. 12. 2008 (LS) a 1. 11. 2009 (VaN)
Připravili a hrají: M. Homolová, F. Homola, V. Peřina

Jako malý dárek připravili manželé Homolovi spolu
s Vítkem Peřinou na premiérový večírek Pohádky
o Raškovi tematicky spřízněné minutové drama pro
12 loutek – Lyžařův sen. Pohádkový apokryf si následně
objednal k několikerému předvedení šéfredaktor SADu
Karel Král pro festival Ohromné maličkosti. O rok
později stejná tvůrčí trojice připravila pro tentýž festival
další loutkovou miniaturu z pera dramaturga divadla
s názvem Vidličky a nože.
V. Peřina a M. Homolová se právě chystají vzít do rukou vidličky a nože,
lžíci a lžičku už v okénku zdařile animuje zkušený loutkář F. Homola.

Premiéra: 6. 3. 2009
Autor: D. Baban a V. Mašek
Režie: F. Homola
Hrají: M. Homolová, T. Bělohlávek, T. Holý,
F. Homola a V. Peřina

Velký milovník komiksů Filip Homola zaťukal jednoho
dne na dveře dramaturgie s komiksem Džiana Babana
a Vojtěcha Maška Pandemonium. O pár dní později již
nebylo co řešit – takovou látku je třeba zpracovat!
Svět se musí dovědět, co je to pandemonium. Co myslíte
vy? Je to místo, „kde v klidu a míru žijí maličcí medvídci
pandové“, anebo „místo, kde lidi postupně přicházej
vo všechen zdravej rozum“? Správnou odpověď možná
znají obyvatelé jednoho ďáblického paneláku, manželé
Kokešovi a jejich soused, desetiletý Janík Štulec.

Vypadají sice jako přijímací komise na loutkářskou katedru,
ale ve skutečnosti se jedná o manžele Kokešovy.

Pandemonium vzniklo studiovým způsobem, stranou
hlavního dramaturgického plánu. Své jeviště však nenašlo
ve Studiu NDL, nýbrž netradičně v Divadelním klubu
(neboli v malé zkušebně). Diváci tak během představení
sedí u stolků a mohou své povětšinou nechápavě užaslé
obličeje občas ukrýt za sklenku se zakoupeným nápojem.
Debutující režisér Filip Homola se snažil v co největší
míře zůstat věrný statickému charakteru komiksové
předlohy. V ní je devadesát procent „okének“ vyplněno
stejným obrázkem sedících manželů Kokešových a za
nimi postávajícím Janíkem. Pokud snad některý divák
zaznamenal během představení výraznější pohyb
či náznak exprese, vězte, že se jednalo o hereckou chybu,
která byla následně nemilosrdně odstraněna.

Kokešová (M. Homolová): Slíbils, že Janíkovi nikdy neprozradíš,
že je android!
Kokeš (T. Bělohlávek): Neboj, až bude odcházet, vymažu mu to z paměti.
Janík (T. Holý): Já už raději půjdu… mám dneska hodně učení.

Inscenaci Pandemonium jsme sehráli na řadě festivalů.
Naše představení v rámci pražského Komiksfestu navíc
předcházelo vyhlášení Pandemonia nejlepším českým
komiksem roku 2009. Slávu manželů Kokešových jsme
šířili i za hranicemi – v bratislavské Astorce – a opět
s velkým ohlasem. Pouze jeden z přítomných polských
divadelních kolegů nechápal, co to bylo, o čem to bylo
a proč to bylo... Příště prý, když už budeme chtít ve svém
volném čase tvořit, ať raději nastudujeme Dostojevského.

Premiéra: 25. 4. 2009
Autor: V. Peřina
Režie: M. Homolová
Výprava: B. Hubená
Hudba: M. Benko
Hrají: M. Bělohlávková, V. Khomová,
T. Holý, O. Švec

Dvě pohádky s myší tematikou napsal
pro režisérku Míšu Homolovou dramaturg
divadla. Ta první vznikla na motivy
japonské pohádky a pojednává o myších
rodičích, kteří se snaží provdat svou
dceru za nejmocnějšího ženicha na světě.
Po úspěšné svatbě (hádejte s kým?)
děj volně navazuje druhou, již zcela
původní pohádkou. V ní se mladý myšák
pokouší osvobodit zakletou moderní
myšku ze spárů čaroděje – počítače.

Inscenace Vařila myšička kašičku byla další
velkou zkouškou nejmladších členů souboru.
K trojici Veronika Khomová – Tomáš Holý –
Ondřej Švec přibyla na podzim 2008 ještě
Miroslava Bělohlávková a celé kvarteto si spolu
poprvé zahrálo právě v Myších pohádkách.
Režisérka je prověřila v recitaci, zpěvu,
animaci loutky, hledání světla, vytrvalostním
běhu a řadě dalších loutkohereckých
disciplín.

Možná je to náhoda, možná nikoliv.
Autorské pokusy dramaturga divadla se téměř
bez výjimky týkají jídla: Písmenková polívka,
Hrnečku, vař!, Pečení holubi, Vařila myšička
kašičku a Vidličky a nože. Nejspíš je to dáno
faktem, že coby dramaturg zahájil svou
profesní dráhu v Naivním divadle přípravou
pohádky Otesánek.

Pan Mrak (T. Holý) právě vysvětluje myším rodičům (O. Švec a M. Bělohlávková),
že on na světě zdaleka není nejmocnější.

Máma myš (V. Khomová) se chystá dětem uvařit na zeleném rendlíčku obligátní kašičku.

MÍŠA: Tak aby bylo jasno:
Nevěstu si vyberu sám!
MÁMA: Sám?! No tak... no tak si jdi!
Najdi si nevěstu!
Najdi si ji sám!
MÍŠA: Taky že jdu!
Sbohem! (odejde)
MÁMA: To jsem ...tomu dala.
MYŠKY – DĚTI (skandují): Tomu dala,
tomu dala, my chceme kašičku!
Na zeleným rendlíčku!

Premiéra: 16. 5. 2009
Autor: D. Charms a NDL
Režie a výprava: M. Sýkorová
Hudba: J. B. Novotný
Hrají: H. Fantlová, V. Khomová, T. Bělohlávek,
T. Holý, F. Homola, V. Peřina, M. Sýkora, O. Švec

Irina (V. Khomová): Proč mi zvedáte sukni stále výš?
Vždyť jsem vám řekla, že nemám kalhotky!
Pronin (M. Sýkora): Nevadí, nevadí…!

A máte to z krku! Vyděšené báby (F. Homola a V. Khomová)
po brutální zubní operaci.

Na scénu přichází Petrakov-Gorbunov. Chce něco
říci, ale nemůže, protože škytá. Začíná zvracet.
Odchází ze scény. Vchází Pritykin.
PRITYKIN: Dámy a pánové, ctěný Petrakov-Gorbunov vám měl ozná... (Zvrací, utíká pryč.
Vchází Makarov.)
MAKAROV: Abychom ne... (Zvrací, utíká pryč. Vchází
Serpuchov.)
SERPUCHOV: Vážené pu..bli... (Zvrací, utíká pryč.
Vchází malá holčička.)
HOLČIČKA: Tatínek mi řekl, že vám mám vyřídit,
že divadlo nebude. Je nám všem na blití.

V další z řady studiových koláží, připravovaných
v rámci tzv. duševní hygieny stranou hlavního
dramaturgického plánu, se všechno doslova
a do písmene točí kolem životních osudů
a svérázného literárního díla ruského avantgardního
literáta Daniila Charmse. Režisérka Markéta
Sýkorová totiž středobodem inscenace učinila točnu
a za jejího setrvalého pomalého otáčení představila
to nejlepší z Charmsovy tvorby. Tvůrci inscenace
přitom vybírali takové texty, které ilustrují a mapují
pohnutý životní osud svého autora. Diváci se tak
seznámí s místem jeho narození i smrti. Především
však s jeho krátkým, strastiplným, ale přitom
umělecky nesmírně významným životem, který byl
naplněn smíchem, z něhož mrazí.
Nezvyklé nadšení v publiku
vyvolává úvod inscenace
při dopoledních reprízách
pro školní mládež.
Hned na samém počátku se totiž
studenti od zjevně indisponovaných
herců (viz ukázka) dozvědí,
že „divadlo nebude.“ V tu chvíli
se většinou z hlediště ozve
nepokrytě potěšený šum,
neřkuli ryk.

Kuzma: Ten se utopí!
Vasilij: To je jasný, ten se utopí.
Alexej: No, a je to…

Premiéra: 9. 10. 2009
Autor: I. Peřinová
Režie: T. Dvořák
Výprava: I. Nesveda
Hudba: V. Šrámek
Hrají: M. Bělohlávková, H. Fantlová,
M. Homolová, V. Khomová, M. Sýkorová,
T. Bělohlávek, T. Holý, F. Homola, M. Sýkora,
O. Švec

Na motivy věhlasného pohádkového baletu
P. I. Čajkovského Labutí jezero připravilo
Naivní divadlo loutkovou hudební pohádku
Labutí jezírko. Pro režiséra Tomáše Dvořáka ji
napsala Iva Peřinová. Vycházela přitom
ze známého libreta k romantickému baletu
o princezně zakleté v labuť a souboji zamilovaného
Prince s čarodějem Rudovousem. Zároveň ale
po svém rozpracovala některé z motivů – brusinky
coby původ Rudovousovy čarovné moci,
jeho pomocníci z řad lesních divousů a divoženek,
Aranka a Haťapa atd.
Labutí jezírko je nejen působivou pohádkou
o čarovné moci lásky či loutkovou „hrou na balet“
P. I. Čajkovského. Jména režiséra (Tomáš Dvořák)
a výtvarníka (Ivan Nesveda), kteří v Naivním
divadle stáli u zrodu řady úspěšných inscenací
(například Bezhlavý rytíř, Alibaba a čtyřicet
loupežníků či Krásný nadhasič aneb Požár
Národního divadla), jsou zárukou špičkové
loutkářské podívané.

Marný pokus Labuťáka o námluvy.

Labuť s korunkou je totiž ve skutečnosti zakletá princezna. A myslí si na prince.

Od Labutího jezírka si vedení divadla slibovalo –
kromě hodnotné podívané – také univerzálně
známou pohádku, se kterou sjezdí Naivní divadlo
množství mezinárodních loutkářských festivalů,
především těch v Rusku. Zatím se neví, jak to
v tomto směru dopadne. Nicméně na první
zájezdovou štaci do Jablonce nad Nisou jsme
kvůli nečekané sněhové kalamitě vůbec nedojeli.

Královna se odmítá smířit s faktem, že by jí do rodiny měla přibýt opeřená snacha.

Rudovous (vpravo) rozdává úkoly svým dosud věrným lesním sluhům
Haťapovi s Arankou.

Že by konečně balet?

Jelikož se jedná o inscenaci s množstvím
náročného živého zpěvu, měli skladatel Vratislav
Šrámek i korepetitor Míra Ošanec během
zkoušení plné ruce práce. Většinou těma rukama
lomili nad hlavou, ale nakonec se jim toho
zpropadeného Čajkovského podařilo hercům
do úst vštípit k všeobecné spokojenosti,
ne-li nadšení. Jenom korepetitor Míra Ošanec
nevydržel s nervy a raději v čase slavnostní
premiéry odjel na svatební cestu na Krétu.

Podobně jako první počin „pětiletky“ mapované
v této publikaci, Krásného nadhasiče, sehráli jsme
i závěrečnou inscenaci tohoto období, Labutí
jezírko, na jevišti Národního divadla. Tentokráte
nikoliv ve Zlaté kapličce, ale těsně vedle – na Nové
scéně. Zatím si o tomto trendu šeptají pouze znalci
z oboru, nicméně dlouho to již skrývat nepůjde:
prohlubující se spolupráce Naivního divadla
s Národním bude mít brzy za následek vznik naší
stálé pražské pobočky na Národní třídě.
Je jen otázkou času, kdy se Národní divadlo
přejmenuje na Naivní a naopak.
Pracujeme na tom.

Co já bych ti, Kubo, ještě dala?
Dala jsem ti husu, kytku, vědro, kozla, košík, krávu,
šunku,
ale teď už nevím, co bych ti dala.
Aha, mám to.
Sebe ti dám.
Sebe.
Markyta v podání Zuzany Schmidové
(Jak chodil Kuba za Markytou)

Z. Schmidová s Kubou a Markytou.

Ačkoliv jsem do Naivního divadla nastoupil teprve
nedávno, Zuzanu Schmidovou znám celý svůj život.
I přesto jsem se docela vyděsil, když mě první den
v mém novém působišti Zuzana zastavila kdesi
v potemnělých útrobách divadla, výhružně mi zabodla
ukazováček do obličeje a přísně se zeptala: „Kouříš?“
Dokázal jsem – stále trochu v šoku – jen zavrtět
hlavou, že ne, ale Zuzana už spěchala jinam, tou svou
typickou chůzí, ne nepodobnou běhu. Ještě toho přece
musela během onoho dopoledne tolik stihnout! Zahájit
sezonu, se všemi se pozdravit, nandat na talíře další
mňamku z vlastní kuchyně, absolvovat čtenou zkoušku,
vybrat v knihovně vhodnou četbu pro děti svých přátel,
uklidit nádobí v herecké kuchyňce, přísně nahlédnout
do společné kuřárny, nabídnout svou pomoc dámám
v krejčovně a pak třeba vyrazit na další štaci s pohádkou
Jak chodil Kuba za Markytou...
Tento evergreen z repertoáru Naivního divadla byl
s postavou „těty“ Zuzany Schmidové spojen bezmála
dvacet let. Tak dlouho v roli Markyty dávala Kubovi
vše, co doma má, od kytky přes husu až po kozla, aby
mu nakonec, když už nic jiného neměla, dala sebe
samotnou. Ponechme stranou, jak s tím vším ne úplně
bystrý Kuba naložil. Důležitý je spíše fakt, že Markyta
byla velice věrným obrazem naší Zuzany Schmidové,
která s touto „one-woman show“ sjezdila za dvacet let
od premiéry celý svět a získala řadu hereckých ocenění.
Ze všech těch festivalů se ale pokaždé rychle vracela
do Liberce, aby snad neprošvihla vernisáž výstavy
v divadelním foyer, scénické čtení ve Studiu či
generálku nové inscenace (zkoušené výjimečně bez ní).
Všude tam byla s námi (nebo s vámi, nebo s nimi...).

A odevšad zase spěchala jinam – přispět svým talentem,
dobrým slovem či třeba pouhou přítomností
a neutuchajícím zájmem. Ve chvílích, kdy by jiní,
mladší a silnější, již dávno polevovali v tempu, ona
naopak přidávala plyn a nehodlala zatahovat za ruční
brzdu.
„Pche, ty toho naděláš!“ odfrkla by si Zuzana zajisté,
kdyby mi mohla při psaní těchto řádků nahlédnout přes
rameno. „Svět se přece nezboří, no ne?!“ A než bych
stačil cokoliv namítnout, už by si to rázovala někam
jinam, tou svou tolik typickou chůzí, ne nepodobnou
běhu.
VP (psáno pro časopis Loutkář)

Zuzana Schmidová (1940–2006) působila v Naivním
divadle 45 let. Vytvořila zde kolem 110 rolí, z nichž
mnohé jsou v jejím svérázném podání nezapomenutelné.
Z nich jmenujme alespoň Anku v Posvícení v Hudlicích
(Skupova cena 1986), Doktora Pusínka v Malém
Alenášovi, Chrobačku v inscenaci Ze života hmyzu,
roli Zimy a Léta v Pohádce do dlaně, Vílu Bábrlínu
v Čarovné rybí kostičce, Vědmu v Kytici, Mluvčího
v inscenaci Gargantua – jeho smích a život (Cena ČLF
1992). Navždy nám zůstane v paměti její osobitá
interpretace hříčky Jak chodil Kuba za Markytou,
s kterou navštívila mnoho zemí světa (Cena festivalu
PIF 93 v Zagrebu, Cena české sekce UNIMA).

Ivu Peřinovou jsem poprvé zaregistroval jako herečku
v představení Markéta Lazarová, v roce 1983. Postava
v bílé říze, s tváří, kterou si člověk zapamatoval. Potom
ještě v roce 1985 v Českých Budějovicích v představení
Brum, dům, Ťululum, to už byla jedna z jejích autorských
prací, kterým dala v dalších letech přednost před hraním.
I když hrála ráda, a podle pamětníků ne špatně, bylo to
jedno ze šťastných rozhodnutí. Na postu lektorky a poté
dramaturgyně měla klid na práci a Naivní divadlo v ní
získalo autorku s mimořádným tvůrčím potenciálem,
která spoluurčovala jeho uměleckou cestu až do svých
posledních chvil.
Iva byla můj nejbližší spolupracovník, sedmnáct let
jsem měl příležitost sledovat zblízka vznik jejich her,
které byly vždy velmi dobré, často skvělé a mnohdy
dokonce vynikající. Šťastné bylo její setkání s režisérem
Tomášem Dvořákem a výtvarníkem Ivanem Nesvedou,
kteří stejně jako ona měli a mají rádi loutky a společně
odvedli nezměrnou práci při vylepšování postavení
a vnímání loutkového divadla v celém kontextu české
divadelní tvorby. Bezhlavý rytíř, Alibaba, Alína,
Psohlavci (pro plzeňskou Alfu), Zvířecí divadlo, Krásný
nadhasič a řada dalších her, to byly trumfy, díky kterým
se stala respektovanou partnerkou pro všechny, s nimiž
jsme spolupracovali. Byla chytrá, vstřícná a velmi
tolerantní k druhým, k sobě však bývala často kritická.
Vždycky bojovala za každé slovo, o jehož důležitosti
a potřebě pro jeviště byla přesvědčená. Někdy se to
dokonce neobešlo bez slz... Mnohem častěji se však její
tvář s živýma očima, která na někoho působila smutně,
dovedla rozzářit radostí a půvabem. Měl jsem rád, když
se Iva smála. Byla, bylo, byli, dovedla, uměla..., kruci...
Nejde nevzpomínat na naše dopolední schůzky a časté
obědy, na debaty o budoucnosti našeho divadla i naší
země (a že jich pár bylo!). Budu si pamatovat její
radostnou náladu nad povedenou věcí. Nezapomenu
na její pravidelnou otázku při vstupů do ředitelny:
„Můžu jednu?“ To znamenalo, že mám vytáhnout
popelník a sirky. V nekuřácké ředitelně bylo nemožné,
alespoň já jsem to tak vnímal, vyjádřit autorce větší
úctu. Iva s nenapodobitelným výrazem vždy
zdůrazňovala, jak si toho považuje.
Za odměnu mi zahulila kancelář. Občas jí cigarety
došly a já poslal pro nové, protože to stálo za to.
Že byla označována za první dámu loutkového divadla,
se všeobecně ví. Co by se ještě mělo vědět, je to,
že v kondolenčním dopise Naivnímu divadlu píše pan
prof. PhDr. František Černý o Ivě Peřinové jako
o nejlepší české autorce píšící pro loutkové divadlo,
kterou jsme v historii měli! I její poslední opus Labutí
jezírko je toho dokladem.
Jestli existuje nějaké divadelní nebe, má v něm Iva
Peřinové svoje čestné místo. Sedí na verandě
s výhledem na nebeské moře, klidně a spokojeně si
zapaluje jedno cigáro za druhým a přemýšlí o nové hře.
Stýská se mi po ní.
SD

Iva Peřinová (1944–2009) napsala více než tři desítky
her, převážně pro loutková divadla. Její texty se
s úspěchem hrály a hrají nejen v Naivním divadle
(nejčastěji v režii Markéty Schartové nebo Tomáše
Dvořáka), ale po celé České republice a v řadě
zahraničních zemí. Mezi její nejúspěšnější tituly pro
nejmenší děti patří Pohádky na draka, Kolíbá se
velryba, Pohádka do dlaně, Tři zlaté vlasy děda
Vševěda či Alibaba a čtyřicet loupežníků. Z titulů pro
dospělé pak připomeňme Putování dona Juana aneb
Epidemie sevillská, originální adaptaci hry bratří Čapků
Ze života hmyzu, Bezhlavý rytíř, Alína aneb Petřín
v jiném dílu světa, Zvířecí divadlo, Jeminkote,
Psohlavci!, Krásný nadhasič aneb Požár Národního
divadla.

I. Peřinová spolu s M. Losem a V. Poulem v inscenaci vlastní hry Brum, dům, Ťululum.

I. Peřinová s J. Milfajtem a T. Dvořákem na Mateřince 91.

V roce 2005 bodovaly inscenace NDL na dvou
tradičních divadelních přehlídkách: inscenace
Michaely Homolové Marbuel a Kratinoha získala
diváckou Cenu Vojty Šálka na festivalu Dítě v Dlouhé
a inscenace Tristan a Isolda Petra Vodičky obdržela
Cenu za nejpozoruhodnější umělecký počin v rámci
přehlídky mimopražských scén Divadlo 2005.
K našemu překvapení
si článkem o úspěšné
inscenaci Krásný
nadhasič všimlo tvorby
NDL i osvětové
periodikum věnující se
boji s drogovou
závislostí. Až posléze
jsme pochopili, že si
redaktoři spletli
Krásného nadhasiče
s módní drogou na trhu,
odborníky přezdívanou
krásný nadhašiš.

Umělecké „mimonaivní“ aktivity herce Marka Sýkory
se již pomalu nedají ani spočítat. Pravidelně hostuje
v Divadle F. X. Šaldy, organizuje přehlídku
amatérských filmů FAFL, věnuje se divadlu pro
zdravotně postižené děti, na festivalech hraje vlastní
pohádky, a když v Liberci probíhá festival Malá
inventura, tak dokonce i tančí...

V hudební režii Miroslava
Ošance vydalo NDL v roce 2006
CD Něco tu bude, na němž jsou
písničky a také krátké mluvené
texty z inscenací hraných
po roce 2000.

zastávkám patří návštěva malé podkrovní výstavy
loutek z fundusu a herny v Divadelním klubu, kde si
děti mohou vlastnoručně vyzkoušet vodění všech
hlavních typů loutek.

Na sklonku roku 2006 se ve španělském Alicante
uskutečnila profilová výstava loutek NDL.
V létě 2007 jsme některé poklady z našeho archivu
vystavovali na zámku Duchcov a v průběhu roku 2009
bylo možné navštívit další obsáhlou expozici pimprlat
NDL, a to v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi.

Tvorbou nikoliv pouze pro domovské divadlo se
mohou pochlubit režírující herci a herečky našeho
souboru. Zdeněk Peřina nastudoval v roce 2004
v Divadle Alfa pohádku Kouzelný prsten, v tomtéž
divadle pak Markéta Sýkorová inscenovala v roce 2008
pohádku Taková a maková. Michaela Homolová zase
vedle pravidelných režií v prešovském Babadle
a pražském LokVaru zvládla i režii Pohádky do dlaně
(2007) v chorvatském Osijeku...

Tvůrčí propojení NDL s Divadlem Alfa dokazuje
i autorská spolupráce dramaturga NDL s plzeňským
režisérem Tomášem Dvořákem, který v Alfě inscenoval
tři texty Vítka Peřiny (poslední byl James Blond
Při derniéře inscenace Máme kliku pohádkovou (na jaře v roce 2009).
2006) se k úžasu všech účinkujících v samotném finále
pohádky zničehonic přes scénu pomaloučku překolíbala
obrovská želva a v jejím krunýři – Tomáš Bělohlávek.
Naštěstí se jednalo o pohádku z kategorie „very crazy“,
takže to diváky v sále ani trochu nezarazilo.

Od ledna 2006 pořádá NDL jednou měsíčně pravidelné
Procházky divadelním zákulisím. K nejoblíbenějším

T. Dvořák na balkoně a V. Peřina v parteru Národního divadla.

A do třetice vazba na Plzeň. Cestu na zájezd do Remeše
s inscenací Postrach Paříže se vedení divadla rozhodlo
zkrátit přenocováním v Plzni, kde však byli v noci
v hotelu okradeni tři členové souboru. Nepostižená část
se ráno vydala do Francie jako předvoj a byla z toho
všeho tak rozrušená, až se jí podařilo v Remeši vzpříčit
divadelní mikrobus v nízkém garážovém vjezdu.

Dobrá zpráva! Ani těžká váha již neprošlápne
praktikábly ve Studiu NDL. Jsou totiž zcela nové
a bezpečné, s konstrukcí ze dřeva a hliníku. Přibyly
také nové stmívače i reflektory.

Ruku na srdce, který z herců si někdy nevypomohl
malým tahákem? Ani Filip Homola v tomto směru
není výjimkou. Ovšem zle se mu to nevyplatilo během
reprízy Pallatonu, kdy po zásahu nejmenovaného
člena souboru přečetl nic netušícímu publiku z taháčku
na dně rýžové misky takové věci, že při tom sám
nevěřícně žasl...

Na jaře 2007 došlo na rekonstrukci tzv. malé zkušebny
neboli Divadelního klubu. Jako první si nového hávu
těchto prostor užili členové kongresu UNIMA, který
se poprvé v historii konal v České republice a zasedal
hned v naší malé zkušebně!
Během zájezdu do španělské Tolosy (na podzim 2007
s pohádkou Janek a kouzelná fazole) byli zástupci
NDL příznačně ubytováni na tamní LDN.

Janka a fazoli jsme rovněž hráli na náměstí v chorvatském Šibeniku.

I negativní reklama je reklama, ale čeho je moc, toho
je příliš: Jedenkrát za rok jsme hostovali v Divadle
Drak a zrovna při našem představení si jeden dvouletý
Královéhradečánek skřípl v dračí divadelní sedačce
prstíky tak ošklivě, až se NDL ocitlo ve všech hlavních
televizních zprávách...

Svatební cesty se v NDL zásadně pojí s písmenem K:
korepetitor Miroslav Ošanec si vzal Petru Hýblovou
a odjel na Krétu, dramaturg Vítek Peřina se oženil
s Alžbětou Rokošovou a vyrazil na Křivoklát
a Karolína Rottová se vdala za Róberta Nižníka
a odstěhovala se do Kladna.

V posledních letech
se neodmyslitelnou
součástí každé
premiéry či jiných
slavnostních okamžiků
staly kreslené
zlomvazky a přání
Markéty Sýkorové.
Je jich už pěkná
sbírka, a jak dokazuje
ukázka, zjevně
nabírají na síle!

V rámci programu Mateřinky 07 vypsalo NDL
anonymní soutěž o nejlepší mateřinkový text. Odborná
porota se nakonec rozhodla udělit pouze třetí místo
a dramaturgie NDL využila své právo oceněný text
neinscenovat.

V překrásném prostředí Valdštejnské lodžie v Jičíně
jsme v květnu roku 2008 sehráli Bezhlavého rytíře.
Představení vstoupilo do dějin NDL dnes již kultovní
čtenou zkouškou před samotným výkonem v místním
restauračním zařízení. Slova nedokážou vyjádřit údiv
spolusedícího štamgasta, jenž byl svědkem hodinové
disputace pěti relativně normálních mužů zralého věku,
kteří v patřičných šaržích vedli nad pivem dialogy tohoto
typu: „Poslyš, má vroucně milovaná dcero Adléto!
Já měl jsem dnešní noci sen, že se krutá loupeživá
válka proti mně blíží... “ – „Ach otče, i mne navštívil
této noci sen, a byl neméně hrůzný!“

V říjnu 2008
NDL s úspěchem
hostovalo
v legendárním
moskevském
Divadle Sergeje
Obrazcova
s inscenací
Alibaba a čtyřicet
loupežníků.
Nedávnému
angažování
(v roce 2008)
čtveřice mladých
herců (Miroslava
Bělohlávková,
Veronika Khomová, Tomáš Holý a Ondřej Švec)
předcházela řada odchodů. Na pozici nejmladšího
herce (neboli adepta na role princů) se v krátkých
intervalech postupně vystřídali Pavel Kryl, Jan Hrubec
a Petr Vydarený. Rolí princezen se po několika letech
v NDL dostatečně nabažily Jana Vyšohlídová
a Karolína Nižníková, rozená Rottová, a vyrazily
za rodinným štěstím mimo Liberec. Po téměř dvaceti
letech opustila dámskou šatnu také Zuzana
Kolomazníková. O smutném odchodu Zuzany
Schmidové píšeme na jiném místě.

Ředitel NDL Stanislav Doubrava obhájil v dubnu
2008 na světovém Kongresu mezinárodní loutkářské
organizace UNIMA v australském Perthu již podruhé
post viceprezidenta. Odjížděl sice jako vážný kandidát
na nejvyšší příčku, na MK ČR se ale nenašly prostředky
na fungování potřebného sekretariátu pro čtyřleté
funkční období.

Ve výloze v Moskevské ulici nám přibyla veliká
televizní obrazovka, na které porůznu defilují fotografie
z našich inscenací. A v divadelním sále zase moderní
projektor před i po představení prohání po stěnách
hlediště Ypsiloňáčka, který děkuje za návštěvu...
Pak nemáme mít stále plno! (Obzvláště na Cimrmany...)
V režii Aleše Kisila vznikl půlhodinový dokument
České televize Mateřinka 2009, který se na pozadí
jubilejního 20. ročníku tohoto festivalu věnuje obecné
problematice současného loutkového divadla pro děti
předškolního věku.

Ředitel divadla Stanislav Doubrava zpestřuje svým
zaměstnancům pracovní rutinu seč může. Na Vánoce
jim pravidelně vlastnoručně připravuje lososa
s česnekovou zálivkou a zakončení sezony se snaží
okořenit netradičním sportovním vyžitím: Po úspěchu
tenisového turnaje v červenci 2006, který s přehledem
vyhrál Tomáš Bělohlávek, zajistil v roce 2009 pro
S. Doubrava během své obhajoby.
zaměstnance NDL dopoledne na golfovém greenu.
Neoficiálním vítězem v odpalu do dálky se stal šéf
Zatímco Michaela Homolová tráví podvečery snahou
zkrotit libereckou dramatickou drobotinu v místní ZUŠ, techniky Petr Jelínek, jenž na vzdálenost 120 metrů
trefil jedoucí auto.
její muž Filip se věnuje skládání minimalistické
ambientní hudby. Již dlouhá léta tvoří polovinu
respektovaného dua Kora et le Mechanix, se kterým
v posledních letech vydal několik CD a absolvoval
řadu koncertů, k nimž navíc přispěl i doprovodnými
projekcemi na téma Radary versus tulipány.
Ani nejmladší členové souboru ve chvílích volna
nezahálejí: Mirka Bělohlávková v rámci svého
doktorandského studia připravuje celkem pět rozdílných
verzí pohádky o Červené karkulce, Veronika Khomová
se stala příležitostnou barmankou v nejoblíbenější
liberecké hospůdce, Tomáš Holý objíždí nemocnice
coby zdravotní klaun a Ondřej Švec moderuje
v místním rádiu mimo jiné pravidelný pořad o NDL.
A všichni čtyři pod vedením Marka Sýkory pravidelně
hrají divadlo s klienty Jedličkova ústavu.

Při příležitosti 20. ročníku
festivalu Mateřinka
vydalo NDL v roce 2009
výpravnou publikaci
o historii této významné
loutkářské přehlídky tvorby
pro děti předškolního věku.
Stěžejní studii napsal
dramaturg Divadla Alfa,
Pavel Vašíček, o grafickou
úpravu se již tradičně
postaral liberecký
výtvarník Roman Karpaš.

M. Ošanec bojoval o každý míček.

První fázi rekonstrukce topného systému NDL,
financované libereckým magistrátem, která přinese
důležité úspory, dokončila firma Warmness, s. r. o.,
včas (na podzim roku 2009), a jak se ukazuje,
i precizně. Následovat by měly divadelní sál a jeviště.
To není přání, ale příslib!

Helena Fantlová oslavila v roce 2009 čtyřicetileté
výročí svého příchodu do NDL a Labutím jezírkem též
stovku premiér. Ke zvládnutí všech těch rolí královen,
zvířátek či oživlých předmětů jí zejména v posledních
letech napomáhá intenzivní trénink jógy a řada dalších
sportovně-duševních aktivit, jako třeba pravidelné
hlídání dítek kolegů.
Hra Ivy Peřinové Labutí jezírko byla nominována
na cenu Alfreda Radoka za rok 2009 v kategorii
Česká hra roku.

Pohádka o srdci z kamene (2005)

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

Pallaton (2006)

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

Sůl je nad zlato! (2007)

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

Hrnečku, vař! (2007)

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

Postrach Paříže (2007)

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

Panna z Arku (2008)

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

Pečení holubi aneb Přísloví (2008)

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

Ten, který vyšel z domu (2009)

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

Labutí jezírko (2009)

je přehlídka profesionálních
loutkových divadel pro děti předškolního věku, jež
se koná jako bienále vždy ve druhé polovině června
v Liberci. Jde o uznávaný festival loutkového divadla
pro nejmenší publikum a může se pochlubit
i parametry mezinárodního podniku (účastí
zahraničních souborů a pozorovatelů, kteří
přijíždějí prostřednictvím organizace UNIMA).

Vedle pečlivého sledování odbornou veřejností je
Mateřinka jako kulturní událost pevně zakořeněna
v povědomí občanů Liberce a je publikem očekávána
a hojně navštěvována. Jde o festival soutěžní, porota
oceňuje zpravidla pětici nejpozoruhodnějších
individuálních výkonů. Od roku 2007 rovněž vybírá
dvě nejlepší inscenace v kategoriích Inscenace
pro děti od 3 do 5 let, respektive od 5 do 7 let.

LIBEREC 24.− 28. června 2009
20. ročník festivalu profesionálních loutkových divadel
s inscenacemi pro děti předškolního věku

MATEŘINKA 09
BELGIE•IRÁN•JAPONSKO•NĚMECKO•SLOVENSKO•ČESKÁ REPUBLIKA
pořadatelé: Statutární město Liberec•Naivní divadlo Liberec
Sdružení profesionálních loutkářů
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

Tradiční zahajovací průvod.

Z Knihy džunglí.

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

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

M. Homolová a V. Peřina přebírají
cenu od primátora.

Kanadský soubor Les Sages Fous
v liberecké ZOO.

Divadlo Erfurt – Královna barev.

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

Z výstavy Okno do českého loutkářství.

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

Mateřinkový ruch před divadlem.

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

Děkovačka divadla Triangle z Japonska.

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

Bramborry – De Spiegel, Belgie
(výtvarný základ K. Pacovská).

Ve dnech 19.–21. června 2007 se v Naivním divadle
uskutečnilo významné mezinárodní zasedání
výkonného výboru – Exekutivy UNIMA International.
UNIMA je nejstarší mezinárodní divadelní organizací
na světě, byla založena v Československé republice
v roce 1929 a sdružuje loutkáře a příznivce
loutkového divadla z více než šedesáti zemí.
UNIMA má svoje vlastní sídlo ve francouzském
Charleville-Meziéres a je financována francouzskou
vládou a regionem Champagne Ardennes.
Osmnáctičlenný výkonný výbor tvoří reprezentanti
sedmnácti zemí ze čtyř kontinentů, vynikajících
odborníků z oblasti loutkového divadla, kteří jsou
řádně voleni na pravidelných kongresech každé
čtyři roky.
Na postu viceprezidenta UNIMA pracuje ředitel
Naivního divadla Liberec Stanislav Doubrava, který
předsedá i Komisi pro mezinárodní loutkářské
festivaly. Exekutiva se schází jedenkrát ročně a o její
pořádání je ze strany členských zemí pochopitelně
velký zájem. Zasedání, které se vrátilo do České
republiky po dlouhých osmnácti letech, bylo pro
Naivní divadlo, pro město Liberec i pro celou Českou
republiku mimořádnou poctou. Uskutečnilo se díky
pozvání primátora ing. Jiřího Kittnera a podpoře
vedení města Liberec, které zasedání výboru hradilo.
Třídenní liberecké setkání projednávalo řadu
programových bodů, mezi nimiž dominovalo
dokončení Světové loutkářské encyklopedie.

(V současné době je projekt WEPA hotov a Naivní
divadlo v něm dostalo vskutku důstojné heslo).
Jeho součástí byly i doplňkové a společenské akce
a také návštěva Pražského Quadriennale. Tým
Naivního divadla dokázal realizovat tuto mezinárodní
akci s profesionální elegancí, jež všechny hosty
nadchla. Řada členů Exekutivy UNIMA si následně
prodloužila pobyt a sledovala celý festival Mateřinka,
na němž kromě vlastního programu mohli naši
hosté obdivovat i rozsáhlou výstavu „Okno
do českého loutkářství“. Ta se koncem roku 2007
stala součástí stejnojmenného projektu ve španělské
Tolose – historicky největší zahraniční prezentace
českého loutkového divadla – ve kterém Naivní
divadlo Liberec rovněž hrálo přední roli.

Čestná předsedkyně UNIMA
Margareta Niculescu
a dr. Jaroslav Blecha – autor výstavy.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Světová encyklopedie loutkářského
umění.

Účastníky přivítal primátor ing. J. Kittner.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zleva: T. Onagi – viceprezidentka, M.Schuster – prezident,
nad ním S. Doubrava – viceprezident, primátor ing. J. Kittner
M. Arreche – generální sekretář.

Botanická zahrada a přednáška dr. M. Studničky
uváděla hosty do tranzu.

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

U sochaře a loutkáře Petra Kavana.

ZDENĚK PEŘINA
nar. 1946 v Chotěboři,
v NDL je od roku 1968,
hrál v 95 inscenacích.
Pozoruhodné role z posledních let:
Král Harald a další role v Zrzavém Ormovi,
Básník v Panně z Arku.
HELENA FANTLOVÁ
nar. 1946 v Kutné Hoře,
v NDL je od roku 1969,
hrála ve 100 inscenacích.
Pozoruhodné role z posledních let:
Barunka a další role v Hrnečku, vař!
Tetička Pravečková v Pohádce o Raškovi.
MARKÉTA SÝKOROVÁ
nar. 1964 v Liberci,
v NDL je od roku 1991,
hrála v 37 inscenacích.
Pozoruhodné role z posledních let:
Háta v Krásném nadhasičovi,
Jana z Arku v Panně z Arku.

MAREK SÝKORA
nar. 1966 v Jihlavě,
v NDL je od roku 1992,
hrál v 43 inscenacích.
Pozoruhodné role z posledních let:
Trenér Remsa v Pohádce o Raškovi,
Pronin a další role v Ten, který vyšel z domu.

TOMÁŠ BĚLOHLÁVEK
nar. 1963 v Litoměřicích,
v NDL je od roku 1998,
hrál v 32 inscenacích,
Pozoruhodné role z posledních let:
Harry Vyschlouš v Postrachu Paříže,
Kokeš v Pandemoniu.

MICHAELA HOMOLOVÁ
nar. 1972 v Bratislavě,
v NDL je od roku 1999,
hrála v 17 inscenacích.
Pozoruhodné role z posledních let:
Srnka Áda v Sůl je nad zlato!
Kokešová v Pandemoniu.

FILIP HOMOLA
nar. 1969 v Praze,
v NDL je od roku 1999,
hrál ve 30 inscenacích.
Pozoruhodné role z posledních let:
Čeněk v Krásném nadhasičovi,
Moravec a další role v Pohádce o Raškovi.

TOMÁŠ HOLÝ
nar. 1985 v Liberci,
v NDL je od roku 2008,
hrál v 5 inscenacích.
Pozoruhodné role z posledních let:
Jirka v Pečených holubech,
Princ v Labutím jezírku.

MIROSLAVA BĚLOHLÁVKOVÁ
nar. 1983 v Poličce,
v NDL je od roku 2008,
hrála ve 3 inscenacích.
Pozoruhodné role z posledních let:
Myška máma a další role ve Vařila myšička
kašičku, Aranka v Labutím jezírku.

Téměř všichni.

VERONIKA KHOMOVÁ
nar. 1983 v Hradci Králové,
v NDL je od roku 2008,
hrála ve 4 inscenacích.
Pozoruhodné role z posledních let:
Dojička krav a další role v Pečených holubech,
Odeta v Labutím jezírku.

ONDŘEJ ŠVEC
nar. 1985 v Brandýse nad Labem,
v NDL je od roku 2008,
hrál v 5 inscenacích.
Pozoruhodné role z posledních let:
Jiří Raška v Pohádce o Raškovi,
Myšák Míša a jiné role ve Vařila myšička kašičku.

Ředitel:
Stanislav Doubrava (1)

Umělecký soubor:
Dramaturg: Vítek Peřina (2)
Korepetitor: Miroslav Ošanec (3)
Herci:
Miroslava Bělohlávková (4)
Helena Fantlová (5)
Michaela Homolová (6)
Veronika Khomová (7)
Markéta Sýkorová (8)
Tomáš Bělohlávek (9)
Tomáš Holý (10)
Filip Homola (11)
Zdeněk Peřina (12)
Marek Sýkora (13)
Ondřej Švec (14)
Jevištní technika:
šéf techniky: Petr Jelínek (15)
zvukař: Milan Blažek (16)
osvětlovač: Jan Machač (17)
technici: Jan Marek (18)
Ondřej Wolf (19)

Ekonomicko-provozní úsek:
náměstkyně ředitele: Kateřina Pavlů (20)
finanční účetní: Liana Kolářová (21)
mzdová účetní: Jitka Rückerová (22)
asistentka ředitele: Kristýna Sacherová (23)

Obchodní oddělení:
kontakt s návštěvníky: Magdalena Záhorová (24)
předprodej vstupenek: Hana Novotná
Hana Fišerová

Scénická výroba:
šéf dílen a technolog: Bohumil Stanovský (25)
malířka dekorací a garderobiérka: Ludmila Vaňková (26)
krejčová: Miroslava Kirschová (27)

Hospodářská správa a údržba:
vedoucí: Martina Kořínková (28)
provozní zámečník a údržbář: Miloslav Malý (29)
uklizečky: Marie Josková (30)
Ludmila Pekláková (31)
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232. Krásný nadhasič aneb
Požár Národního divadla
prem.: 19. 2. 2005
a: I. Peřinová
r: T. Dvořák
v: I. Nesveda
h: V. 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

238. Tajný lodní deník
prem.: 14. 10. 2006
a: L. Dvorský
r: M. Sýkorová
v: J. Schmid – M. Sýkorová
h: V. Brukner
hr: Z. Kolomazníková,
K. Nižníková,
J. Vyšohlídová,
T. Bělohlávek, F. Homola,
J. Hrubec, M. Sýkora

239. Sůl je nad zlato!
prem.: 17. 2. 2007
a: I. Peřinová
233. Písmenková polívka
r: T. Dvořák
aneb Dětská encyklopedie
v: J. Milfajt
prem.: 4. 6. 2005
h: V. Šrámek
a: J. Bolek
hr: M. Homolová,
r: M. Homolová
Z. Kolomazníková,
v: B. Jakůbková
K. Nižníková, M. Sýkorová,
h: M. Ošanec
T. Bělohlávek, J. Hrubec,
hr: H. Fantlová,
Z. Kolomazníková, K. Rottová, Z. Peřina, M. Sýkora
Z. Schmidová, J. Vyšohlídová,
240. Hrnečku, vař!
T. Bělohlávek, M. Sýkora
aneb Dvě pohádky o hrnečku
prem.: 17. 2. 2007
234. Pohádka o srdci
a: V. Peřina
z kamene
r: M. Homolová
prem.: 15. 10. 2005
a: W. Hauff – P. Zámečníková v: B. Hubená
h: M. Ošanec
r: J. Adámek
hr: H. Fantlová, J. Hrubec
v: R. Smolík
h: V. Šrámek
241. Postrach Paříže
hr: M. Sýkorová,
J. Vyšohlídová, T. Bělohlávek, prem.: 19. 5. 2007
F. Homola, J. Hrubec, Z. Peřina a: H. Krejčí
r: M. Homolová
235. Janek a kouzelná fazole v: B. Jakůbková
h: J. Vyšohlíd
prem.: 11. 2. 2006
hr: H. Fantlová,
a: I. Peřinová
Z. Kolomazníková,
r: M. Homolová
M. Sýkorová, T. Bělohlávek,
v: R. Anderle
F. Homola, Z. Peřina,
h: J. Vyšohlíd
hr: K. Rottová, J. Vyšohlídová, M. Sýkora
T. Bělohlávek, F. Homola
242. Přijel bílý medvídek
prem.: 13. 10. 2007
236. Pallaton aneb
a: I. Peřinová
Až mi dojdou cigarety
r: Z. Peřina
prem.: 24. 2. 2006
v: J. Smetanová
a: M. Palla
h: M. Ošanec
r: M. Sýkorová
hr: M. Homolová nebo
h: J. B. Novotný
H. Fantlová,
hr: M. Homolová,
Z. Kolomazníková,
Z. Schmidová, M. Sýkorová,
J. Vyšohlídová, T. Bělohlávek, K. Nižníková, M. Sýkorová,
M. Sýkora, P. Vydarený
F. Homola, J. Hrubec, M.
Ošanec, V.Peřina, M. Sýkora
243. Panna z Arku
prem.: 22. 2. 2008
237. Zrzavý Orm
a: M. A. Voltaire – P. Vodička
prem.: 19. 5. 2006
a: F. G. Bengtsson – P. Vodička r: P. Vodička
v: R. Pavlíčková
r: P. Vodička
h: M. Kroupa
v: R. Smolík
hr: H. Fantlová,
h: M. Nosek
M. Homolová,
hr: M. Sýkorová,
J. Vyšohlídová, T. Bělohlávek, M. Sýkorová, T. Bělohlávek,
F. Homola, Z. Peřina,
F. Homola, J. Hrubec,
M. Sýkora
Z. Peřina, M. Sýkora

244. Pečení holubi
aneb Přísloví
prem.: 20. 9. 2008
a: V. Peřina
r: M. Homolová
v: B. Jakůbková
h: J. Matásek
hr: H. Fantlová, V. Khomová,
T. Bělohlávek, T. Holý,
O. Švec

245. Pohádka o Raškovi
prem.: 12. 12. 2008
a: O. Pavel – T. Syrovátka
r: M. Tichý
v: R. Pavlíčková
h: I. Acher
hr: H. Fantlová,
M. Bělohlávková,
F. Homola, M. Sýkora,
O. Švec

246. Pandemonium
prem.: 6. 3. 2009
a: D. Baban – V. Mašek
r: F. Homola
hr: M. Homolová,
T. Bělohlávek,
T. Holý, F. Homola,
V. Peřina

247. Vařila myšička kašičku
aneb Myší pohádky
prem.: 25. 4. 2009
a: V. Peřina
r: M. Homolová
v: B. Hubená
h: M. Benko
hr: M. Bělohlávková,
V. Khomová, T. Holý, O. Švec
248. Ten, který vyšel z domu
prem.: 16. 5. 2009
a: D. Charms a NDL
r + v: M. Sýkorová
h: J. B. Novotný
hr: H. Fantlová, V. Khomová,
T. Bělohlávek, T. Holý,
F. Homola, V. Peřina,
M. Sýkora, O. Švec

249. Labutí jezírko
prem.: 9. 10. 2009
a: I. Peřinová
r: T. Dvořák
v: I. Nesveda
h: V. Šrámek
hr.: M. Bělohlávková,
H. Fantlová, M. Homolová,
V. Khomová, M. Sýkorová,
T. Bělohlávek, T. Holý,
F. Homola, M. Sýkora, O. Švec

SEZNAM DERNIÉR INSCENACÍ NDL OD ROKU 2005
Představení

Jabloňová panna
Líný Lars a žabka kouzelnice
Bouře
Zvířecí divadlo
…a jiný Bedřich
Historky
Máme kliku pohádkovou
O ztraceném blesku
O hrochovi, který se bál očkování
Jak chodil Kuba za Markytou
Krásný nadhasič aneb
Požár Národního divadla
Taškařice
Pohádka o srdci z kamene
Čerti z Ještědu
Léčba neklidem
Tristan a Isolda
Otesánek
Pallaton
Sůl je nad zlato!

Derniéra

Počet
repríz

14. 11. 2006
5. 12. 2006
30. 1. 2007
18. 6. 2007
24. 10. 2007
6. 5. 2008
26. 4. 2008
6. 11. 2008
20. 1. 2010

52
113
43
102
19
73
91
17
71

15. 3. 2005
12. 4. 2005
7. 5. 2005
10. 6. 2005
26. 10. 2005
9. 12. 2005
7. 1. 2006
30. 1. 2006
28. 4. 2006
23. 9. 2006

71
119
63
64
19
91
65
38
97
263

Koncem 70. let a během dalšího desetiletí krystalizuje křehká
poetika hříček pro děti z mateřských škol režiséra P. Poláka.
Ty daly základ i libereckému festivalu MATEŘINKA, který
si svým zaměřením na tvorbu profesionálních loutkových
Naivní divadlo Liberec bylo založeno v roce 1949 jako jedno divadel pro děti předškolního věku vybudoval významné
z prvních profesionálních loutkových divadel v bývalém
mezinárodní renomé. Z mnoha inscenací té doby patří
Československu. Přestože se jeho tvorba přirozeným vývojem k nejznámějším Motanice K. Čukovského (1974) a dvě
ubírala různými směry, v podvědomí diváků i odborníků se
inscenace textů J. Vodňanského Šla barvička na procházku
zapisuje jako velmi kvalitní česká loutková scéna již šedesát (1978) a Potkal klauna potkal kloun (1981) – všechny ve
let. V raném období dosáhlo divadlo vrcholu roku 1959 díky výtvarném hávu P. Kalfuse a v režii P. Poláka.
hře Tajemství zlatého klíčku autorky E. Borisové v režii
J. Filipi, výtvarnicí byla A. Mytysková.

Motanice.

Po odchodu Studia Ypsilon do Prahy okouzluje a rozesmává
mládež i dospělé publikum hudebně-komediální styl inscenací
Tajemství zlatého klíčku.
režisérky M. Schartové, pro nějž je charakteristický úsměvný
V 60. letech, za ředitelování Františka Sokola a v době
nadhled nad daným tématem. Z řady povedených děl tohoto
působení režiséra a scénografa J. Schmida, se inscenace
období lze zmínit inscenace O věrném milování Aucassina
Naivního divadla vzdalují popisu, otevírají se dětské fantazii, a Nicoletty (1981, výtvarník I. Antoš), Turandot ukrutnice
vlastní imaginaci a práci v týmu. Mezi nejoblíbenější
v úpravě I. Peřinové (1982, výtvarník P. Kalfus) či Ze života
a nejúspěšnější produkce té doby patřila inscenace Poklad
hmyzu – též v úpravě I. Peřinové (1989, výtvarník J. Milfajt).
baby Mračenice od L. Dvorského (1963) a Taškáři
O. Augusty (1968).
O režii i výtvarnou stránku obou těchto představení se
postaral J. Schmid. Jeho jméno bylo (a dosud je) spojeno
s činností Studia Ypsilon, které v rámci Naivního divadla
působilo v letech 1968–1978.

O věrném milování Aucassina a Nicoletty.

Poklad baby Mračenice.

Turandot ukrutnice.

Od počátku 90. let je ředitelem Naivního divadla Liberec
S. Doubrava. Divadlo nemá svého stálého režiséra, ale
spolupracuje s hostujícími profesionály z jiných loutkových
a činoherních divadel. Ve svém uměleckém snažení se opírá
o vyzrálý herecký soubor a především o původní díla
dramaturgyně a autorky I. Peřinové.
K nejúspěšnějším produkcím v průběhu 90. let patřily právě
inscenace her této kmenové příslušnice Naivního divadla,
které realizoval tým hostujících plzeňských umělců:
režisér T. Dvořák, výtvarník I. Nesveda a skladatel J. Koptík.
Jedná se o hry 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 existence Naivního divadla.

Bezhlavý rytíř.

Kytice.

K oslavě 55. výročí založení divadla přispěl znovu tým
T. Dvořáka, který (opět v čistě iluzivním duchu) zinscenoval
hru I. Peřinové Krásný nadhasič aneb Požár Národního
divadla (2005). Tento titul patří ke kritiky nejoceňovanějším
inscenacím v historii NDL, autorka za něj byla mj.
nominována na výroční Cenu Alfréda Radoka, byl uveden
v České televizi a dokonce opakovaně i na jevišti historické
budovy Národního divadla. O pět let později se stejný tvůrčí
tým úspěšně vypořádal s loutkovou interpretací slavného
baletu P. I. Čajkovského Labutí jezírko (2009).
Vedle osvědčených a zkušených režisérů však NDL ve stále
větší míře zve ke spolupráci také mladé, začínající tvůrce
(J. Jirků, M. Tichý, J. Adámek, P. Vodička a další), z nichž se
mnozí do NDL opakovaně vracejí. P. Vodička zde nastudoval
v letech 2004–2008 triptych oceňovaných komedií
s historickou tematikou (Cena festivalu České divadlo za
inscenaci Tristan a Isolda). Netradičně výtvarně koncipovaná
inscenace M. Tichého Pohádka o Raškovi (2008) si vysloužila
dvě ceny na jubilejním 20. ročníku festivalu Mateřinka
a cenu Erik za nejlepší loutkářskou inscenaci v ČR v sezoně
2008/2009.

Alína aneb Petřín v jiném dílu světa.

Tristan a Isolda.

Zvířecí divadlo.

Nepřehlédnutelným počinem období po roce 2000 se stala
inscenace pražského režiséra M. Dočekala a výtvarníka
P. Matáska Bouře (2002), jíž 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.

Pod řadou inscenací NDL z posledních let jsou rovněž
podepsány „hrající režisérky“ – „režírující herečky“
M. Homolová a M. Sýkorová. S novým dramaturgem
V. Peřinou, který roku 2003 vystřídal I. Peřinovou, se
zasloužily o oživení studiového prostoru NDL (například
provedením koláže textů českého básníka I. Wernische
...a jiný Bedřich...).
Úspěšná je rovněž režijně-autorská spolupráce M. Homolové
a V. Peřiny, jejichž inscenace pro nejmenší diváky
(Písmenková polívka, Hrnečku, vař! a jiné) výrazně bodovaly
na domácích i zahraničních loutkářských festivalech,
na kterých je divadlo pravidelným hostem.
Během své šedesátileté existence podniklo Naivní divadlo
Liberec četné cesty nejen do většiny evropských zemí,
ale představilo se také v Číně, Kanadě, Mexiku, Indii, Izraeli,
Koreji či Pákistánu.

The Naive Theatre Liberec was established in 1949, and it
was one of the first professional puppet theatres in the former
Czechoslovakia. Even though its production has naturally
taken various directions, it has, for the last sixty years
remained in the minds of the audience as well as professionals
as the Czech puppet theatre of an excellent quality.
The theatre’s early period peaked in 1959 with the play
The Secret of the Golden Key by E. Borisová with J. Filipi as
the director and with A. Mytysková as stage designer. From
the beginning of sixties, when F. Sokol came as a director
and consequently under the work of J. Schmid, a director and
stage designer, performances put on by the Naive Theatre
went beyond a mere narration; and aimed at evoking children’s
fantasies, expanding own imagination and teamwork. Among
the most popular and successful productions of this period
were The Treasures of an Old Bat, The Frowner by
L. Dvorský (1963) and Pranksters by O. Augusta (1968)
with J. Schmid being the director and stage designer for both
shows. His name was (and still is) also connected with
the activities of the Studio Ypsilon, the other group of the
theatre's artists which was an active part of the Naive Theatre
during the years 1968–1978.
At the end of the seventies and during the eighties, the
delicately fragile poetry of puns present in children’s shows
directed by P. Polák had crystallized and provided the
impetus for organizing the festival Mateřinka which is held
in the City of Liberec. Mateřinka, the Festival of Professional
Puppet Theatres with performances for pre-school age
children is well-known in the whole puppetry world.
K. Čukovsky's (1974) performance Entanglement and two
shows by J. Vodňanský, A Crayon Going for a Walk and
When a Clown was Met by a Clown (1981) are, among many
others, the best known shows of that era. It was the set
designer P. Kalfus together with the director P. Polák who
contributed immensely to the production of these shows.
After the Studio Ypsilon moved to Prague, it was the directrice
M. Schartová who enchanted the young and adult audiences
and made them laugh with her style that combined music
with a comedy; her shows were characterized by emphasizing
a joyous aspect of a given theme. Among many other
performances produced during this period belong adaptations
of works from the Middle Ages Devoted Love of Aucassin
and Nicolette (1981, stage design by P. Kalfus), Turandot,
the Cruel Woman by I. Peřinová (1982, stage design
by P. Kalfus); further, the show From the Life of Insects
by I. Peřinová (1989, stage design by J. Milfajt) was also
produced during this decade.
From the beginning of the nineties, S. Doubrava has been the
director of the Naive Theatre. The theatre has no permanent
director and collaborates with visiting professionals from
other puppet and drama play theatres. In its artistic endeavours,
the theatre has drawn on its own group of experienced actors,
and above all, on I. Peřinová's original creations. In the
nineties, some of the most successful performances put on by
the Naive Theatre of Liberec have been those by the author
I. Peřinová. They were put together by a hosting team of
artists: T. Dvořák as a director; I. Nesveda as a stage designer;
and J. Koptík who composed the music. These performances
included 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
establishment 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 stage designer, has
been a significant event in the period after 2000. With this
production, the creators continued in their cooperation with
the Naive Theatre of Liberec that began with the work
on Czech classical poetry in the production of K. J. Erben’s
Kytice (The Bouquet) (1998). The Tempest was successfully
accepted at the World UNIMA festival held on the occasion
of the UNIMA Congress in Rijeka, Croatia (2004) and also
at the International Puppet festival, Jonquiére, in Quebec,
Canada.
The team led by T. Dvořák which staged (again in strictly
illusive lines) I. Peřinová’s play The Handsome First
Fireman or the National Theatre Fire (2005), has
contributed to the 55th anniversary of the Naive Theatre of
Liberec. The Handsome First Fireman belongs according
to reviewers to the most valued productions in the history
of the Naive Theatre of Liberec; the author was nominated
for Alfred Radok Awards and it was broadcast in the Czech
television and performed on the stage of historical building
of the National Theatre in Prague. Five years later the same
team successfully created the puppetry interpretation
of famous Tschaikovski ballet under the name The Little
Swan Lake.
Besides experienced directors, the Naive Theatre increasingly
invites young, often fledgling directors (J. Jirků, M. Tichý,
A. Renč, P. Vodička etc.); some of them repeatedly return to
the Naive Theatre Liberec. In 2004–2008 P. Vodička staged
a triptych of awarded comedies with historic themes (the Price
of Festival The Czech Theatre Award for the production
Tristan and Isolda).
Originally stage designed performance directed by M.Tichý,
The Fairy-Tail about Raška brought to The Naive Theatre
Liberec two awards of Mateřinka festival and also the award
ERIK-for the best puppet show in the Czech Republic
in season 2008/2009.
Naive Theatre productions over the last few years have often
been credited to the „actress directors“, M. Homolová and
M. Sýkorová. Together with the new drama adviser V. Peřina,
who replaced I. Peřinová in 2003, they have been instrumental
in the revival of the theatre studio space (a successful text
collage of the works of the Czech poet I. Wernisch … and
Other Bedřich...).
Successful is also the director-author’s cooperation of
M. Homolová and V. Peřina, whose production for the
youngest audience (The Alphabet Soup; Mug – Cook!)
distinctively shined at Czech and international puppetry
festivals where the theatre repeatedly participates.
During its existence the Naive Theatre of Liberec has made
numerous trips not only to most European countries but has
also performed in China, Canada, Mexico, India, Israel,
Korea and Pakistan.

Inszenierungen: Bezhlavý rytíř (Der kopflose Ritter, 1993),
Alibaba a čtyřicet loupežníků (Ali Baba und die vierzig
Räuber, 1994) a Alína aneb Petřín v jiném dílu světa (Alína
oder der Laurenziberg in einem anderen Weltteil) 1996)
a Zvířecí divadlo (Das Tiertheater, 1999), welche anläßlich
des 50. Jubiläums des Naiven Theaters entstanden ist.
Das Naive Theater Liberec wurde im Jahre 1949 gegründet,
Ein nicht zu übersehendes Ereignis der Periode nach 2000
als eine der ersten professionellen Bühnen in der damaligen
Tschechoslowakei. Sein künstlerisches Schaffen entwickelte ist die Inszenierung des Prager Regisseurs M. Dočekal und
sich naturgemäß in verschiedene Richtungen, im Bewusstsein des bildenden Künstlers P. Matásek, Bouře (Der Sturm,
des Publikums sowie der Fachleute steht es bereits seit sechzig 2002), mit welcher das Team an die Zusammenarbeit mit
Jahren für ein hochwertiges tschechisches Marionettentheater. dem Naiven Theater bei der Inszenierung Erbens Kytice
(Blumenstraus, 1998) anknüpft. Shakespears Bouře (Der
In seiner frühen Phase erreichte das Naive Theater seinen
Sturm) wurde 2004 beim Festival im Rahmen des Kongresses
Höhepunkt im Jahre 1959 mit dem Stück Tajemství zlatého
klíčku (Das Geheimnis des goldenen Schlüssels) der Autorin UNIMA im kroatischen Rijeca und beim internationalen
Marionettentheaterfestival in Kanada in Jonquiére erfolgreich
E. Borisová unter Regie von J. Filipi, mit Ausstattung von
präsentiert.
A. Mytysková. In den 60er Jahren, unter der Leitung von
Auch zum 55. Jubiläum des Theaters hat das Team von
František Sokol, verlieren die Inszenierungen des Naiven
Theaters unter dem Regisseur und Bühnenbildner J. Schmid T. Dvořák mit einer, im rein illusionistischen Stil inszenierten,
Aufführung des Stücks von I. Peřinová Krásný nadhasič aneb
den beschreibenden Charakter und öffnen sich der
Kinderphantasie, eigener Imagination und Teamarbeit. Zu den Požár Národního divadla (Der schöne Oberfeuerwehrmann
oder Der Brand des Nationaltheaters, 2005) beigetragen.
beliebtesten und erfolgreichsten Produktionen dieser Zeit
gehört die Inszenierung Poklad baby Mračenice (Der Schatz Die Inszenierung Krásný nadhasič wird von den Kritikern als
eine der besten Inszenierung in der Geschichte des Naiven
des alten Weibes Mračenice) von L. Dvorský (1963) und
Theaters bezeichnet. Die Autorin wurde dafür für den Alfréd
Taškáři (Die Spinner) von O. Augusta (1968). Jan Schmid
Radok Preis nominiert und das Stück wurde im Tschechischen
führte in beiden Fällen Regie und war auch Autor
Fernsehen gezeigt und mehrmals sogar im historischen
der Ausstattung. Sein Name war (und ist bis heute) mit der
Tätigkeit des Studios Ypsilon eng verbunden, welches in den Gebäude des Prager Nationaltheaters. Fünf Jahre später hat
das selbe Team eine erfolgreiche Bearbeitung des berühmten
Jahren 1968–78 bei den Aufführungen des Naiven Theaters
Balletts von P. I. Tschaikowski Der Schwanensee (2009)
mitwirkte.
Ende der 70er Jahre und während der darauf folgenden Jahre für das Marionettentheater gemacht.
Neben den erfahrenen und bewährten Regisseuren lädt
kristallisiert sich die zarte Poetik des Regisseurs P. Polák
das Naive Theater auch immer häufiger junge, angehende
in seinen Kinderspielen für Vorschulkinder heraus. Daraus
Künstler (J. Jirků, M. Tichý, J. Adámek, P. Vodička)
entwickelte sich in Liberec das Festival MATEŘINKA,
zur Zusammenarbeit ein, von denen viele ins Naive Theater
welches sich durch seine Ausrichtung auf professionelle
zurückkehren. P. Vodička hat im Naiven Theater in den Jahren
Marionettenbühnen für Kinder im Vorschulalter ein
2004–2008 ein hochgeschätztes Komödien-Triptychon mit
bedeutendes internationales Renommé aufgebaut hat.
historischer Thematik (Der Preis des Festivals „Tschechisches
Von den vielen Inszenierungen dieser Zeit gehört zu den
Theater“ für die Inszenierung Tristan a Isolda (Tristan und
bekanntesten Motanice (Kuddelmuddel) von K. Čukovský
(1974) und zwei Inszenierungen der Texte von J. Vodňanský Isolde) einstudiert. Die bühnenbildnerisch bemerkenswert
konzipierte Inszenierung von M. Tichý Pohádka o Raškovi
Šla barvička na procházku (Es ging einmal ein Farbstiftlein
(Das Märchen von Raška, 2008) wurde mit zwei Preisen des
spazieren, 1978) und Potkal klauna potkal kloun (Es traf
20. Jahrgangs des Festivals Mateřinka ausgezeichnet sowie
ein Clown einen Clouwn, 1981) –alle mit Ausstattung von
mit dem Erik-Preis für die beste Inszenierung im Bereich
P. Kalfus und unter Regie von P. Polák.
Marionettentheater in Tschechien in der Saison 2008/2009.
Nachdem das Studio Ypsilon nach Prag umzieht, wird
die Jugend sowie das erwachsene Publikum in Liberec durch Viele Inszenierungen der letzten Jahre haben M. Homolová
und M. Sýkorová vorbereitet, die gleichzeitig als
den musikalisch-komödiantischen Inszenierungsstil der
Regisseurin M. Schartová bezaubert. Besonders erwähnenswert Regisseurinnen und Schauspielerinnen aktiv sind. Zusammen
unter den zahlreichen erfolgreichen Produktionen dieser Zeit mit dem neuen Dramaturgen, V. Peřina, welcher 2003 den
Platz I. Peřinovás eingenommen hat, haben sie sich vorallem
sind die Inszenierungen O věrném milování Aucassina
durch die Belebung der Studiobühne des Naiven Theaters
a Nicoletty (Über die treue Liebe von Aucassino und
(zum Beispiel mit einer Kollage der Texte des tschechischen
Nicoletta,1981, Ausstattung I. Antoš), Turandot ukrutnice
Dichters I. Wernisch …a jiný Bedřich…/…und ein anderer
(Turandot die Grausame in Bearbeitung von I. Peřinová,
1982, Ausstattung P. Kalfus) oder Ze života hmyzu (Aus dem Bedřich) einen Namen gemacht.
Ebenso erfolgreich ist die Zusammenarbeit der Regisseurin
Leben der Insekte) – in Bearbeitung von I. Peřinová (1989,
M. Homolová mit dem Autoren V. Peřina. Bei in- sowie
Ausstattung J. Milfajt).
Seit dem Beginn der neunziger Jahre wird das Naive Theater ausländischen Theaterfestivals, wo das Naive Theater seit
Jahren regelmässiger Gast ist, sind ihre Inszenierungen
Liberec durch Stanislav Doubrava geleitet.
Das Theater hat keinen ständigen Regisseur und arbeitet mit für die kleinsten Zuschauer (Písmenková polívka /
Buchstabensuppe, Hrnečku vař! / Töpflein, koch! und
gastierenden Regisseuren aus anderen Marionetten- sowie
andere) auf große Begeisterung gestoßen.
Schauspieltheatern zusammen. Die künstlerische Tätigkeit
Während seines sechzigjährigen Bestehens hat das Naive
des Theaters stützt auf dem ausgereiftem Ensemble und
Theater viele Reisen unternommen, nicht nur in die meisten
insbesondere auf dem dramatischen Werk der Autorin und
Dramaturgin I. Peřinová. Zu den erfolgreichsten Produktionen europäischen Länder, sondern auch nach China, Mexiko,
Indien, Israel, Korea oder Pakistan.
des Naiven Theaters der neunziger Jahre gehören die
Inszenierungen der Stücke von I. Peřinová, welche das
gastierende Team der Pilsener Theatermacher vorbereitet hat:
der Regisseur T. Dvořák, der bildende Künstler I. Nesveda
und der Komponist J. Koptík. Es handelt sich um folgende

au festival mondial se déroulant dans le cadre du congrès
UNIMA à Rijeka en Croatie ainsi qu’au festival international
des arts de la marionnette à Jonquière au Canada.
Renouant avec un style épuré de l’illusion, l’équipe
de T. Dvořák remporta un nouveau succès lors du 55ème
Le Théâtre Naïf de Liberec a été fondé en 1949 et a été une
anniversaire du théâtre grâce à la rélisation de la pièce
des premières scènes professionnelles de marionnettes en
de I. Peřinová «Le beau capitaine des sapeurs-pompiers, ou:
Tchécoslovaquie. Bien que sa création ait pris un chemin
l’incendie du Théâtre national» (2005). Le beau capitaine fait
particulier, les spectateurs et la critique le connaissent
partie des installations les plus appréciées par les critiques
depuis cinquante ans, comme un théâtre de marionnettes
dans l’histoire du TNL, il permit à son auteure d’être, entre
à l'excellente réputation.
autre, nomminée pour le prix annuel Alfréd Radok.
Sa première période culmine grâce au spectacle de E. Borisová La représentation fut retransmise à la télévison tchèque et
«Le Secret de la petite clé dorée » (1959, mise en scène par
même reprise dans l’enceinte historique du Théâtre National.
J. Filipi, décors de A. Mytysková). Dans les années 60, sous Cinq ans plus tard, la même équipe de créateurs réussi avec
la direction de František Sokol et grâce au travaille de mise
bonheur une interprétation pour marionnettes du célèbre
en scène et de scénographie de Jan Schmid, les réalisations
ballet de Tchaikovski – Le lac des Cygnes (2009).
du Théâtre Naïf se sont éloignées des réalisations classiques En plus d’auteurs expérimentés et de chevronnés metteurs
et elles se sont ouvertes à la fantaisie de l’enfant,
en scène, le TNL ouvre également de plus en plus ses portes
à l’imagination-même et au travail d’équipe. Parmi les
à de jeunes créateurs débutants (J. Jirků, M. Tichý, J. Adámek,
meilleures réalisations de cette période-là, on compte
P. Vodička...) dont beaucoup reviennent au TNL. Pendant
«Le Trésor de la vieille Mračenice » dont l’auteur est
la période 2004–2008, P. Vodička et l’équipe du TNL mirent
L. Dvorský (1963) et «Les Plaisantins » de O. Augusta (1968). en scène un tryptique de comédies très apprécié et portant sur
Leurs mises en scène et décors ont été réalisés par J. Schmid. un thème historique (Prix du festival du Théâtre tchèque pour
Le nom de cet artiste est lié à l’activité du Studio Ypsilon qui la mise en scène de «Tristan et Iseult»).
représente la deuxième équipe de ce théâtre de 1969 à 1978. La production artistique très originale de M. Tichý, Conte
Dans les années 70 et pendant les dix années suivantes,
sur Monsieur Raška (2008), fut deux fois récompensée lors
les spectacles ont été teintés d’une tendre poésie qui colora
du jubilée du 20ème anniversaire du festival Mateřinka
les petites réalisations conçues pour les enfants par le metteur et a obtenu le prix Erik pour la meilleure réalisation
en scène Pavel Polák. Ces spectacles furent à la base du
de marionnettes en République tchèque pour la saison
célèbre festival de Mateřinka, organisé à Liberec et orienté
2008/2009.
vers la création pour le jeune public. Parmi les spectacles
Depuis quelques années, les mises en scène du TNL sont
importants préparés pour ce festival, on peut mentionner
également signées par des «comédiennes mettant en scène»
surtout «Motanice» («Lémbrouillamini») de K. Čukovskij
ou «des metteuses en scènes jouant la comédie»: Michaela
(1974) ainsi que la mise en scène de deux textes de
Homolová et Marketa Sýkorová. Tout comme le nouveau
J. Vodňanský «Un Crayon de couleurs est allé faire une
dramaturge Vít Peřina, qui prit la relève d’I. Peřinová à partir
promenade » (1978) et «Un Clown a rencontré un Clown»
de 2003, elles insufflèrent une nouvelle vie à l’espace
(1981). Le scénographe Pavel Kalfus coopéra pour toutes
du studio du TNL (ce fut le cas avec le collage de textes
ces réalisations avec le metteur en scène P. Polák.
du poète tchèque I. Wernisch «...et l’autre Bedřich...»).
Après le départ du Studio Y pour Prague, les spectateurs sont Le tandem metteuse en scène-auteure réunissant M. Homolová
enchantés, aussi bien les enfants que les adultes, par la touche et V. Peřina remporte également un grand succès.
comique et l’environnement musical des réalisations
Ses réalisations pour les plus petits spectateurs («La soupe
de Markéta Schartová. Le sourire est le trait caractéristique
aux lettres», «Petit pot, cuis!» et bein d’autres encore) furent
de ses créations. Il faut citer, entre autres, l’adaptation
très appréciées, autant en République tchèque qu’à l’étranger,
d’un roman de moyen-âge, «Sur l’amour fidèle de Aucassin dans des festivals de marionnettes auquels participe
et Nicolette» (1981, décors de Ivan Antoš), «Turandot
régulièrement le TNL.
la cruelle» de Iva Peřinová (1982, décors de P. Kalfus)
Durant ses soixante années d’existence, le théâtre Naïf
et un montage scénique d’après l’oeuvre des frères Čapek
de Liberec entrepris de nombreux voyages, pas seulement
«De la vie des insectes » (1989, décors de J. Milfajt).
et principalement en Europe, mais aussi en Chine, au Canada,
Dès le début des années 90, Stanislav Doubrava prit la tête
au Mexique, en Inde, en Israël, en Corée et même au
du Théâtre Naïf. Dans les activités artistiques, le théâtre s’ap- Pakistan.
puie sur un ensemble exceptionnel d’acteurs et sur
la créativité de son auteur: Iva Peřinová. Le théâtre travaille
sans metteur en scène attitré, il collabore avec ceux des
théâtres de marionnettes et d’autres théâtres.
Parmi les meilleurs titres du Théâtre Naïf des années 90, on
trouve les réalisations de Iva Peřinová, préparées par l’équipe
de Plzeň – par le metteur en scène Tomáš Dvořák,
le scénographe Ivan Nesveda, et par le compositeur Jiří
Koptík: « Le Chevalier sans tête » (1993), «Ali Baba et les
quarante voleurs » (1994) et «Alína ou Petřín dans un autre
coin du monde » (1996). La première de «Le théâtre
de animaux» (1999) se déroula à l’occasion de la célébration
du 50ème anniversaire du Théâtre Naîf.
«La Tempête» (2002), remarquable oeuvre de l’époque
entâmée en l’an 2000, fut la réalisation du metteur en scène
pragois M. Dočekal et du créateur P. Matásek. Cette création
prolongea la collaboration avec le TNL entâmée lors de la
mise en scène de «Kytice» (1998) de Karel Jaromír Erben.
«La Tempête» de Shakespeare rencontra un large succès

