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LLiibbeereecc!! Je to hodně? Je to málo?  Kdo ví?  Čtyřicet z nich v nesnadných
dobách.  Ale s obrovským počátečním vkladem do vínku. Tím byla v roce 1949 příležitost k diva -
delní profesionalizaci, o které si předtím mohli liberečtí loutkáři nechat jen zdát.  Z historie je
prokazatelné, že ji za čtyřicet let temna nepromarnili.  
A dalších třicet let? Úžasná možnost pracovat ve svobodné zemi!  V zemi, kde svoboda byla tak
neznámá, že se s ní dodnes společnost nedokáže vyrovnat a přijímat ji jako vzácný dar a vymože -
nost, o kterou je nutné trvale pečovat.  I v loutkovém divadle.
65 let je výborně zmapováno v publikacích o Naivním divadle Liberec. A přichází další „pětiletka“,
ve které navíc nalezneme soustředěný odborný pohled na období po sametové revoluci.
Na období, které si pamatuji nejvíc, neboť jsem měl příležitost a čest stát v čele Naivního, být
u toho a pomáhat mu k jeho úspěšné cestě. K cestě, na které jsme mohli společně prožívat
krásné tvůrčí úspěchy a vítězství.  Neskromně si troufnu říci, že jich bylo mnohem víc než proher.

K úspěchům si pro sebe řadím, hned po skvělých insce-
nacích od skvělých tvůrců, i vzestupný vývoj festivalu
MATEŘINKA, uznávané a respektované mezinárodní
akce pro nejmenší děti.  

Jak to v životě chodí, na každé cestě jsou kromě rados tí
i ztráty.  Takové, které bolí tak, že se na chvíli zdá, že se
stmívá a naděje pro budoucnost je v mlze.  Schopnost
vnitřní mobilizace, lidský potenciál a touha překonávat
překážky však vždy v Naivním divadle dokázaly zvítězit
a jít dál za svojí vizí kvalitní umělecké tvorby pro děti
a mládež.  Dokládá to i dokument České televize, který
vznikl pro ČT ART.  

Naivnímu divadlu pomáhá v úsilí i jasný signál z po -
sled ních let, že město Liberec divadlo pro děti potřebuje,
chce a dominantně financuje. Podporují jej i Ministerstvo
kultury ČR a Liberecký kraj, včetně partnerů a přátel
z privátní sféry. Všem dohromady upřímně děkuji!
A Naivnímu divadlu Liberec přeji, 
ať mu to vždycky vydrží!!!

Stanislav Doubrava



Kateřina Lešková-Dolenská

Letos jubilující Naivní divadlo (založené 1949) dlouhodobě patří mezi vlajkové 
lodi českého loutkářství a nic na tom nezmění ani jízlivý podotek, že už je dnes ta
reprezentační flotila značně prořídlá. Nabízím čtyři hlavní důvody, proč je podle
mého názoru liberecký soubor tak úspěšný a v celé šíři divadelního světa respekto-
vaný, a doplňuji své neskromné přání, aby mu to pokud možno ještě dlouho
vydrželo.

Důvod první: 
V NDL věří loutkám a vytrvale zkoumají jejich možnosti 

Začněme poněkud šířeji a epičtěji: významným milníkem i v historii českého loutkového
divadla se staly celospolečenské změny sklonku 80. let. Znovu nabytá svoboda přinesla
v prvních letech československým divadelníkům nejistotu a znamenala velký odliv
diváků. Metaforický jazyk plný jinotajů, tak vlastní loutkám, najednou nikoho příliš
nezajímal.
Jako jedna z možných cest, kudy se v té přelomové době vydat, se ukázal návrat
k tradičnímu marionetovému hraní. Úspěch zaznamenali bratři Formani se svou půvabnou

Barokní operou, loutková opera 
Don Giovanni v režii Karla Brožka se
dokonce hraje pro turisty dodnes.
Do této tvůrčí linky však především
patří série inscenací Naivního divad -
la, pod nimiž je podepsaná zdejší 
dramatička Iva Peřinová v tandemu
s režisérem Tomášem Dvořákem.
Obrovský mezinárodní ohlas zazna-
menal jejich Bezhlavý rytíř (1993,
obnovená premiéra 2001), inscenace
hry napsané Ivou Peřinovou na mo -
ti  vy repertoáru tradičních marione-
tářů, patří sem i Alína aneb Petřín
v jiném dílu světa (úprava hry Jana
Nepomuka Štěpánka; 1996), a do
jisté míry také nikoli marionetový,
ale maňáskový Alibaba a čtyřicet lou-
pežníků (1994), který se hrál neuvěři-
telných dvaadvacet let doslova po
celém světě. Daly by se sem ostatně
připojit i další iluzivní inscenace zmi-

ňované dvojice (vždy ve výpravě Ivana Nesvedy, který je stejně jako Tomáš Dvořák kme-
novým tvůrcem plzeňského Divadla Alfa) jako Zvířecí divadlo (1999), Krásný nadhasič
(2005) nebo jejich bohužel poslední spolupráce Labutí jezírko (2009). Tyto inscenace jsou
naprosto přirozenou součástí české marionetářské tradice, která během svého dvouset-
letého vývoje prodělala řadu repertoárových i provozních změn, byla narušována, zpo-
chybňována, a přesto přežila rok 2000. Otázka ovšem zní, o kolik let. Nástupce dvojdo -
mého režiséra Tomáše Dvořáka, který je podepsán pod celosvětovými loutkářskými hity
jak Naivního divadla, tak i plzeňské Alfy, se ještě nenašel a Dvořák si bohužel žádného
nevychoval…

Labutí jezírko (2009)

Liberecký zázrak



Tou druhou vývojovou cestou českého porevolučního loutkářství byla přirozeně potřeba
srovnat po letech izolace krok se západním divadelním světem. Někdejší loutkářská
katedra, dnes katedra alternativního a loutkového divadla pražské DAMU, zásadně
rozšířila své personální obsazení a portfolio vyučovaných předmětů (o autorské divadlo,
improvizaci, fyzické divadlo, nový cir-
kus, devised theatre, site specific ad.),
a to na úkor výuky loutkářského ře -
mesla, jež kurikulu dříve jedno znač -
ně dominovalo. Loutkové divadlo se
tak postupně stalo téměř „jednou
z alternativ“ divadla, nikoli samostat-
nou uměleckou disciplínou. Následky
pro loutkářský obor už jsou po téměř
třiceti letech markantní: zřetelně
poklesla úroveň animace a schop -
nost dokonalé drobnokresebné
práce s loutkou, která kdysi bývala
doslova trademarkem českosloven-
ských loutkářů. V mladé generaci
také prakticky vymizeli režiséři, kteří
se zajímají o jevištní setkávání herce
a loutky. Toto konstatování ovšem
pro Naivní divadlo – zatím – neplatí:
zdejší tvůrci tvrdošíjně hájí loutky,
hledají jejich nové možnosti a experi -
mentují s nimi; ne snad bezvýhradně
v celé šíři repertoáru, ale v jeho pod-
statné části.

Bezhlavý rytíř (1993, 2001)

Alibaba a čtyřicet
loupežníků (1994)



Je třeba ovšem doplnit, že kromě zmiňovaného
často hostujícího Tomáše Dvořáka, kmenové
režisérky Michaely Homolové, o níž bude ještě
podrobněji řeč, a druhé kmenové režisérky Markéty
Sýkorové se v posledních dekádách s Naivním di -
vadlem opakovaně spojili tři (čtyři) rozliční tvůrci
s výrazným autorským rukopisem. Už šestkrát pra-
coval se zdejším souborem jinak činoherní režisér
Martin Tichý, mezi jehož nejzásadnější inscenace
na půdě NDL bezpochyby patří půvabná a velmi
úspěšná loutková Pohádka o Raškovi (2008) podle
stejnojmenné literární předlohy Oty Pavla vzdáva-
jící hold famóznímu skokanovi na lyžích Jiřímu
Raškovi, který získal na olympiádě konané roku
1968 ve francouzském Grenoblu vůbec první česko-
slovenskou zlatou medaili ze zimního olympijského
klání. Podobně lokálně zabarvená je i Tichého

Pohádka o Liazce (2018; opět ve spolupráci s dramaturgem Tomášem Syrovátkou), věno-
vaná nevídanému úspěchu konstruktérského umu inženýrů z místních Libereckých
automobilových závodů, jejichž „Liazka“ uspěla v obrovské konkurenci na světoznámé
rallye Paříž – Dakar.
Dalším z režisérů, kteří se výrazně zapsali do zdejšího repertoáru, je Petr Vodička. Herec,
režisér (dnes už bohužel více rozhlasový než divadelní), dramatik i scénárista, který na
jeviště úspěšně dovedl několik literárních adaptací (např. legendu o Tristanovi a Isoldě,
2004; Bengtssonova Zrzavého Orma, 2006 nebo Voltairovu Pannu z Arcu, 2008) i vlastní
autorské texty (například úspěšný detektivní titul Babu a papoušek, 2012, který po čase
získal i svižnou rozhlasovou podobu).
Těsně po absolutoriu DAMU dostala v NDL nabídku třikrát pracovat také tvůrčí dvojice
Jakub Vašíček a Tomáš Jarkovský, kteří dnes působí v uměleckém vedení královéhra-
deckého Divadla DRAK. Už jejich zdejší debut Neklan.cz (2010) neboli vlastní výklad
méně známého příběhu z Jiráskových Starých pověstí českých upozornil na jejich neotřelý
divadelní styl, který netrpí přehnaným patosem a rád provokuje, už jenom tím, že dáv -
nou legendu stylizovali do estetiky (a logiky) počítačové hry. Stejně svěží a nápaditý byl
i jejich pohádkový triptych s poněkud sucharsky neatraktivním názvem Velbloud, ryba,
slepice aneb Námořnická historie, který skrýval hravou úpravu známých pohádek odehra-
ných s lehkostí a velkou nadsázkou. Podobně neortodoxně se na scéně NDL utkali i s pro
mnohé nedotknutelnými Biblickými příběhy (2013). Oba tvůrci by snad souhlasili, že
i díky šanci, kterou v Naivním divadle ve svých „učednických letech“ získali, na sebe
mohli v profesionálním divadle upozornit a zformulovat si vlastní autorský program.

popiska

Tomáš Dvořák 
při zkoušení inscenace
Loutky hledají talent (2012)

Filip Homola coby šílený profesor
v inscenaci Babu a papoušek (2012)

Markéta Sýkorová, Adam Kubišta, Tomáš Bělohlávek 
a Marek Sýkora v inscenaci Velbloud, ryba, slepice (2011)



Důvod druhý: 
NDL má dlouhodobě vlastní autorské zázemí

Již zmiňovaná dramatička Iva Peřinová (1944 –2009), přezdívaná „první dáma české lout-
kové hry“ byla původní profesí herečka, ale postupně se svého působení na jevišti
Naivního divadla vzdala a stala se dramaturgyní a především autorkou téměř čtyř
desítek půvabných původních her a hříček nebo nápaditých adaptací cizích předloh,
které se dočkaly několikerého nastudování nejen v Naivním divadle, ale i na jiných čes-
kých scénách a v cizině. Výběr jedenácti her Ivy Peřinové vyšel péčí jejího domovského
divadla v roce 2014 knižně u příležitosti jejího nedožitého jubilea a je dodnes inspirativ-
ním čtením – například je zřejmé, že praktická divadelní zkušenost, kterou Peřinová měla,
posloužila její schopnosti napsat živé repliky, jež její postavy plnokrevně charakterizují.
Zároveň Peřinové hry nepostrádají cit pro gradaci – i případnou funkční retardaci – dia-
logu, když je diváka třeba držet v napětí, a perfektní časování point.
Na bohužel předčasně ukončené literární dílo Ivy
Peřinové plně navázal její syn a stávající dramaturg
Naivního divadla Vít (1978), nikoli vystudovaný
herec, ale absolvent Filosofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci, oboru česká filologie-fil-
mová věda. Vítek Peřina už na sebe stihl upozor-
nit nejen originálními úpravami pohádek (jeho
osobitá verze klasické pohádky o Budulínkovi
dokonce získala v roce 2012 cenu Divadelních
novin), ale i parodickými a satirickými texty (např.
James Blond nebo Loutky hledají talent).
Snad není příliš troufalé zkusit tyto dva autory
porovnat (byť je tvorba jednoho již uzavřena
a druhý má ještě doufejme mnoho let práce před
sebou), mají totiž mnohé společné a zároveň se
od sebe přece jen liší: Iva Peřinová je autorka velice
sarkastická, která si zejména ve svých hrách pro
dospělé (Jéminkote, Psohlavci a Krásný nadhasič,
částečně také v Alíně) bere na mušku českou národní povahu. Češi jsou v jejích hrách
nezřídka charakterizováni jako vychytralí, leniví až pohodlní oportunisté. Její hry se však
nevyjadřují k soudobé problematice a vrací se spíše do minulosti, případně se odehrávají
v bezpříznakovém bezčasí.
Vítek Peřina je oproti tomu jako autor zaměřen mnohem šířeji než na zkoumání národní
letory. Jízlivě a ostře paroduje celou současnou (pop)kulturu a vysmívá se jí. Televizní
soutěže plné kuriozit totiž nejsou českou specialitou, stejně jako se Peřina nevysmívá
českému filmu, ale bombastické hollywoodské produkci. Jeho texty jsou také mnohem

Budulínek (2012) Třetí gong aneb Loutky hrají divadlo (2014)

Iva Peřinová v sále
Naivního divadla



aktuálnější. A nebojí se pálit i do vlastních řad – například Třetí gong, jehož tématem je
divadlo na divadle a mohl by tak mylně zavádět někam ke grotesknímu Zvířecímu diva-
dlu Ivy Peřinové, zobrazuje zkoušení loutkové inscenace, jejíž stále nespokojený režisér
dostane na konci geniální nápad: sehraje loutkovou inscenaci činoherně! Kdo se orientuje
v současném loutkářství, ví, jak moc tento nápad tne do živého. Peřinovy texty působí
celkem po chopitelně moderně a součas ně, jsou rychlejší a klipovitější, ale i formálně
odpovídají novějšímu divadelnímu stylu – kupříkladu nepíše do her zdaleka tolik písňo-
vých textů, jak to bylo obvyklé ve starší divadelní praxi, předepisuje užití projekce, či pra-
cuje se střihem a detailem.
Co je naopak pro oba autory charakteristické, je velká zručnost při konstruování zápletky
a cílené vedení vedlejších motivů, které mají vždy své opodstatnění pro hlavní dějovou
linku a mnohdy překvapivé a naprosto nečekané rozuzlení. Symptomatické je pro oba
i hravé využívání odkazů a citací ze známých děl, narážek na významné události a bez -
břehá fantazie při vymýšlení zápletek (pohádka o Červené Karkulce hraná zvířaty jako
obhajoba vlka ve Zvířecím divadle, polepšení dvou pirátů ve velrybím žaludku v Kolíbá se
velryba, odpuštění pro dona Juana, protože jeho skutky soudí nikoli komtur, ale žena, viz
Putování dona Juana, Budulínek jako pohádka o dvou postarších, nahluchlých rockerech,
kteří zachrání vnuka ze spárů lišky hlučným bigbítem, různé pohádkové motivy posbír a -

né do příběhu tří motorkářů a jednoho zákeřného
kamioňáka ve Třech silácích na silnici apod.)
Naivní divadlo by svou dlouhodobou péčí o rozvoj
dramatické literatury a systematickou podporou vzni-
ku nových textů mohlo být příkladem pro další sou-
bory, a to nejen loutkářské. Málokde se totiž vidí tak
poctivý kontinuální autorský vklad kmenového člena
ansámblu, který inspiruje a rozvíjí celý soubor. Nota -
bene v době, kdy se post dramaturga v divadle buď
ruší, nebo kumuluje zcela neumělecké provozní úkoly
(vedení webových stránek, přípravy programů, psaní
tiskových zpráv a podobně) na úkor vlastní kreativní
činnosti. 

Pozn.: Inscenace Tři siláci na silnici (2017) je v repertoáru plzeňského
Divadla Alfa, režie: Tomáš Dvořák, výprava: Ivan Nesveda.Vítek Peřina uvádí Výroční divadelní procházku zákulisím divadla

Krásný nadhasič 
aneb Požár Národního
divadla (2005)



Důvod třetí: 
V NDL postavili tvůrčí „tým snů“

V českém loutkovém divadle je v současné době absolutní hvězdou režisérka a zároveň
herečka slovenského původu Michaela Homolová, která svou uměleckou kariéru spojila
právě s Naivním divadlem, kde působí od roku 1999 dodnes. Její režisérská kariéra začala
celkem nenápadně, bez velké pompy, ale postupně se vypracovala na nejrespektovanější
českou loutkářskou osobnost, která ví, k čemu jsou loutky v divadle dobré, a neváhá je
pro to použít. Ve své tvorbě se Michaela Homolová soustředí zejména na nejmladší pub-
likum a je podepsána pod řadou úspěšných inscenací – namátkou Marbuel a Kratinoha
(2001), Janek a kouzelná fazole (2006), Hrnečku, vař! (2006; Cena Mateřinky 2007 za nej -
lep ší inscenaci v kategorii pro děti od 3 do 5 let), Postrach Paříže (2007) nebo Jakub a obří
broskev (2010). Její inscenace již zmiňovaného textu Vítka Peřiny Budulínek (2012) získala
putovní cenu Erik za nejinspirativnější počin uplynulé divadelní sezóny, který se jí znovu
vrátil do rukou o čtyři roky později, kdy se nejinspirativnější inscenací stalo poetické
pás mo Čechy leží u moře (2016; Cena Divadelních
novin za sezónu 2015/2016, Cena Mateřinky 2017).
Mezitím Naivní divadlo triumfovalo inscenací
O beránkovi, který spadl z nebe (2014; Cena
Mateřinky 2015). Právě O beránkovi, který spadl
z nebe a Čechy leží u moře patří k tomu nejlepší -
mu, co v posledních dekádách pro děti vzniklo.
Zejména v Beránkovi se Homolové a jejímu týmu
podařilo vytvořit komplexní syntetické divadlo,
vyprávějící hudbou, několika málo slovy a po mo -
cí soustružených dřevěných loutek připomínají -
cích dřevěné hračky poetický příběh ztraceného
nebeského obláčku-beránka. Mimořádná inscena -
ce je určena pro děti už od dvou let (jde o první
pokus na scéně statutárních divadel snížit věkovou
hranici pod obvykle nejnižší tři roky) a je meziná -
rodně naprosto sdělná – úspěšně se hrála v něko li -
ka zemích Evropy, ale třeba i v Japonsku. Čechy leží u moře zase reprezentují úspěšný pokus
inscenovat pásmo křehkých lyrických básní Radka Malého ilustrovaných výtvarnými obra-
zy, za pomoci různých typů loutek včetně stínohry, které děti (od pěti let) přenesou do
magického světa mořských hlubin. Zatím posledním a neméně úspěšným režijním poči-
nem Michaely Homolové a jejího týmu je inscenace Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!, neboli dojemný
nonverbální příběh pejska hledajícího ve světě ztracenou kamarádku určený opět dětem
od dvou let. Že v Naivním zjihne oko leckteré doprovázející maminky není nic neobvyk -
lého, ale že jsou touto inscenací pro mrňata zcela zaujati i pánové v publiku je dáno mi mo
jiné tím, že je na scéně funkční modelová železnice s parní mašinkou, které se dokonce
kouří z komína! Na letošní Mateřince tato inscenace posbírala hned čtyři ceny a myslím
si, že její spanilé jízdě po domácích i zahraničních festivalech nestojí vůbec nic v cestě.

Michaela Homolová 
přebírá cenu 
za režii inscenace 
Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! 
na festivalu 
Mateřinka 2019

Diana Čičmanová a Filip Homola v inscenaci 
O beránkovi, který spadl z nebe (2014)

Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! (2019)



Mi  chaela Homolová je skutečně vše stranná diva-
delnice, protože několik cen získala i za herectví,
které podle svých vlastních slov nikdy nestudo -
vala a „hraje z libosti“.1 Oceněna byla její jevištní
souhra s Filipem Homolou ve zmiňované insce naci
Budulínek (Cena Mateřinky 2013) a je i spoludrži -
telkou ceny za kolektivní herecký výkon v insce -
naci Taškařice (Mateřinka 2001; byla také autorkou
scénáře a spolu režisérkou). Cenu obdržela, společ -
ně s Vítem Peřinou, i za námět a scénář inscenace
Písmenková polívka (Cena Mateřinky 2005), kterou
také režírovala.
Navíc se díky ní a jejímu sehranému týmu

(zpravid la dramaturg Vít Peřina, scénografové Robert Smo lík nebo Barbora Jakůbková,
a muzikant Filip Homola; velký tvůrčí podíl ovšem mívají na výsledné podobě i účinkující
herci – například Miroslava Bělohlávková, Diana Čičmanová, Barbora Kubátová, Adam
Kubišta, zmiňovaný Filip Ho mola ad.) podařilo na tvorbu pro děti upřít pozornost celé
divadelní obce a je nutné zároveň doplnit, že neobyčejná umělecká i lidská synergie
týmu Naivního divadla inspiruje k tvorbě také jeho další členy – nejúspěšnější loutkář -
skou inscenací roku 2017 se tak stal traktát o zkáze světa se sáhodlouhým názvem Jsou
místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých2 v režii Filipa Homoly,
což je temná loutková inscenace (přesněji divadlo předmětů) určená výhradně pro
do spělé. Pozoruhodná byla ovšem i Ho molova inscenace Žluté, modrá, zelený (2018),
která z rozverných pohádek Daniely Fische ro vé učinila zadumaný příběh o vzniku světa
mnohem bližší oživené výtvarné instalaci než divadelnímu tvaru. Troufám si říci, že bez
předchozích zkušeností libereckého týmu a jeho permanentního hledačství pod taktov-
kou Michaely Homolové by takové opusy vzniknout nemohly.3

1 Lešková Dolenská, Kateřina: Hraju z libosti (rozhovor s Michaelou Homolovou), Loutkář 2012, č. 6, s. 277–279.
2 Inscenace získala Cenu divadelních novin za tvůrčí počin sezóny 2016/2017 v kategorii Loutkové a výtvarné
divadlo (Filip Homola za koncepci a režii inscenace), cenu Erik za nejinspirativnější českou loutkovou insce-
naci sezóny 2016/2017, Cenu divadelní kritiky za rok 2017 v kategorii nejlepší scénografie (Kamil Bělohlávek)
a nominaci na Cenu divadelní kritiky za rok 2017 v kategorii nejlepší hudba (Kora et le Mechanix neboli Filip
Homola a Michal Kořán).
3
Tato kapitola věnovaná režisérce Michaele Homolové již byla (bez aktualizačních doplnění) publikována

jako součást sborníku Bábky na čeko-slovenskej medzi (BDnR, 2018) věnovaného nepřetržité kontinuitě
vztahů mezi českým a slovenským loutkářstvím vydané u příležitosti loňských oslav 100. výročí samostatného
československého státu. No, není krásné, že nejlepší česká loutkářská režisérka, která – doufejme – vychová
další režisérskou generaci, je vlastně Slovenka?

Adam Kubišta 
a Miroslava Bělohlávková
v inscenaci Jsou místa
oblíbená tmou... (2017)

Barbora Kubátová 
a Adam Kubišta 
v inscenaci 
Čechy leží u moře (2016)



Důvod čtvrtý: 
NDL má osvícené vedení

Fakt, že se Naivní divadlo pravidelně objevuje velmi vysoko ve výročních anketách udělo -
vaných napříč obory a žánry – například v roce 2013 obdrželo 6. místo v kategorii Divadlo
roku 2012 udělované v rámci Cen Alfréda Radoka (dnes Ceny divadelní kritiky), pořádané
každoročně redakcí časopisu Svět a divadlo, na 5. místě se v téže kategorii ocitlo za rok
2014 a do třetice uspělo za rok 2017 kdy se o 5.–6. místo dělilo s populárním pražským
činoherním Divadlem pod Palmovkou – podtrhuje mimořádné postavení souboru na
české divadelní mapě. Pravidelně se také účastní významných národních mezioborových
divadelních přehlídek, jako jsou Divadlo evropských regionů nebo plzeňský festival
Divadlo. Jde také o jedno z mála tuzemských divadel, které pravidelně hostuje v cizině.
To je dílem dáno jednak stále relativně dobrým zvukem českého loutkářství v zahraničí,
ale především obratnou a dlouhodobou misí ředitele Naivního divadla Stanislava Dou bra -
vy v nejvyšších patrech mezinárodní loutkářské organizace UNIMA International.1

Ale aby bylo co ukazovat veřejnosti, ať laické nebo odborné, je potřeba inscenace vytvo-
řit – a Stanislav Doubrava dovolí souboru realizovat i na první pohled nevýdělečné, ex -
klu zivní náročné experimentální inscenace nebo podporuje vznik akcí pro dospělé, které
jsou pravidelnou součástí repertoáru a vhodně rozšiřují jeho nabídku pro nejen libereckou
veřejnost (že se jedná i o příjemné odreagování pro soubor je vcelku jasné). Ne nadarmo
označila loutkářská expertka Nina Malíková Stanislava Doubravu nikoli za obyčejného
ředitele, ale za posledního skutečného principála, který žije nejen divadlem, ale hlavně
pro „svoje“ divadlo.2

Mimochodem, Naivní divadlo do zahraničí jen ne -
vyjíždí, ale také vozí zajímavé inscenace do Česka,
a to díky pořádání festivalu Mateřinka, který se 
v 90. letech proměnil v mezinárodní soutěžní bie-
nále; jeho jubilejní 25. ročník se uskutečnil letos
v červnu. I v tomto ohledu si mohou Liberečtí při -
psat zásluhy o rozvoj českého divadla – jistě i díky
jimi dováženým inscenacím určeným pro v českém
kontextu dříve opomíjenou věkovou adresu dětí
mladších tří let se u nás pomalu rozvíjí samostatná
divadelní disciplína. A asi neprohádám, když kon-
statuji, že ji nastartovaly mimo jiné inspirativní
počiny originálního belgického Theater De Spiegel,
jehož čelní představitel Karel Van Ransbeeck je
v po slední dekádě pravidelným hostem festivalu.

Stručně a jasně shrnuto: takové divadlo, jako je
liberecké Naivní má pro českou kulturu cenu zlata
a měla by se k němu tak veřejnost a především zři-
zovatelé chovat. Jeho úspěchy u odborné i laické
veřejnosti jsou neoddiskutovatelné, jeho kontinuální
reprezentace českého divadla v zahraničí jakby -
smet, o vyladěném a sehraném uměleckému sou-
boru, který pod uměleckým vedením vůčihledně
prosperuje, nebo o podpoře původní dramatické
tvorby i o hledání nových talentů, jak začínajících
režisérů, tak herců, nemluvě. Kéž by tohle všechno
bylo i v jiných divadlech normou a kéž by to tak
v Naivním ještě dlouho zůstalo!

1 Od roku 1996 působí jako radní UNIMA, byl členem 
exekutivy a předsedou Komise pro mezinárodní festivaly
(2000 –2012) a v letech 2004–2012 viceprezidentem. 
Od roku 2016 je členem exekutivy a předsedou statutárního
výboru UNIMA.
2 Malíková, Nina: Poslední principál? (rozhovor se Stanisla vem
Doubravou), Loutkář, č. 3, 2013, s. 29 –31.





Pět let Naivního divadla
2015-2019



Čarovná rybí kostička
Premiéra: 7. 2. 2015
Autor: Ch. Dickens – M. Sýkorová
Režie + výprava: M. Sýkorová
Hudba: J. B. Novotný
Hrají: D. Čičmanová, B. Kubátová, D. Linka

Jediná pohádka z pera slavného anglického romanopisce Charlese
Dickense patří do zlatého fondu moderních pohádek. Vychází z tradice
literárního realismu, kterého byl Dickens vrcholným představitelem.
I proto je příběh moudré Alenky a jejího chudého otce krále – přes
všechny své bláznivé peripetie – vlastně zcela uvěřitelný. 

Pohádkový příspěvek Naivního divadla k nedávno proběhnuvší 
světové ekonomické recesi připravila režisérka Markéta Sýkorová.
Pohádku si navíc sama zdramatizovala, napsala do ní řadu krásných
písňových textů, navrhla kompletní výpravu, osobně vyrobila velkou
část loutek a v neposlední řadě je i autorkou výtvarné podoby 
plakátu a programu. Ve světle tohoto výčtu nemůže skutečnost, 
že si po čase v inscenaci Markéta dokonce i sama zahrála 
(coby záskok za Dianu Čičmanovou), snad ani nikoho překvapit. 

Čarovná rybí kostička se zapsala do dějin našeho divadla ještě jedním
způsobem: nečekaný a náhlý výpadek elektrického proudu v době, 
kdy divadlo bylo již plné dětí, zapříčinil, že trojice herců představení
pohotově sehrála v prostorách divadelního baru. Co na tom, že bez
reprodukované hudby, světelných efektů či stínoherních pasáží. 
Zvládli to skvěle a děti pak odcházely domů – dle vlastních slov –
„z té nejlepší pohádky, co kdy viděly“.



Výroční divadelní procházka 2015
aneb To nejlepší z Kraťasů
Premiéra: 28. 4. 2015 
Derniéra: 29. 4. 2015
Hrají, provázejí, zpívají a zajišťují: všichni z Naivního divadla 

V roce 2012 založil umělecký soubor NDL tradici recesně – exkluzívního (dvoj)večera pro dospělé diváky. Ti se s námi při 
příležitosti zcela nekulatého výročí mohou každoročně vydat na procházku zákulisím divadla. Na rozličných místech obou
našich divadelních budov (herecké šatny, dílny i sklady dekorací se totiž nacházejí v přístavbě ve vnitrobloku) jsou pro ně
připravena drobná divadelní překvapení. Krátké etudy, minihry a skeče, to vše v obětavém rychlonastudování a především
provedení našich herců. V dubnu 2015 jsme se v rámci Výroční divadelní procházky výjimečně vrátili k nejúspěšnějším 
skečům z předchozích let (nebo alespoň k těm, které jsme si ještě pamatovali). Jejich znovuuvedení jsme doplnili o studiovou
premiéru jednoaktovky Parlamentní podvýbor pro kosmonautiku. Komedii, kterou napsal Vít Peřina na objednávku časopisu
Svět a divadlo, režírovala Markéta Sýkorová a v roli Vladimíra Remka, kterého kdesi daleko v kosmu nejmenovaní čeští
politici obětují žihadlu obří zmutované včely, zazářil šéf techniky Petr Jelínek. 

PROGRAM VDP 2015
V. Peřina PARLAMeNTNí PODVýBOR 
PRO KOSMONAuTIKu / Studio NDL
uklizeni v kosmu...

V. Peřina VIDLIČKy A NOŽe / Malá zkušebna 
Ze života příborů

T. Bělohlávek PřeD PReMIéROu / Chodba
Loutkářova noc

VýSTAVA LOuTeK / Podkroví
To nejlepší z archívu loutek NDL

I. Wernisch PIM PIM / Truhlárna
Loutková televizní poezie

I. Wernisch ŤuP A PuP / Sklad dekorací
Vyjížďka po řece, rybí zpěv...

V. Peřina RIBANNA + NŠO-ČI / Jeviště
Dvě nejslavnější Indiánky konečně v pořádné akci!

KONCeRT / Kuřárna
Ošancova naivní hudební škola 



Kapela jede! 
aneb Není pecka jako pecka  
Premiéra: 16. 5. 2015 
Autor: V. Peřina 
Režie: M. Homolová 
Výprava: R. Smolík 
Hudba: V. Šrámek
Hrají: D. Čičmanová, B. Kubátová, F. Homola, D. Linka, A. Kubišta, M. Ošanec

Scénickou koláž plnou písniček, loutkových skečů, mikropříběhů
a slovních hříček připravilo autorsko-režijní duo Vítek Peřina a Michaela
Homolová. Touto inscenací společně navázali na dvojici předchozích
oceňovaných titulů o českém jazyce – Písmenková polívka aneb Dětská
encyklopedie a Pečení holubi aneb Přísloví. Tentokráte se rozhodli 
nejmladším školákům přiblížit kouzla a možnosti, které do naší rodné
řeči přinášejí souzvučná slova. Neboli ta, která znějí stejně, ale mají odlišný
význam. A jelikož se celá řada souzvučných (ale i mnohoznačných) slov
vyskytuje v hudební terminologii (např. basa, klíč, pražec, čelo), zasadili
tvůrci inscenace příběh do prostředí hudební kapely. 

S výtvarníkem Robertem Smolíkem spolupracuje režisérka Michaela
Homolová pravidelně – do roku 2019 celkem pětkrát. Nezamýšleným
tvůrčím podpisem scénografa Roberta Smolíka v inscenacích Michaely
Homolové se postupem času stala ... auta. Starý Volkswagen-autobus,

v němž babička a dědeček jezdí k ušařce, nepřehlédnete v Budulínkovi. Šťastný konec pro Beránka, který spadl z nebe, zajistí
monumentální hasičské auto s vysouvacím žebříkem. Pro změnu policejní automobil se mihne inscenací K šípku s Růženkou.
A novinka o pejscích a vlacích  s názvem Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! staví zápletku na pronásledování velkého čoudícího osobního
vozu. Pro inscenaci Kapela jede! však Robert navrhl automobil zdaleka největší. Je dokonce tak velký, že máme problém
nacpat ho do našeho divadelního náklaďáku! Tolik k automobilovému scénografickému podpisu Roberta Smolíka, který
k nám všechny své překrásné výtvarné návrhy pravidelně vozí z Jičína autobusem.



Koukni se na ten zázrak z blízka
chyť vločku do dlaně
trochu se třpytí trochu blýská
a potom roztaje
a potom roztaje

Trochu se třpytí trochu blýská
ale jen zpočátku
koukni se na ten zázrak zblízka
máš v dlani pohádku
máš v dlani pohádku

Už je to tak. I letos Jaro Zimu rozpla-
kalo. A poté Léto dohřálo zas Jaro!
A jen co Podzim Zimu roztesknil, 
tak opět Zima praští ze všech sil...
Veršovaná pohádka o koloběhu
ročních dob v přírodě je vlastně ži -
vým snem jednoho užaslého člověka,
před kterým náhle začnou defilovat
personifikované roční doby. 
Hra někdejší dvorní autorky Naivního
divadla Ivy Peřinové (v Liberci poprvé
nastudovaná Pavlem Polákem v roce
1991) bývá odborníky považována 
za to nejlepší, co bylo po sametové
revoluci v loutkovém divadle pro děti
napsáno. Pohádku do dlaně uvedlo
(s malým zpožděním) při příležitosti
autorčiných nedožitých 70. narozenin.

Zajímavým vývojem prošly i úvahy
o hereckém obsazení inscenace.
Dramaturg divadla titul vybral s před-
stavou dvou výrazných dvojrolí pro
naše režírující  herečky Michaelu
Homolovou a Markétu Sýkorovou.
Režisér Martin Tichý (podepsaný
v NDL např. pod úspěšnou Pohádkou
o Raškovi) však oponoval, že Pohádka
do dlaně už svým názvem vybízí k ke
komornímu nastudování pro jednu
jedinou herečku. Slovo dalo slovo a je
z toho víceméně „celosouborovka“. 

Pohádka
do dlaně

Premiéra: 24. 10. 2015
Autor: I. Peřinová, 

Režie: M. Tichý 
Výprava: K. Bělohlávek a T. Vašíčková 

Hudba: I. Acher 
Hrají: D. Čičmanová, M. Homolová, V. Košvancová-Khomová, 

B. Kubátová, M. Sýkorová, P. Jelínek, D. Linka, M. Sýkora



Koupaliště
Premiéra a derniéra: 17. 12. 2015
Autor: B. Kubátová
Režijní spolupráce: F. Homola
V inscenovaném čtení účinkují:
D. Čičmanová, H. Fantlová, 
V. Košvancová, B. Kubátová, 
M. Sýkorová, T. Bělohlávek 
a V. Peřina

Text surreálně-ironické hříčky Koupaliště napsala naše 
herečka Barbora Kubátová (též příležitostná autorka 
punkového Divadla F. X. Kalby) na objednávku Starého 
divadla Karola Spišáka v Nitře na Slovensku. 
Abychom Koupaliště přiblížili (z Nitry) i divákům Naivního 
divadla, fanouškům Divadla F. X. Kalby a příznivcům současné
alternativní české dramatiky vůbec, rozhodli jsme se text 
uvést ve světové předpremiéře formou inscenovaného čtení 
za oponou našeho jeviště v rámci Večerů v Naivním. 

Souboj mužských a ženských principů i bitva o poslední volné
lehátko na koupališti se uskutečnil nikoliv v rozpáleném závěru
sezóny, jak by se nabízelo, ale přesně týden před Vánoci.
V divadle, které je schopno uvést šňůru veskrze zimní Pohádky
o Raškovi koncem května či zahrát představení Alibaba
a čtyřicet loupežníků v rámci Pražského festivalu německého
jazyka, to ani nikoho nemohlo překvapit.

Čechy leží u moře
Premiéra: 5. 3. 2016
Autor: R. Malý – V. Peřina, M. Homolová 
Režie: M. Homolová
Výprava: B. Jakůbková
Hudba: F. Homola 
Hrají: B. Kubátová, T. Bělohlávek, F. Homola, A. Kubišta



Zavřete oči.
Slyšíte, jak šumí?
Nadechněte se té vůně.
Zašeptejte:
Čechy leží u moře. 

Těmito verši končí kniha Moře slané vody výtečného českého básníka
Radka Malého. A právě tato báseň stojí v základech studiové insce-
nace plné mořské vody a současné poezie pro děti, která s minimem
slov vypráví o radosti z objevování, smutku z osamocení a síle, kterou
lidem dodává přátelství.

Dramaturg a spoluautor inscenace Vít Peřina přišel při přípravě insce-
nace s plánem, že pokud se z inscenace stane hit, mohlo by se s ní
podniknout během letních prázdnin turné po přímořských letovis-
cích na Jadranu. Vymyslel pro potřeby této šňůry i alternativní (letní)
titul inscenace: Češi leží u moře. 

Ocenění: 
Cena Divadelních novin za Tvůrčí počin sezóny 2015/2016 v kategorii
Loutkové a výtvarné divadlo – Radek Malý, Vít Peřina a Michaela
Homolová za autorství inscenace
Cena ERIK za nejinspirativnější českou loutkovou inscenaci sezóny
2015/2016
Cena festivalu Mateřinka 2017 za režii (Michaela Homolová), drama-
turgii a podíl na scénáři (Vít Peřina), výpravu (Barbora Jakůbková)
Čestné uznání poroty festivalu Mateřinka 2017 za kolektivní herecký
výkon (Michaela Homolová, Filip Homola, Dan Kranich, Adam
Kubišta) a za hudební a zvukový design (Filip Homola a Milan Blažek)
Nominace na Cenu divadelní kritiky v kategorii Nejlepší scénografie
roku 2016 (Barbora Jakůbková)

Zeptej se moře na cestu
Řekne ti: všechny cesty jsou tu
vítr tě vezme do všech koutů
a není snadné nalézt tu
jednu
která
nevede ke dnu
nekončí včera
nevede k zemi lidožroutů
Ale já ji najdu, tati
najdu ji a pak se vrátím

Plujeme. Křídlo, ploutev, pádlo,
velryba, ryba, člověk, pták
a zní to jako zaříkadlo
kambala, alka, keporkak.



Výroční divadelní procházka 2016
aneb Naivní v kraťasech
Premiéra: 26. 4. 2016 
Derniéra: 27. 4. 2016
Hrají, provázejí, zpívají a zajišťují: všichni z Naivního divadla 

Při příležitosti 66 a půl let, které uplynuly od založení Naivního divadla, se po dva dubnové večery roku 2016 konala zatím
poslední Výroční divadelní procházka zákulisím. Během ní opět čekalo na zhruba padesátku šťastlivců, kteří sehnali lístek,
několik minipředstavení na velmi různorodou notu (byť se průvodce večera Vít Peřina snažil divákům namluvit, že jednotlivé
kusy spojuje motiv existencialismu). Nechyběl ani koncert pod vedením divadelního korepetitora Míry Ošance. Do budoucna
plánuje dramaturg divadla koncept Premiéra – Derniéra rozšířit ještě o jednu vloženou reprízu. Takto vzniklý cyklus PRD
(Premiéra – Repríza – Derniéra) bude svým zkratkovým názvem mnohem více vypovídající. 

PROGRAM VDP 2016:
J. M. Ribes PRŮDuŠKy / Divadelní bar
Kouření opravdu škodí zdraví!

T. Bisson JSOu CeLí Z MASA / Studio NDL
Mimozemšťané se nestačí divit...

Film týdne THe ReVeNANT / Malá zkušebna 
Oscarový hit v loutkářské zkratce

P. Bichsel ZeMĚ Je KuLATÁ / Truhlárna
O muži, který už neměl nic na práci 

J. Prévert V RODINĚ / Sklad dekorací
„Proč ten neklidný pohled, synu?“ 

V. Peřina LOuTKOHeRCI / Jeviště
Vahadlo, čempurita, rozdělená 
interpretace...

MINIKONCeRT / Kuřárna
Ošancova naivní hudební škola 



Zapomněli na mě!
Premiéra: 28. 5. 2016
Autor + režie: P. Vodička 
Výprava: R. Vosecká 
Hudba: M. Doubrava
Hrají: D. Čičmanová, B. Kubátová, M. Sýkorová, F. Homola, A. Kubišta, M. Sýkora 

Každý rodič to zná. A každé dítě také. Občas někdo z nich
řekne tomu druhému něco, co by nejraději nikdy nevyslovil.
Co vůbec nemyslel vážně. Co by chtěl hnedle vzít zpět.
Jenže už se stalo...
I hrdina moderní pohádky Petra Vodičky, malý Vendelín, 
si takhle jednou otevřel pusu na své rodiče: „Dejte mi koneč -
ně pokoj! Zapomeňte na mě!“ Nejenže pořádně netušil, 
co to vlastně říká, ale především nevěděl, že na stěně visí
kukačkové hodiny, které mají tak trochu kouzelnou moc.
A tak se Vendovo přání zčistajasna vyplnilo. Jako mávnutím
kouzelného proutku Venda zmizel. Ztratil se. A rodiče 
na něj v mžiku oka zapomněli...

Moderní autorskou pohádku napsal pro Naivní divadlo
uznávaný mladý dramatik a režisér (v současnosti převážně
rozhlasový), Petr Vodička, který u nás v minulosti již připravil
řadu úspěšných inscenací vlastních textů či dramatizací
(Tristan a Isolda, Babu a papoušek a další). A jelikož se jedná
o hudební představení s celou řadou písniček, je třeba
dodat, že muziku složil Marek Doubrava, frontman skupiny
Hm..., pro kterého to byla první spolupráce s Naivním 
divadlem.

Aniž by se jednalo o snahu trumfnout Lichožrouty, jedno je
jisté: V představení bylo možno spatřit pravděpodobně 
tu největší obživlou ponožku v historii českého loutkového
divadla. Hrála ji Diana Čičmanová. 



Komáři se ženili
aneb Ze života obtížného hmyzu
Premiéra: 8. 10. 2016
Autor: V. Peřina 
Režie: T. Dvořák 
Výprava: M. Zákostelecký 
Hudba: M. Ošanec 
Hrají: D. Čičmanová, M. Homolová, B. Kubátová,
M. Sýkorová, T. Bělohlávek, J. Hrůza, P. Jelínek, D. Kranich,
A. Kubišta, F. Homola, M. Sýkora

V divadelních představeních pro děti se to obvykle doslova
hemží zvířecími postavami. Jenom v Naivním divadle mohli
diváci v posledních letech na jevišti zahlédnout srnku, jelena,
koně, velblouda, berana, hrocha, dále psy, kočky, lišky, velkou
spoustu ryb a ještě více myší. O Petru Jelínkovi, hrajícím 
šéfovi naší techniky, ani nemluvě. Ale teprve v roce 2016
získali svůj pohádkový prostor na jevišti NDL i zvířátka,
která jsou možná méně vidět, ale o to častěji se s nimi v životě potkáváme: komáři. A aby toho nebylo málo, objevili se na
scéně i další zástupci hmyzu, jemuž lidstvo tak nepěkně říká „obtížný“: blechy, ovádi a klíšťata. Neboť i tito tvorové mají právo
na svou pohádku pro děti.

Patřičně bláznivou (a přitom pohádkově laděnou) komedii o komárovi Zdendovi, který se vydává do světa zachránit unesenou
nevěstu a pomáhají mu při tom hmyzí přátelé z řad krvesajného hmyzu, nastudoval plzeňský režisér a loutkář Tomáš Dvořák
(podepsaný například pod tituly Labutí jezírko, Alibaba a čtyřicet loupežníků). Inscenátoři tentokráte sáhli po prostředcích
divadla masek kombinovaných s filmovými projekcemi. 

Komedie Víta Peřiny se na podzim roku 2019 dočkala i své rozhlasové verze. Byla to v krátké době již druhá pohádka
z repertoáru Naivního divadlu, která pronikla do říše mluveného slova – v roce 2015 Český rozhlas nastudoval pro změnu
pohádku Ivy Peřinové Janek a kouzelná fazole. 



Jsou místa oblíbená tmou, 
kde nikdy a nic na ostrovech 
se skrývá odlehlých

Premiéra: 18. 2. 2017 
Autor: J. Schalansky 
Režie: F. Homola 
Výprava: K. Bělohlávek 
Hudba: Kora et le Mechanix
Hrají: M. Bělohlávková, D. Čičmanová, B. Kubátová, 
D. Kranich, A. Kubišta 

Experimentální inscenace vznikla na motivy knihy německé 
autorky Judith Schalansky, Atlas odlehlých ostrovů. Její první
vydání z roku 2009 obdrželo prestižní ocenění Nejkrásnější
německá kniha roku. Autorka čtenáře ve své knize unáší na 
padesát odlehlých míst, roztroušených ve všech oceánech světa.
Od ostrova Tristan da Cunha, přes Galapágy, ostrov Robinson
Crusoe až po Ostrov Vánoční či Velikonoční. Ke každému ostrovu
autorka připojuje nejen překrásnou vlastnoručně kreslenou
mapu, ale především krátký příběh s daným místem se pojící.
Jsou to příběhy o vzácných zvířatech, podivných lidech,
o ztroskotaných otrocích, zbloudilých objevitelích... Příběhy 
vzešlé z tradovaných mýtů i z konkrétních historických událostí.
Z mozaiky nezřídka velmi absurdních osudů a situací, které se
odehrály na těch nejodlehlejších a nejmenších ostrovech světa 
se však postupně vynořuje jeden příběh s velkým P: Příběh 
vývoje naší společnosti. 

Od zrození života v podobě vzniku korálových ostrovů, přes 
první objevné plavby plné neskonalého úžasu i drancujícího
dobývání až po jeho hrozící zánik v případě ostrovů, které se kvůli
působení lidí na naše klima postupně potápějí zpět do moře.

Inscenace Filipa Homoly je určená dospívajícímu a dospělému
publiku a již svou scénografickou koncepcí slibuje být opravdu
ojedinělým zážitkem. Diváci totiž sedí podél velikého dřevěného
stolu, na kterém se přímo na dosah jejich rukou odehrává celé
představení. Hudbu k inscenaci složilo jedno z nejoceňovanějších
uskupení na poli českého ambientu, Kora et le Mechanix. 
CD s kompletní scénickou hudbou je navíc součástí programu
k představení.

OCENĚNÍ:
Cena divadelních novin za tvůrčí počin sezóny 2016/2017 v kategorii Loutkové a výtvarné divadlo
(Filip Homola za koncepci a režii inscenace)
Cena ERIK za nejinspirativnější českou loutkovou inscenaci sezóny 2016/2017 
Cena divadelní kritiky za rok 2017 v kategorii Nejlepší scénografie (Kamil Bělohlávek)
Nominace na Cenu divadelní kritiky za rok 2017 v kategorii Nejlepší hudba (Kora et le Mechanix)
Cena festivalu Skupova Plzeň 2018 za režijní a hudební koncept (Filip Homola)
Cena festivalu Skupova Plzeň 2018 za scénografii (Kamil Bělohlávek)
Liberecký kulturní počin roku 2017 – třetí místo



K šípku
s Růženkou
Premiéra: 27. 5. 2017
Autor: V. Peřina 
Režie: M. Homolová 
Výprava: R. Smolík 
Hudba: F. Homola
Hrají: M. Bělohlávková, D. Čičmanová, 
A. Kubišta, M. Sýkora

Inscenace byla věnována blížícímu se 100. výročí
vzniku samostatného Československa. Růženka
totiž usne na své osmnáctiny, v našem provedení
se tak stane v roce 1918. A podobně jako onoho
roku zaniklo císařství, usnulo i království
Růženčina tatínka. Začíná nová éra plná objevů
a chudák zvídavá Růženka, která již ve svém
pokoji má i nedávno vynalezenou promítačku
filmů, to má jako na potvoru všechno prospat.
Ledaže... ledaže by se jejímu milému Vráťovi
podařilo krutou sudbu zlomit. Nebo alespoň 
vrátit čas a zabránit Růženčinu osudnému 
píchnutí. Jenže boj s osudem bývá někdy 
opravdu náročný. A často i marný...

Inscenace pracuje s motivem návratu v čase, 
díky čemuž se Růženka píchne a usne celkem
desetkrát. Pokaždé o něco odlišného
a překvapivějšího. Dojde tak nejen na osten 
růže, ale i na dortový nůž, spadlý špičatý 
lustr či dokonce zobák letícího čápa.  
Když už si Vráťa myslí, že Růžence opravdu 
nic nehrozí (vždyť ji celou svázal a zabalil 
do bublinkové fólie), ujede mu na její 
adresu neurvalé slůvko a Růženku z toho 
píchne u srdíčka....

Ještě při tzv. čtené zkoušce nebyli tvůrci 
inscenace rozhodnutí, zda roli Růženky 
svěří Mirce Bělohlávkové nebo Diance 
Čičmanové. Výsledkem je skutečnost, 
že Růženku hraje nejstarší člen naší 
pánské šatny, Marek Sýkora. V silně 
znevážené variaci na pohádkovou 
klasiku to ani trochu nevadilo...



Bajaja
Premiéra: 14. 10. 2017
Autor: B. Němcová – M. Sýkorová 
Režie: M. Sýkorová
Výprava: T. Vašíčková
Hudba: J. B. Novotný 
Hrají: M. Bělohlávková, D. Čičmanová, M. Palaščáková, 
D. Kranich, A. Kubišta, M. Sýkora, A. Týmal

Je to sen každého divadelního dramaturga – nasadit 
do repertoáru hru s větším počtem ženských rolí.
Vězte, že jich je jako šafránu. A adaptace klasické
pohádky o princi, mluvícím koni, drakovi a třech prin-
ceznách (z pera režisérky Markéty Sýkorové) přinesla
příležitost dokonce pro trojici našich nejmladších
hereček. 

Je to noční můra každého divadelního produkčního –
mít na repertoáru inscenaci, v níž hrají všechny mladé
herečky v souboru. Pravděpodobnost, že se inscenace
bude každou chvíli dávat k ledu kvůli mateřské do -
vo lené některé z obsazených dam, je totiž extrémně
vysoká. Bajaju a další „dámskou jízdu“ Pohádku do
dlaně tudíž potkal obdobný osud: drží se s úspěchem
na repertoáru už nějaký čas, ale moc často se nehrají. 

V inscenaci debutovali dva noví členové našeho sou-
boru – Michaela Palaščáková a Antonín Týmal. Míšu
určitě nešlo v roli nejmladší princezny přehlédnout,
zato u Tondy jste nesměli přijít do hlediště pozdě:
hned po pár vteřinách úvodní scény dostane coby
bratr titulní postavy velikou ránu pěstí od prchlivého
Bajaji a od té doby hraje raději v bezpečném úkrytu
za paravány. 



ŽLUTÉ - MODRÁ - ZELENÝ
Premiéra: 6. 1. 2018
Autor: D. Fischerová 
Koncepce, režie a hudba: F. Homola 
Výprava: K. Bělohlávek 
Úprava textů: V. Peřina
Hrají: M. Bělohlávková, M. Palaščáková, A. Týmal

„Na počátku je Zahrada bezbarvá a prázdná. Pluje nad ní smutné Slunko, je samo a nudí se. A pak se začnou dít čarodějné věci.
Vznikají barvy a hvězdy a kuřata a taky soucit a důvěra a láska. Na konci je zahrada plná života a barev.“ Těmito slovy charakterizuje
Daniela Fischerová své Duhové pohádky. A právě tato oceňovaná knížka z pera jedné z nejuznávanějších českých autorek pro
děti se stala výchozí inspirací pro experimentální divadelní instalaci Filipa Homoly, určenou těm nejmenším dětem.

Inscenace vznikla tak trochu nad plán poté, co se ukázalo, že část souboru bude delší dobu hostovat na turné po Japonsku
a později téhož roku nejspíš i v Číně s inscenací O beránkovi, který spadl z nebe. Aby provoz divadla nestál a v Čechách pozbyvší
herci se doma neunudili k smrti, přišel Filip Homola s iniciativním nápadem připravit pro tyto účely komorní inscenaci na motivy
Duhových pohádek. 
Všichni tři obsazení šťastlivci, kteří poté v době zmíněného turné do Země vycházejícího slunce po celé dva týdny dvakrát
denně „mrskali“ Duhové pohádky v centru Liberce, neopomněli před každou z repríz utrousit nesmělé, ale adresné „arigató“... 

Inscenace, jejíž slavnostní premiéry se k naší velké radosti zúčastnila i autorka literární předlohy paní Daniela Fischerová, získala
na festivalu Mateřinka 2019 cenu za výtvarnou koncepci (Kamil Bělohlávek a Filip Homola).



Řekl bych nějakej vtip 
a pak bych umřel smíchy 
(fear, uncertainty & doubt) 

Premiéra: 16. 2. 2018
Autor: Š. Olivětín 
Režie: M. Homolová 
Výprava: B. Jakůbková
Hudba: F. Homola 
Hrají: D. Čičmanová, M. Palaščáková, F. Homola, D. Kranich,
A. Kubišta, M. Sýkora, A. Týmal

V komedii určené čerstvým „náctiletým“ i jejich rodičům
pátrá skupina dospělých po svých ztracených dětech. 
Na kloub útěku svých ratolestí se snaží přijít v poradně
u psychologa, který s jejich dětmi před časem absolvoval
vědecký výzkum. 
Brzy se ukáže, že stopy vedou ze světa reálného do světa
virtuálního...

Hra řekl bych nějakej vtip a pak bych umřel smíchy (fear, uncertainty & doubt) vznikla přímo pro NDL na základě rozsáhlé socio-
logické analýzy dnešních „dvanácti-čtrnáctiletých“ v libereckých školách. Je o nich a pro ně. Dle slov autora hry se pohybuje
na rozhraní světa dětského a dospělého; světa reálného, literárního i virtuálního; mezi fan fiction, role-playing games
a hrozně dlouhou prázdnou černou školní chodbou.
Oním autorem je Šimon Olivětín, vlastním jménem René Levínský. Uznávaný český dramatik (a zároveň matematik), jehož
hry s úspěchem hrají jak soubory amatérské, tak věhlasná divadla kamenná (včetně Národního divadla v Praze), se v NDL
neobjevil zdaleka poprvé (v minulosti Marbuel a Kratinoha a Proletět duhou). I tentokrát se režie ujala kmenová režisérka
Naivního divadla Michaela Homolová.

Krátce poté, co na repertoár NDL přibyla inscenace s historicky nejdelším názvem (Jsou místa oblíbená tmou, 
kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých), kvůli čemuž zkolaboval
i redakční systém nově vznikajících webových stránek divadla, pokusil
se tento nový rekord v délce názvu hry trumfnout René Levínský.
A i když svůj „Vtip“ natahoval seč mohl všelijakými 
závorkami a předlouhými anglickými slůvky, 
na víc než čistou remízu o 74 znacích 
mu jeho boj nestačil. 



Pohádka o LIAZCE
Premiéra: 26. 5. 2018   
Autor: T. Syrovátka 
Režie: M. Tichý 
Výprava: R. Smolík 
Hudba: I. Acher
Hrají: D. Čičmanová, F. Homola, D. Kranich, A. Kubišta,
M. Sýkora, A. Týmal a P. Jelínek

Tvůrci úspěšné inscenace Pohádka o Raškovi (vyhlášené 
nejlepší českou loutkovou inscenací sezóny) se po deseti
letech vrátili ke „sportovnímu“ příběhu, tentokráte ryze
severočeskému. Moderní autorská pohádka z pera Tomáše
Syrovátky a v režii Martina Tichého se totiž volně inspiruje
úspěchy kamionu LIAZ na tratích slavné pouštní rallye
Paříž-Dakar v osmdesátých letech minulého století.

Před severočeskými montéry a závozníky, zvyklými doposud leda tak rozvážet sudy vratislavického piva po libereckém okrese,
vyvstane jednoho dne nečekaný úkol. Přestavět závozní náklaďák na závodní kamion. A pokud možno s ním daleko v Africe
vybojovat vavřínový věnec.

Inscenace vznikla při příležitosti 30. výročí největšího úspěchu automobilky LIAZ na rallye Paříž-Dakar. Tím bylo v roce 1988
druhé místo v kategorii kamionů. O rok dříve se LIAZáci umístili na bedně poprvé, když senzačně skončili na třetím místě. (A
nutno dodat, že samotná inscenace skončila dokonce na místě prvním v hlasování diváků o Cenu festivalu Dítě v Dlouhé
2019! Juch!)

Možná i vzhledem k tomu, že na premiéru osobně zavítali přímí aktéři veleúspěšných LIAZáckých rallye (do Naivního divadla
dorazili pánové Jiří Moskal a Jaroslav Joklík) rozhodli se tvůrci pohádkově dobrodružné ódy na LIAZ taktně vynechat skuteč -
nost, že ještě lépe si na výše zmíněných rallye vedly kamiony jiné české značky – Tatry. Popravdě řečeno, slovo Tatra bylo při
zkoušení Pohádky o Liazce zcela zakázané. 



Dvakrát do roka se posouvá čas. Na jaře o hodinu dopředu, a aby se to vyrovnalo, tak se jedné podzimní noci ručičky všech
hodin vracejí zase o hodinu zpátky. Díky tomu bývá ona říjnová sobotní noc o hodinu delší. A právě během této tajůplné
„hodiny navíc“ vrcholí inscenace podle původní hry Víta Peřiny (v NDL např. Budulínek, Komáři se ženili a jiné).

Sourozenci Maruška a Honzík žijí pouze s tatínkem kdesi v panelákovém bytě na okraji velikého města. Jednou se však otec 
rozhodne vzít své děti na noc do lesa, kde trávil dětství se svým tátou trampem on. Zavede je do staré trampské osady, ukryté
v opuštěném lomu hluboko v lesích. Netuší, že se tam právě koná sraz trampů, řečený potlach. A tak zde dětem představí řadu
starých známých podivného vzezření a ještě podivnějších jmen: Bobra, Rádio, Šedého vlka či třeba Kachnu… A jelikož právě
trampové „zavírají les“ a připravují ho na blížící se zimu, zůstanou všichni vzhůru až do onoho kouzelného okamžiku, kdy se čas
posune o hodinu nazpět. V ten moment se začnou dít věci, o kterých se dětem a trampům nejspíš nikdy ani nezdálo…

Loutkovou komedii připravil tým pod vedením plzeňského loutkáře Tomáše Dvořáka (Alibaba a čtyřicet loupežníků, Labutí
jezírko, Komáři se ženili). Inscenace vznikla ke 100. výročí českého trampingu a slouží zároveň jako příspěvek Naivního divadla
k debatě o přínosu či škodlivosti posunu času, která se v době přípravy inscenace rozhořela i na půdě evropského parlamentu. 

O hodině navíc 
aneb Potlach v hustníku
Premiéra: 13. 10. 2018 
Autor: V. Peřina
Režie: T. Dvořák 
Výprava: I. Nesveda 
Hudba: M. Ošanec
Hrají: D. Čičmanová, M. Palaščáková,
M. Sýkorová, P. Jelínek, A. Kubišta, 
D. Migač, F. Homola, M. Sýkora, A. Týmal

Filip Homola, který se netají svou antipatií k výskytu písniček v divadelních představeních, který nemá rád folk natož country
a který během svého života spal ve stanu pouze jednou, když usnul při návštěvě cirkusu, zpívá v této inscenaci kompletní 
Rosu na kolejích! A považte – je přitom oblečený do maskáčů! To chcete vidět!



Perníková chaloupka 
aneb Bezdrátová manželka
Autor: V. Peřina a kolektiv
Připravili a účinkují: M. Palaščáková, M. Sýkorová,
A. Týmal, V. Peřina,  P. Jelínek a M. Šulc 
Premiéra: 17. 11. 2018

K příjemnému hecu několika členů souboru došlo při
příležitosti Noci divadel 2018. Z původního záměru 
připravit pro diváky inscenovanou procházku zákulisím
vzniklo nakonec regulérní „pochodové“ představení.
Nejenže se diváci prošli po zákulisí divadla, ale na něko-
lika místech na ně čekaly i ukázky scénografií ze star -
ších, většinou již vyřazených, o to více legendárních
inscenací.  V nich herci publiku postupně odehráli
jemně parodickou verzi Perníkové chaloupky, to vše
s důrazem na postup né představení všech základních
loutkářských technologií a vychytávek, které jsme v průběhu děje i náležitě osvětlovali. Jeníček s Mařenkou tak postupně
prošli marionetovo-manekýnovo-javajkovo-maňáskovo-stínovou podobou a jejich zlou macechu na drátě nakonec tatínek
vyměnil za mnohem pružnější a atraktivnější marionetu na nitích.

Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!
Premiéra: 16. 3. 2019
Autor: V. Peřina a kolektiv
Režie: M. Homolová 
Výprava: R. Smolík 
Hudba: F. Homola
Hrají: F. Homola, A. Kubišta, M. Sýkora, A. Týmal

Studiovou inscenaci připravil tým režisérky Michaely
Homolové (autor a dramaturg Vít Peřina, výtvarník
Robert Smolík a hudebník Filip Homola), který je pode-
psán také pod úspěšným představením pro nejmenší
děti O beránkovi, který spadl z nebe. A právě
s„beránkem“ se mohou „pejskové na trati“ určitě pom-
ěřovat. I tentokráte je totiž inscenace určena dětem ve
věku od 2 let, je téměř beze slov a pro velmi malý počet
diváků sedících přímo na dosah scény. Na speciálně
upraveném jeviš ti vzniká postupně velká železnice a na
ní se odvíjí příběh pejska, který se pro nalezení své psí
přítelkyně rozhodne překonat strach z neznáma
a vrhne se po hlavě vstříc velkému vlakovému dobro -
družství. Cestou za svou láskou navíc získá spoustu
nových psích kamarádů, kteří mu při jeho pátrání
pomáhají...

Na počátku byla láska autora hry Víta Peřiny k vláčkům. Chvíli trvalo, než pro téma z prostředí železnice zapálil i režisérku
Michaelu Homolovou. A poté zase chvíli trvalo, než vstřebal její podmínku ohledně hlavního hrdiny příběhu. Zatímco Vítek je
vášnivý šotouš (milovník kolejové dopravy), Míša je pro změnu zavilá pejskařka. A přitom se ta kombinace v divadle pro děti
dávno nabízela: pejskové a vláčky! No řekněte, co si můžete v určitém věku přát ke štěstí víc? 

Osvědčilo se nám to již při zkoušení Beránka a Moře. I v případě této studiové inscenace pro nejmenší diváky jsme zahájili
tvůrčí proces víkendovým „teambuildingem“. Tentokráte se jednalo o návštěvu železničního muzea v Nové Bystřici
u rakouských hranic. Hledáte pointu? Nabízím hned dvě: Cestu do Jindřichova Hradce, kde jsme nocovali u rodičů kolegy
Týmala, jsme celou absolvovali vlakem. (A kdo jel někdy vlakem z Liberce do Prahy, ten ví...) A pointa číslo dvě? Muzeum
v Nové Bystřici u rakouských hranic bylo v den našeho slavného příjezdu zavřené.



Hůůů! Krátce po premiéře inscenace zazářila na festivalu
Mateřinka, kde obdržela čtyři individuální ocenění:
Robert Smolík za výpravu, 
Vít Peřina za autorský vklad a dramaturgický koncept,
Michaela Homolová za autorský podíl a režii 
a herecký kolektiv (Filip Homola, Adam Kubišta, 
Marek Sýkora a Antonín Týmal) za soustředěné
a autentické herectví. Haf!!!! 



Elefantelin
Premiéra: 18. 6. 2019
Autor: V. Peřina a kolektiv
Režie: F. Homola 
Výprava: R. Smolík 
Hudba: F. Homola
Střídavě hrají: D. Čičmanová a A. Týmal, nebo M. Palaščáková
a D. Migač, nebo A. Kubišta a M. Homolová,
nebo M. Sýkorová a M. Sýkora

Na počátku byla myšlenka Roberta Smolíka připravit pro 
jubilejní 25. ročník festivalu Mateřinka bonusové představení
pro zhruba tucet diváků, které by se celé odehrálo v břiše
velikého slona (festivalového maskota) stojícího před 
libereckou radnicí. 

Elefantelin, toť záchranná divadelní vzducholoď ve tvaru slona. 
Tak trochu elephant, tak trochu Zeppelin a ani trochu Helenka
Fantlová. Každopádně jedno je jisté – poprvé se letělo v době
slavnostního zahájení festivalu Mateřinka 2019 a v průběhu 
následujících pěti dnů bylo náměstí Dr. E. Beneše svědky 
startu naší vzducholodi celkem devětatřicetkrát! 

V rolích letové obsluhy se střídaly sehrané páry, vybírané podle
mustru Bob a Bobek, neboli Vysoký herec (který v malém hracím
prostoru dosáhne co nejdále) a Drobná herečka (která se dokáže
nacpat do nevelkého kostýmu bobra Bobeše, zapůjče ného
z inscenace O hodině navíc). Pouze dvojice Diana Čičmanová
a Antonín Týmal se tomu obsazovacímu klišé svou fyziognomií
totálně vzepřeli a chvályhodně nešli s davem.

Premiéra: 19. 10. 2019
Autor: K. H. Mácha
Režie a koncepce: F. Homola
Výprava: K. Bělohlávek
Hudba: Kora et le Mechanix
Hrají: D. Čičmanová, V. Košvancová-Khomová, 
B. Purmová, M. Sýkorová, A. Kubišta,
M. Sýkora, P. Štěpánek

Hudebně-výtvarná kompozice Pouť krkonošská měla pre-
miéru krátce před oslavou 70. narozenin Naivního divadla.
Stejnojmenná povídka Karla Hynka Máchy je považována 
za jeden z prvních českých literárních hororů. Fantaskní 
básnivá próza je na jedné straně záznamem živého snu,
který se Máchovi zdál při jeho cestě do Krkonoš, na straně
druhé i reminiscencí některých tragických životních zkuše-
ností Máchových. Hlavní postavou je poutník, jenž se snaží
při své cestě po vrcholcích Krkonoš zapomenout na nešťast-
ně prožitou lásku. Pod vrcholem Sněžky narazí na starý
gotický klášter. Poutník si nepamatuje, že by zde takový
někdy viděl. A co víc! Po setmění klášter ožívá pohybem
dávno již zemřelých mnichů... 

Pouť krkonošská



Inscenaci o hledání lásky, víry a neděje, stejně jako o boji
se šílenstvím připravil herec, muzikant a režisér Filip Ho -
mo la a scénograf Kamil Bělohlávek, kteří jsou v Naivním
divadle podepsáni pod cenami ověnčenou inscenací Jsou
místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá
odlehlých. I tentokráte se formálně jedná o divadelní
„instalaci“ inspirovanou jak textem Karla Hynka Máchy,
tak hudbou respektovaného ambientního dua Kora et le
Mechanix (Filip Homola a Michal Kořán), které se však již
předtím při svém komponování pro změnu inspirovalo
Karlem Hynkem Máchou. A to vůbec nemluvíme o tom,
že všechny zmíněné svým úvodním dramaturgickým
upozorněním na Máchovu povídku inspiroval samotný
ředitel divadla Stanislav Doubrava. Koho všeho ve své
době (i o dvě stě let později) inspiroval německý roman-
tický malíř Caspar David Friedrich se zde už ani neodva-
žujeme tipovat. S jistotou lze tvrdit pouze to, že inscenace,
jejíž podoba v době psaní těchto řádků teprve vznikala,
by měla inspirovat především divákovu představivost.



Statistika úvodem
Za pět sezón existence Naivního divadla, které mapuje toto
kalendárium, jsme odehráli 1 810 představení v Liberci 
i na zájezdech v ČR a v zahraničí, která zhlédlo takřka
240 000 platících diváků. 

SSEEZZOONNAA  22001144--22001155
Účast na festivalech v zahraničí 

září 2014 Ljubljana, Slovinsko – Budulínek; O beránkovi,
který spadl z nebe

září 2014 Banská Bystrica, Slovensko – O beránkovi, který
spadl z nebe

říjen 2014 Mostar, Bosna a Hercegovina – Jak chodil Kuba
za Markytou a Tři přadleny 

leden 2015 New York, USA – O beránkovi, který spadl
z nebe

duben 2015 Štětín, Polsko – Budulínek
květen 2015 Brusel, Belgie – Jak chodil Kuba za Markytou
květen 2015 Poznaň, Polsko – O beránkovi, který spadl

z nebe
červen 2015 Tallin, Estonsko – O beránkovi, který spadl

z nebe

Zemřela Markéta Schartová
Ve středu 12. listopadu 2014 zemřela Markéta Schartová,
režisérka, herečka a pedagožka a především osobnost, která
patřila v historii Naivního divadla (a českého loutkářství vů -
bec) k těm opravdu klíčovým.
V Naivním divadle působila v letech 1971–1991 a v tomto
období zde nastudovala celou řadu oceňovaných inscenací.
Z necelých čtyř desítek režií Markéty Schartové v Naivním
divadle zmiňme alespoň ty nejzásadnější – Kytice, Švec
Dratvička, Poslechněte, jak bývalo, Čert, Káča a beránkové,
O věrném milování Aucassina a Nicoletty, Turandot ukrutnice,
Komedie omylů, Pohádky Jana Wericha, Ze života hmyzu...
Říjnových oslav 65. výročí založení Naivního divadla, během
nichž se na mnohé z jejích inscenací po právu vzpomínalo,
se Markéta Schartová bohužel již nezúčastnila. Čest její
památce!

Záskok
Při jedné ze školních repríz čistě iluzívní loutkové inscenace
Třetí gong musel za kolegu Dominika Linku, uvízlého v do -
pravní zácpě, pohotově a bez rozmýšlení zaskočit v roli lout-
koherce Marcela samotný autor hry Vít Peřina. Akorát si stačil
v rychlosti zažlutit své (rozuměj Dominikovy) repliky a před -
stavení mohlo začít. Loutku za něj odvodili šikovní kolegové
herci, on měl pouze za úkol co nejhlasitěji přečíst své repliky.
Pro samou trému však zapomněl, že postava Marcela byla
v průběhu zkoušení přejmenována, ale v původním textu
(který právě držel v ruce) je stále vedena coby ... Karel. Jaké
bylo překvapení všech kolegů, když Vítek z plných plic zahla-
holil svoji první repliku v představení: „A já jsem ňákej Karel!“
Tomáši Bělohlávkovi, stojícímu vedle Vítka, sice nejprve má -
lem vypadla jeho loutka z ruky, ale pak pohotově přešel do
protiútoku: „Ale Marceli, co to povídáš? Vždyť ty jsi přece
Marcel!“ „Aha,“ děl na to již mnohem méně hlasitě Marcel –
Karel – Vít.

Mezi Maryšou a Hamletem
Inscenace O beránkovi, který spadl z nebe, se v anketě
Divadelních novin nazvané lakonicky „Inscenace roku 2014“
umístila v V anketě o Cenu divadelní kritiky (organizované
pro změnu časopisem SAD) se Beránek nakonec umístil
v kategorii Inscenace roku na báječném třetím místě. Před
Hamletem!

Drama (beze slov) v letadle! 
Naši herci svatosvatě přísahají, že na záchodku v letadle
z Vídně do New Yorku nikdo z nich na tajnačku nekouřil.  Ať
tak či onak, letadlo, s nímž náš soubor vyrazil s nonverbální
inscenací O beránkovi, který spadl z nebe, reprezentovat
české loutkářství na světový veletrh scénického umění APAP
v New Yorku v lednu 2015, se přibližně nad Berlínem  otočilo
a vrá tilo kvůli poruše klimatizace zpět do Vídně. Proslýchá
se, že tamní neplánovanou pětihodinovou přestávku vyplnili
herci opakováním svých textů v Beránkovi, a čas jim tak
příjemně utekl!

Páté v ČR
V již zmíněné anketě časopisu Svět a divadlo (SAD) se v kate -
gorii Divadlo roku umístilo Naivní divadlo na 5. místě, což je
v konkurenci velkých pražských, brněnských a dalších čino-
herních scén nesmírný úspěch.  Divadelní kritička Radmila
Hrdinová to v anketním hodnocení zdůvodnila těmito slovy:
„Divadlo, které se vzdor tomu, že letos oslavilo již 65. naroze-
niny, obdivuhodně drží na špičce domácí loutkářské tvorby,
ale přitom neusíná na vavřínech a stále hledá nové cesty
k divákům. S nadšením a energií se o to snaží mladý kolektiv,
který se řediteli Stanislavu Doubravovi podařilo vytvořit tak,
že citlivě navazuje na letitou libereckou loutkářskou tradici.“

NAIVNÍ KRONIKA



Ředitel NDL obdržel Cenu ASSITEJ
Ředitel Naivního divadla, Stanislav Doubrava, obdržel
v březnu 2015 prestižní Cenu ASSITEJ, která se každoročně
uděluje za přínos v oblasti divadla pro děti. V minulosti cenu
obdrželi například Josef Krofta, Pavel Šrut, Petr Nikl, Jiří
Vyšo hlíd, Jan Borna či Iva Peřinová. Oceněno tak bylo jeho
dlouholeté vedení Naivního divadla, v němž Stanislav Dou -

brava od roku 1991 inicio-
val řadu původních insce-
nací pro děti školního
a před školního věku. „Pře -
devším jeho zásluhou je
liberecká scéna žádaným
vyslancem českého lout-
kového divadla do celého
světa,“ zakončila svůj
výrok komise udílející
cenu Assitej. 

Nejstarší loutky v archívu NDL
Paní Bukovská, vnučka Františka Xavera Svobody, který byl
jedním ze zakládajících členů profesionálního souboru, při -
nesla jako dar loutky z inscenace Sambo a Lev z roku 1956,
kterou režíroval Jiří Filipi. Jsou to nejstarší zachovalé loutky
Krajské loutkové scény v Liberci vyrobené v jejím ateliéru.
Díky paní Bukovské jsou ve výtečném stavu a staly se vzác-
nou součástí nabídky vystavených loutek z inscenací
Naivního divadla.

Mírův Živák lázeňský
Pokud zrovna náš korepetitor Míra Ošanec s našimi herci
nekorepetuje, neúčinkuje s nimi na jevišti (Kapela jede! či
O hodině navíc) nebo neskládá hudbu k některé z našich
pohádek (např. Komáři se ženili), pokud zrovna nevede
interní divadelní školičku hry na ukulele, tak nejspíš inten-
zívně pracuje na přípravě „Živáka lázeňského“. Hudební
pořad, v němž představuje zajímavé kapely a písničkáře,
moderuje Míra v Lázních Bělohrad naživo již desátým
rokem a záznam pak vždy vysílá internetové Rádio Folk. 

Mateřinková sklizeň
Vrámci festivalu Mateřinka 2015 zazářila naše inscenace
O beránkovi, který spadl z nebe, když obdržela hned čtyři
z devíti udělených ocenění, a stala se tak nejúspěšnější
inscenací této soutěžní přehlídky (Cena festivalu – Michaela
Homolová za režii, Vítek Peřina za dramaturgii, Robert Smo -
lík za výpravu a Čestné uznání poroty – Diana Čičmanová,
Barbora Kubátová,  Filip Homola a Adam Kubišta za kolektiv-
ní herecký výkon).

SEZONA 2015-2016
Účast na festivalech v zahraničí 

srpen 2015 Jeruzalém, Izrael – O beránkovi, který spadl
z nebe
srpen 2015 Kremnica, Slovensko – O beránkovi, který spadl
z nebe
září 2015 Záhřeb, Chorvatsko – O beránkovi, který spadl
z nebe
září 2015 Charleville–Mézieres, Francie – O beránkovi,
který spadl z nebe
září 2015 Nitra, Slovensko – O beránkovi, který spadl z nebe
listopad 2015 Silkeborg, Dánsko – O beránkovi, který spadl
z nebe
březen 2016 Remeš, Francie – O beránkovi, který spadl
z nebe
květen 2016 Bochum, Německo – O beránkovi, který spadl
z nebe

Na Balt!
Zasloužené divadelní prázdniny tráví naši herci různorodě.
Například Diana Čičmanová sedla v červenci 2015 kousek
od divadla na svůj bicykl, krátce na to zdolala stoupání (dle
vlastních slov jediné) u Machnína a po šesti dnech vytrvalé
jízdy dojela až k Baltskému moři. 

Beránek na cestách 
Tak tomu se říká povedený start do další sezóny –
inscenace O beránkovi, který spadl z nebe, obdržela
cenu Zlatý Gunár na festivalu Kremnické Gagy na Slo -
vensku a krátce poté jsme si přivezli hned tři ocenění
z mezinárodní přehlídky PIF v chorvatském Záhřebu.
Zvláštní cenu poroty získala inscenace Michaely Ho mo -
lové za „kreativní zapojení dětské hry do divadelního
představení“ a individuální ceny obdrželi Robert Smo -
lík za scénografii a Diana Čičmanová za svůj herecký
výkon. Beeeee!



Nominace na Cenu Divadelních novin 
Na Cenu divadelních novin za Tvůrčí počin sezóny v ka -
tegorii Loutkové a výtvarné divadlo byli za inscenaci
Třetí gong aneb Loutky hrají divadlo nominováni Vít
Peřina (autorství) a Tomáš Dvořák (režie).

Zánik Titaniku
V říjnu 2015 se v Naivním divadle uskutečnil jedinečný
hudebně-literární večer, věnovaný čerstvě vydanému
překladu alegorické básnické skladby Zánik Titaniku
německého autora H. M. Enzensbergera. O přednes
ukázek z textu se postaral samotný překladatel – též
liberecký básník a pedagog, Pavel Novotný. Hudbu
a projekce měli na svědomí Kora et le Mechanix (neboli
Michal Kořán a Filip Homola), kteří zároveň pokřtili své
nové CD „10 000 žárovek“ inspirované právě zmíněným
literárním skvostem. 

Zemřel Zdeněk Peřina
Ve věku nedožitých 70 let zemřel 1. 11. 2015 Zdeněk
Peřina, mimořádná herecká osobnost historie Naivního
divadla. Zdeněk Peřina nastoupil do NDL v roce 1968,
po absolvování loutkářské katedry DAMU a zůstal mu
věrný po celou svou profesní kariéru, tedy více jak
40 let. Za tu dobu účinkoval ve více než stovce inscenací.
Pod několika z nich je podepsán rovněž jako režisér
(např. Vánoce s Kulišákem). Do historie moderního
českého loutkového divadla nesporně patří jeho role
Pantalona v Turandot ukrutnici, Škrhola v Bez hla vém
rytíři či soudce Azdak v Kavkazském křídovém kruhu
(foto). Za poslední uvedenou roli obdržel v roce 1988
Cenu Českého literárního fondu i Skupovu cenu. Tu
druhou, loutkáři velmi ceněnou, pak dostal podruhé
v roce 1995 za výkon v inscenaci Alibaba a čtyřicet lou-
pežníků. V roce 2014 pak jeho sbírku ocenění rozšířila
herecká pocta nejvyšší, Cena Thálie za celoživotní mist-
rovství v oboru loutkové divadlo. 

Návrat do Naivního 
Kdo by to byl býval v roce 2001 řekl? Před slavnostním
vyhlášením výsledků 16. ročníku festivalu Mateřinka
tehdy v Naivním divadle vystoupil čtrnáctiletý amatér-
ský loutkář z Desné, Martin Šulc a odehrál půvabnou
loutkovou drobničku na motivy Fausta. O patnáct let
později k nám tentýž Martin Šulc nastoupil coby nový
mistr světel! Je s námi dodnes a čeká, kdy nasadíme
Fausta.

Stanislav Doubrava zvolen do exekutivy UNIMA
Na kongresu UNIMA, konaném v červnu roku 2016 ve
španělské Tolose, byl Stanislav Doubrava opětovně
zvolen do exekutivy, nejvyššího orgánu mezinárodní
loutkářské organizace. Vzhledem ke zkušenostem
z minulých let, kdy působil dvě funkční období jako
viceprezident UNIMA a vedl Komisi pro mezinárodní
festivaly, je v současnosti předsedou Statutární komise
UNIMA. Ta dohlíží na dodržování regulí Statutu a Jed -
na cího řádu. Nadále je zároveň i členem Komise pro
mezinárodní festivaly, které předsedá ředitelka festivalu
Casteliers, paní Louise Lapointe z kanadského Mon trea -
lu. Obě komise zasedaly v Naivním divadle v Liberci
v průběhu festivalu Mateřinka 2019. 



SEZONA 2016-2017
Účast na festivalech v zahraničí 

září 2016 Ljubljana, Slovinsko – Čechy leží u moře
září 2016 Sofie, Bulharsko – O beránkovi, který spadl
z nebe
říjen 2016 Remeš, Francie – O beránkovi, který spadl
z nebe
březen 2017 Marburg, Německo – O beránkovi, který
spadl z nebe

Zemřel Pavel Kalfus
V pátek 8. července 2016 zemřel ve věku 74 let doc. Pa -
vel Kalfus, jeden z nejvýznamnějších loutkářských vý -
tvarníků novodobé historie, dlouholetý pedagog Katedry
alternativního a loutkového divadla DAMU (a posléze
prorektor DAMU) a zároveň jedna ze stěžejních osob-

nos tí dějin Naivního divad -
la. Jeho tvorba zahrnuje
přes sto čtyřicet divadelních
výprav, je svázána s králové-
hradeckým DRAKem a pře-
devším s Naivním divadlem
v Liberci, kde působil (a pří -
ležitostně i režíroval) v le -
tech 1974–1993. Z jeho čet-
ných prací pro Naivní divad -
lo (ponejvíce pro Markétu
Schartovou a Pavla Poláka,
s nímž se vý znamně podílel

na vzniku festivalu Mateřinka) zmiňme například scéno-
grafie k inscenacím Motanice, Máj, Blá zen Pabo, Poslech -
něte, jak bývalo, Šla barvička na procházku, Potkal
klauna potkal kloun, Turandot ukrutnice, Brum, dům,
ťululum, Kavkazský křídový kruh či Obr Gargantua.

Cena Divadelních novin 2016
Prestižní Cenu Divadelních novin za Tvůrčí počin sezóny
v kategorii Loutkové a výtvarné divadlo si za autorství
inscenace Čechy leží u moře převzali jednoho listopa-
dového podvečera roku 2016 básník Radek Malý, dra-
maturg Vít Peřina a režisérka Michaela Homolová. 

Filip v rozhlase
Na podzim roku 2016 měla v rozhlase premiéru inscena-
ce Radima Nejedlého Blahoslaveni tiší, ke které složilo
hudbu duo Kora et le Mechanix neboli Michal Kořán
a člen našeho souboru, Filip Homola. 

Zakletý princ
Pozice mladého mužského člena souboru (tzv. Princ)
je v Naivním divadle v posledních letech nejspíše za -
kletá. Dominik Linka v Naivním divadle působil v letech
2014–2016 a poté odešel do hradeckého Draku. Nahra -

dil ho Dan Kranich, který však po dvou sezónách za -
mířil za činoherní dráhou do Českých Budějovic. Ještě
předtím si za sebe přivedl náhradníka, když nám dopo-
ručil svého přítele Antonína Týmala. Ten si však odmítl
holit svůj výrazný plnovous, a tak z pozice Prince oka-
mžitě postoupil do pozice Krále. I proto byl bryskně
angažován absolvent DAMU Dominik Migač, který však
po jediné sezóně (2018-2019) zamířil za světlem kla-
denského Lampionu. 

Jakoubkovo splněné přání 
O tom, že naši herci umělecky nezahálí ani po práci,
netřeba pochybovat. Například Miroslava Bělohlávková
s Dianou Čičmanovou pod režijním a autorským vede-
ním Markéty Sýkorové připravili na sklonku roku 2016
inscenaci Jakoubkovo splněné přání, které příležitostně
hrají v produkci pražského Studia Damúza.

Čechy leží u moře ocenilo i Statutární město Liberec
Stříbrnou pozici v hodnocení nedávno vzniklé soutěže
Kulturní počin roku za rok 2016 přiřkla komise pro kul-
turu a cestovní ruch Statutárního města Liberec naší
inscenaci Čechy leží u moře. Ocenění, jehož součástí
bylo i 10 000 Kč, převzal ředitel NDL Stanislav Doubra -
va. První místo získala realizace Německo-české výsta-
vy 1906 / 2016 ve spolupořadatelství Oblastní galerie
Liberec a Severočeského muzea v Liberci.

Bělouš 
Po 19 letech strávených v Liberci odešel z an gažmá
v NDL herec Tomáš Bělohlávek, kterému kolegové a přá -
telé neřekli nikdy jinak než „Bělouš“. Ještě předtím pů -
sobil krátce v loutkových divadlech v Mos tu, Českých
Budějovicích a Hradci Králové. V Naivním divadle na -
zkou šel role ve více než čtyř desítkách inscenací. Libe -
rečtí diváci si ho určitě budou pamatovat jako piráta
Plandu v obnovené a léta uváděné klauniádě Kolíbá se
velryba.



Scénografie roku
Výtvarnice Barbora Jakůbková byla nominována na
Cenu divadelní kritiky v kategorie Scénografie roku!
A to za svou nádhernou, papírově-dřevěnou variaci
českého moře (Čechy leží u moře).    

Vlasta Jasná
Po odchodu Tomáše Ho lé ho
a Tomáše Bělohlávka ze stálé-
ho angažmá v Naiv ním divadle
je Veronika Koš vancová-Kho -
mová jediným Zdravotním
klaunem v našem souboru. 
Od roku 2016 ji coby sestru
Vlastu Jasnou můžete potká -
vat ve většině severočeských
nemocnic. 

Michaela Homolová obdržela cenu ASSITEJ!
Naše režisérka a herečka Michaela Homolová obdržela
Cenu ASSITEJ 2017, která je každoročně udělována
jedné osobnosti, věnující se divadlu pro děti. Michaela
Homolová je tak již třetím „Naivním“ držitelem tohoto
ocenění (před ní cenu obdrželi Iva Peřinová a Stanislav
Doubrava). V Naivním divadle působí již od roku 1999
a coby režisérka má na kontě dlouhou řadu úspěšných
a oceňovaných inscenací pro děti (Líný Lars a žabka
kouzelnice, Písmenková polívka, Hrnečku, vař!, Budu -
línek, Proletět duhou, O beránkovi, který spadl z nebe,
Čechy leží u moře a řada dalších). Vedle toho velmi
úspěš ně působí i na poli divadla hraného dětmi (pře-
devším coby pedagog v liberecké ZUŠ), což komise
udílející Cenu ASSITEJ rovněž zdůraznila. 

Jubileum Evy Zapletalové
Někdejší dlouholetá členka souboru Naivního divadla,
paní Eva Zapletalová, oslavila v březnu 2017 významné
životní jubileum. Eva Zapletalová  (1937) se právem
řadí k hereckým legendám historie Naivního divadla,
se kterým spojila celou svoji uměleckou kariéru.  Až do
svého odchodu na zasloužený profesní odpočinek v de  -
vadesátých letech zde nastudovala desítky a desítky
rolí. Z inscenací, v nichž účinkování Evy Zapletalové bylo
doslova a do písmene nepřehlédnutelné, jmenujme
například Poslechněte, jak bývalo, Turandot ukrutnice,
O věrném milování Aucassina a Nicoletty, Ze života
hmyzu či Pohádku do dlaně (foto).

Bára Kubátová 
Po krátké zastávce na mateřské dovolené se Bára Kubá -
tova vrátila k divadlu. K naší nezměrné lítosti se toto
divadlo nenachází pod Ještědem, ale Pod Palmovkou.

Milan Blažek, čestně uznaný
Krátce před tím, než vstoupil mezi padesátníky (a tím
nemyslíme mince), obdržel Milan Blažek (spolu s F. Ho -
molou) coby první zvukař Naivního divadla v historii
Čestné uznání poroty festivalu Mateřinka, a to za zvu-
kový design k inscenaci Čechy leží u moře. Měli jsme
i za něj velikou radost a má me ji doteď, kdykoliv si na
jeho úspěch vzpomeneme. (O dalších mateřinkových
cenách pro „Moře“ se lze do číst na stránce věnované
této inscenaci.) 

SEZONA 2017-2018
Účast na festivalech v zahraničí

září 2017 Helsinki, Finsko – O beránkovi, který spadl
z nebe
listopad 2017 Varšava, Polsko – Jak chodil Kuba 
za Markytou a Tři přadleny
únor 2018 Osaka, Iida, Kisarazu, Japonsko –
O beránkovi, který spadl z nebe
březen 2018 Leverkusen, Mülheim, Herford,
Gütersloh, Německo – O beránkovi, který spadl 
z nebe 
březen 2018 Remeš, Francie – Čechy leží u moře;
Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech 
se skrývá odlehlých
červen 2018 Wrocław, Polsko – O beránkovi, který
spadl z nebe;
Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech 
se skrývá odlehlých



Noví herci, nové WC
Tak nějak se nám to sešlo. Od září 2017 máme v divadle
dvoje fungl nové toalety a dva fungl nové herce. Kom -
pletní rekonstrukce sociálních zařízení ve foyer divadla
se uskutečnila v době letních prázdnin a Michaela Pa -
laščáková s Antonínem Týmalem se stali členy souboru
Naivního divadla v den zahájení sezóny. Pokud se snad
někdo obává, že Míšu s Tondou rozhodí toto jejich ne -
japné spojování se záchodky, buďte v klidu. Oba jsou
v tomhle směru úplně splachovací. 

Cena DN pro Filipa Homolu 
V krátké době již potřetí zamířila Cena Divadelních no -
vin za tvůrčí počin sezóny do Naivního divadla. Tento -
krát spolupracovníci redakce DN ocenili Filipa Homolu
za koncepci a režii inscenace Jsou místa oblíbená tmou,

kde nikdy a nic na 
ostrovech se skrývá
odlehlých. Po Ceně
ERIK za nejinspirativ -
něj  ší českou loutkovou
inscenaci sezóny se
jedná o další význam-
né ocenění této insce-
nace na motivy knihy
Judith Schalansky. 
Na fotografii vidíte
laureáta v době cere-
moniálu – toho času
s in sce nací Komáři se
ženili kdesi na Moravě.

Raškovky
V prosinci 2017 si ke své jubilejní 250. repríze inscena-
ce Pohádka o Raškovi naši herci nasadili slavné čepice
„Raškovky“, věnované Českým olympijským výborem.
Pohádku o Raškovi (v režii Martina Tichého), jejíž pre-
miéru v prosinci 2008 navštívil i samotný skokan Jiří
Raška, hrajeme s úspěchem již jedenáctým rokem! 

Vzpomínka na Františka Sokola
V sobotu 14. října 2017 nás zastihla smutná zpráva.
Ode šel PhDr. František Sokol, skvělý, milý a neo by -
čejně laskavý člověk, který patřil ke klíčovým osob-
nostem historie Naivního divad la Libe rec i čes kého
profesionálního i ama tér ského loutkového divadla
vůbec.
Fran   ti    šek Sokol se na rodil 2. ledna 1931 v Do maž -
licích. Absol voval divadelní vědu na DAMU, posléze
získal doktorát na Filozo fické fakultě v Brně. Z postu
krajského inspektora pro kulturu v Ústí nad Labem
přešel v roce 1961 do funkce ředitele Severočeského
loutko vé ho divadla v Liberci, dnešního Naivního di -
vadla. V le tech 1964–1968 působil jako ředitel Di -
vadla Radost v Brně.
Loutkovému divadlu se věnoval i jako pedagog
praž    ské DAMU, jako lektor či porotce se výrazně
zapsal do historie českého amatérského divadla. Je
autorem ně kolika publikací (Svět loutkového divad -
la, Estetická výchova, Antologie loutkového divadla,
významně přispěl do knihy Cesty českého amatér-
ského divadla). Loutkovému divadlu zůstal zkrátka
věrný po celý svůj život.
Po roce 1969 neprošel v Praze prověrkami, v roce
1972 se vrátil do Naivního divadla, kde pak dlouhá
léta úspěš ně působil jako dramaturg a od roku 1986
opět jako jeho ředitel. V roce 1972 se spolupodílel
na založení (dnes mezinárodního) loutkářského fes-
tivalu Mate řin ka, který se zpočátku konal střídavě
v Liberci a Českých Budějovicích, od roku 1991 byl
jeho domovem už jen Liberec.
Po roce 1989 se František Sokol výrazně podílel na
za vedení demokratické samosprávy v Liberci. V roce
1990 se stal náměstkem primátora Liberce pro škol-
ství a kul turu, kde působil dvě volební období až do
roku 1998. Je jeho nehynoucí zásluhou, že svým
vzděláním, rozhledem, obecným respektem a schop -
ností jednat a do hodnout se kultivoval v porevo -

lučních letech lokální
politickou reprezentaci.
Vždy důsledně obhajo-
val nutnost  podpory ši       -
rokého kulturního dění
v Liberci, oponentů měl
vždy víc než dost. Jsem
přesvědčen, že obě li -
be recká divadla překo-
nala toto neklidné ob -
dobí hlavně díky němu.

Díky za všechno,
Františku!

Stanislav Doubrava



Judith Schalansky v Naivním 
Do Naivního divadla dorazil velmi vzácný host. Na led-
nové večerní představení Jsou místa oblíbená tmou,
kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých, přijela
z Berlína autorka knižní předlohy Judith Schalansky.
Její kniha Atlas odlehlých ostrovů byla v roce 2009 vy -
hlášena Nejkrásnější německou knihou roku a v Naiv -
ním divadle inspirovala režiséra Filipa Homolu k vytvo -
ření podmanivé studiové inscenace. Snad můžeme
prozradit, že Judith Schalansky byla nadšená jak z před -
stavení, tak z následujícího večírku, který jsme na její
počest uspořádali v divadelním klubu. Došlo i na půl-
noční autogramiádu oceňované knihy! 

Poprvé do Japonska
Premiéra inscenace Řekl bych nějakej vtip... se výjime-
čně uskutečnila v pátek! Měli jsme k tomu důvod –
několik hodin po konci premiérového veselí část sou-
boru odletěla na turné do Japonska, kde se NDL před-
stavilo poprvé ve své historii. Cenami ověnčenou non-
verbální inscenaci O beránkovi, který spadl z nebe,
jsme celkem pětkrát sehráli ve městech Iida, Ósaka
a Kisarazu.  Hostování se uskutečnilo na pozvání pana
Takaki Kidy, generálního sekretáře Mezinárodního lout-
kářského centra ve městě Iida v prefektuře Nagano,
který byl hostem na festivalu Mateřinka 2017.

Vít Peřina ve výběru českých dramatiků
Dramaturg a autor Naivního divadla Vít Peřina byl vy -
brán mezi desítku českých autorů, která reprezentuje
současnou českou dramatiku v rámci celoevropské sítě
Fabulamundi. V rámci třídenního pražského setkání,
organizovaného Divadlem Letí, se po boku českých
dramatických „es“ (Petr Zelenka, Jaroslav Rudiš, David
Drábek, Lenka Lagronová a další) Vítek se svým primár-
ním zaměřením na tvorbu pro děti cítil poněkud ne -
patřičně. Nicméně můžeme prozradit, že velký ohlas
u přítomných zahraničních producentů a dramaturgů
vzbudil jeho příslib napsat zvířecí loutkové drama Ko -
čička na rozpálené plechové střeše.

Cena divadelní kritiky pro scénografa 
Kamila Bělohlávka 
Inscenace Naivního divadla Jsou místa oblíbená tmou,
kde nikdy a nic na ostro vech se skrývá od lehlých (režie
Filip Homola) se výrazně prosadila ve výroční anketě
českých di vadelních kritiků, na jejímž základě jsou udě-
lovány Ce ny divadelní kritiky (dříve Ceny Alfréda Ra -
doka). Výtvarník Kamil Bělohlávek zvítězil v kategorii
Scénografie roku,
a stal se tak histo-
ricky prvním držite-
lem tohoto presti-
žního ocenění spo -
jeným s inscenací
Naivního divadla.
Filip Homola s Mi -
chalem Kořánem
(oba dva ukrytí pod
hlavičkou ambient-
ního uskupení Kora
et le Mechanix) se
v kategorii Hudba
roku umístili na cel-
kovém druhém
místě!

Nové webovky 
V květnu 2018 jsme
po roce intenzívní -
ho vývoje slavnost-
ně spustili naše no -
vé webové stránky.
O měsíc později
jsme je slavnostně
spustili znovu, ten-
tokráte již bez vidi-
telných chyb.
O další čtyři měsíce
později jsme je
slavnostně spustili
potřetí, tentokráte
i se sekcí, týkající se
festivalu Mateřinka. 

Tondas zlomvaz
V posledních letech postupně ubývají volná místa na
stěnách hereckého zázemí. Po Markétě Sýkorové je totiž
An to nín Týmal dalším členem souboru, který ke každé
premiéře přispívá parádní, vlastnoručně malovanou
zlomvaz kou – obrazem na téma aktuální inscenace. 



Opera? Opera! Sýkora? Sýkorová!
Marek Sýkora a Markéta Sýkorová spojili na konci
sezóny své nezměrné tvůrčí síly s libereckým Divadlem
F. X. Šaldy. Markéta sepsala libreto komediální revue
Opera? Opera!, která si klade za cíl (a rovněž tak úspěš -
ně činí) přiblížit zábavnou formou dospívajícímu publi-
ku fenomén operního divadla. A Marek Sýkora si v této
inscenaci spolu s Petrem Jeništou střihl jednu ze dvou
hlavních rolí.   

Skupova Plzeň 2018 patřila Naivnímu
Velikým úspěchem skončil v červnu 2018 již 33. ročník
loutkářského bienále Skupova Plzeň pro Naivní divadlo
Liberec a tvůrce s ním spojené. Porota při slavnostním
zakončení rozdala zhruba desítku individuálních oce -
nění. Hned dvě z nich si odnesli tvůrci naší studiové
inscenace Jsou místa oblíbená tmou..., konkrétně Filip
Homola za režijní a hudební koncept a Kamil Bělohlá -
vek za scénografii. Vedle tvůrců našich „Ostrovů“ však
při slavnostním zakončení Skupovy Plzně bodovali
i další členové souboru NDL – byť za počiny spojené
s jinými divadly. Dramaturg Vítek Peřina obdržel cenu
za svůj text Tři siláci na silnici psaný pro Divadlo ALFA
Plzeň, herci Dan Kranich a Antonín Týmal byli ocenění
za koncept a provedení autorského představení GOON:
Krvavá pomsta. Hned několik ocenění navíc obdržela
inscenace Studia Damúza Bajaja, na které se herecky,
resp. výtvarně podíleli manželé Bělohlávkovi. 

Odsunutí Adam s Dianou
Pod vedením divadelního samorosta Karla Kratochvíla

(a jeho nově založené-
ho divadla Krutý krtek)
připravili Adam Ku biš -
ta s Dianou Čičmano-
vou působivou insce-
novanou procházku
Libercem po stopách
odsunutých Němců.
Projekt Odsunutí si
prá vem vysloužil po -
zornost (nejen) libe-
recké veřejnosti, ale
také 4. místo v soutěži
Statutárního města
Liberec o Kulturní
počin roku 2018. 

SEZONA 2018-2019
Účast na festivalech v zahraničí

září 2018 Erfurt, Německo – Čechy leží u moře
říjen 2018 Nitra, Slovensko – Čechy leží u moře
duben 2019 Šen-čen, Čína – O beránkovi, který spadl
z nebe 
květen 2019 Brusel, Belgie – Budulínek 
červen 2019 Augsburg, Německo – Jak chodil Kuba
za Markytou
srpen 2019 Maribor, Slovinsko – O beránkovi, který
spadl z nebe

A rychle do Jablonce!
V sobotu 10. 11. 2018 odehrál Antonín Týmal sobotní
dopolední reprízu ambientní (a proto temporytmicky
velmi pozvolné) inscenace Žluté – modrá – zelený
v neobvykle ostrém tempu. Zasvěcení měli dokonce
pocit, že si některé repliky o pár slůvek zkracoval. Aby
ne, již hodinu po skončení představení musel být v ob -
řadní síni radnice v Jablonci nad Nisou, kde vzápětí
zaznělo dvojité ANO mezi jím a Barborou Svobodovou!
A pak rychle zase na cesty – svatební veselku uspořá -
dali novomanželé pro jistotu ve Varšavě. Tak se totiž
jmenuje legendární liberecká kinokavárna.

Na roztrhání
Naše kmenová režisérka Michaela Homolová opravdu
nezahálí. V roce 2018 sice ukončila své úspěšné peda-
gogické působení na liberecké ZUŠ, ale jenom proto,
aby obratem začala vyučovat na Katedře loutkového
a alter nativního divadla pražské DAMU. Vedle toho si
také několikrát odskočila režírovat i do jiných loutko-
vých divadel. Řeč je o inscenacích Nádherný utorok
v banskobystrickém divadle Na rázcestí a Fuj je to!
v ostravském Divadle loutek.



Sportovci 
Možná se to od loutkářů moc neočekává, ale věřte, že
náš divadelní kolektiv zahrnuje netušené množství
sportovců! O Diance Čičmanové už v tomto směru byla
řeč – i ona je stěžejní členkou interní skupiny stěno-
ská lo-horolezců (Týmal – Šulc – Palaščáková – Kubišta
– Bělohlávek). Náročné cyklistické výjezdy do Jizer -
ských hor v podání emeritní členky souboru Hele ny
Fantlové sleduje zbytek souboru s neskrývaným obdi-
vem i obavami. Kapitolou samou pro sebe je Adam
Kubišta. Jeho výtečný čas 4:57, kterého dosáhl při své
účasti v legendárním závodu Jizerská padesátka, je po -
dle všech dostupných pramenů nejrychlejší, kterého
kdy jakýkoliv zaměstnanec Naivního divadla při Jizer -
ské padesátce dosáhl. Ačkoliv stejné prameny zároveň
naznačují, že se před Adamem Jizerské padesátky ještě
nikdo z NDL nezúčastnil, na Adamově úspěchu to nic
nemění. Právě naopak.

Dokument České televize
Při slavnostní derniéře inscenace Labutí jezírko začala
Česká televize natáčet hodinový dokument o historii
Naivního divadla, věnovaný blížícímu se 70. výročí za lo -
žení divadla. Chystá ho režisér Aleš Kisil, který v Naiv ním
divadle v minulosti dokonce sám režíroval (inscenaci
Malý Alenáš v roce 1993). 

Zájezd do Číny 
Ve dnech 10.–22. dubna 2019 vystoupilo Naivní divadlo
Liberec v Micro Theatre AMBER v čínském Šen-čenu
s inscenací O beránkovi, který spadl z nebe. Cestě před -
cházela velmi složitá, téměř dvouletá příprava, během

níž došlo na poslední chvíli i ke zrušení původně do -
hodnutého podzimního termínu hostování.  Nakonec
Beránek po všech peripetiích do Šen-čenu dorazil
a naši herci zde odehráli šest představení a scénograf
Robert Smolík připravil dva loutkové workshopy. To vše
za mimořádně příznivého ohlasu od dětí i dospělých.

160 let!
Další z hereckých ikon Naivního divadla slavily osmde-
sátiny! V kratičkém rozmezí tří dubnových týdnů svá
parádní životní jubilea oslavili pánové Jiří Švec a Milan
Hodný. Oba dva spojili své loutkoherecké kariéry téměř
výhradně s Naivním divadlem, kde Jiří působil v letech
1964–2004 a Milan v letech 1973–2005. Z desítek rolí,
které v Naivním divadle oba kolegové sehráli, si ne trou-
fáme žádnou vypíchnout. Je však krásným paradoxem,
že tečku za nekončícím výčtem ztvárněných princů,
králů, klaunů, čarodějů a desítek zvířecích postav uděla-
lo v obou případech účinkování v inscenacích určených
výhradně dospělému publiku: Jiří Švec se s Naivním
divadlem rozloučil dvojrolí v legendární inscenaci Krás -
ný nadhasič aneb Požár Národního divadla a Milan
Hodný si na odchod pro jistotu vystřihl samotného
Prospera v Shakespearově Bouři...

Míšini přátelé
Žáci 4. ročníku dramatického oboru liberecké ZUŠky si
z divadelního festivalu Teatrrralki v Polsku přivezli na
jaře 2019 hlavní cenu za autorskou inscenaci Přátelé
z plátna. Proč o tom píšeme? Pedagogem daného roč -
níku a režisérkou (výborné) inscenace byla naše hereč -
ka Michaela Palaščáková. 



Výstava „Dvě výročí“
Při příležitosti jubilejního 25. ročníku festivalu Mate -
řinka a zároveň 70. výročí založení Naivního divadla
proběhla v červnu 2019 v Galerii U rytíře (v podzemí
liberecké radnice) vernisáž výstavy reflektující obě
zmíněná divadelní jubilea. Kurátorem výstavy byl
Kamil Bělohlávek.

Horolezci
Tradici, kterou si v Naivním divadle již nedokážeme
odepřít, je společné rozloučení se sezónou mimo pro-
story budovy divadla (a většinou i mimo Liberec). Ně -
kolikrát jsme například zdolali na raftech řeku Jizeru!
Máme za sebou i rozloučení na golfovém greenu pod
hradem Grabštejn. Nechyběl ani společný výlet za kul-
turou (divadelní představení ve vlaku na tzv. Švestkové
dráze). Sezonu 2018–2019 jsme však zakončili jen zhru-
ba kilometr od divadla. V samotném centru města se za
několika oprýskanými činžáky skrývá překrásný areál
bývalého kamenolomu, který coby horolezecké cent-
rum s několika ferratovými trasami dal parádně do
kupy a v současnosti spravuje náš nový člen techniky
Pavel Pfeifer. Doplním, že při našem horolezeckém roz-
loučení se sezónou nikdo nespadl.  

Nové sedačky, noví herci!
Ačkoliv to zní jako věta na bázi oxymorónu, vězte, že
v průběhu divadelních prázdnin se u nás v divadle tra-
dičně intenzívně pracuje. V létě 2019 například došlo
ke kompletní výměně sedadel v sále (a opravena byla
též podlaha a stěny sálu). Do nových sedadel se jako
první posadila dvojice nových herců. Čerstvá absol -
vent ka KATAP DAMU, Bára Purmová a dávný absolvent
HAMU, Petr Štěpánek. Bára posílila dámskou šatnu
poté, co se na mateřskou dovolenou vrátila Miroslava
Bělohlávková a Petr nahradil Dominika Migače, který
odešel do kladenského Lampionu.

Třicet let
V úterý 3. 9. 2019 překvapenému řediteli přistálo na
pracovním stole třicet kopií titulních stran Lidových
novin z let 1989–2019. Každá strana byla ze začátku
září a symbolizovala jeden rok strávený v Naivním divad -
le. Ano, tak dlouho již Stanislav Doubrava v Naivním
divadle pracuje, přičemž od roku 1991 je v něm ředite-
lem. To mu mohl připomenout další dárek – aktualizo-
vaný seznam všech asistentek ředitele, které se za onu
dobu v Naivním divadle vystřídaly. Bylo jich, bratru,
pětatřicet!

Statistika závěrem
Vítek Bělohlávek, Alžběta Kubištová, Antonín Košva nec,
Alfréd Dianiška, Filip Šulc, Rozálie Týmalová, Barbora
Bělohlávková, Gréta Kubištová. 
Za posledních pět sezón se v našem divadle narodila
taková spousta dětí, že by se dalo uvažovat o firemní
školce. Prostor divadelního klubu, který po zákazu kou-
ření zeje prázdnotou, si o to přímo říká. Každopádně,
pokud někdy zajdete na naše představení, máte veli-
kou šanci, že tu některé z nich potkáte. Jsou tu s námi
každou chvíli. 
Však jsme také divadlo pro děti!  



JAK ŠEL ČAS...

Čarovná rybí kostička
Kapela jede! aneb Není pecka jako pecka
K šípku s Růženkou

Pohádka do dlaně
Zapomněli na mě!
Bajaja
Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých



Zapomněli na mě
Žluté – modrá – zelený

Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!

O hodině navíc aneb 
Potlach v hustníku
Pohádka o Liazce



Od Ósaky po Osečnou

NA CESTÁCH





MATEŘINKA je přehlídka profesionálních loutko-
vých divadel pro děti předškolního věku, která se koná jako bienále v Liberci,
vždy ve druhé polovině června. Je uznávaným festivalem loutkového divadla
pro nejmenší publikum s parametry mezinárodního festivalu a s významnou
zahraniční účastí souborů a pozorovatelů, kteří přijíždějí prostřednictvím světové
loutkářské organizace UNIMA. Kromě odborné veřejnosti je rovněž pevně zako-
řeněn v povědomí občanů města Liberec a je publikem očekáván a hojně
navštěvován. 
Mateřinka je festival soutěžní, porota oceňuje zpravidla pětici nejpozoruhod -
nějších individuálních výkonů. 
V červnu 2019 se uskutečnil jubilejní 25. ročník festivalu a při této příležitosti
vychází i publikace se studií Pavla Vašíčka, mapující posledních deset let konání
festivalu. 

MATEŘINKA 2015 – ÚČASTNÍCI
DIVADLO DE SPIEGEL, ANTVERPY, BELGIE
LE THÉÂTRE DES PETITES ÂMES, KANADA
LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA, SLOVINSKO
BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ, BANSKÁ BYSTRICA, SLOVENSKO 
DIVADLO ALFA, PLZEŇ
DIVADLO DRAK, HRADEC KRÁLOVÉ
DIVADLO MINOR PRAHA
BUCHTY A LOUTKY, PRAHA 
STUDIO DAMÚZA, PRAHA
DIVADLO LOUTEK OSTRAVA
DIVADLO LOKVAR, PRAHA 
DIVADLO VYDÝCHÁNO - ZUŠ LIBEREC
NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC

Skřítek– Buchty a loutky, Praha Chyť si mě – Lutkovno gledališče, Ljubjana, Slovinsko 
O beránkovi, který spadl z nebe – Naivní divadlo Liberec



MATEŘINKA 2017 – ÚČASTNÍCI
TEATER BLIK, SØNDERHO, DÁNSKO
LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA, SLOVINSKO
DIVADLO DE SPIEGEL, ANTVERPY, BELGIE
ODIVO, BANSKÁ BYSTRICA, SLOVENSKO
DIVADLO ALFA, PLZEŇ
DIVADLO DRAK, HRADEC KRÁLOVÉ
DIVADLO MINOR PRAHA
DIVADLO LOUTEK OSTRAVA
BUCHTY A LOUTKY, PRAHA 
STUDIO DAMÚZA, PRAHA
DIVADLO LOKVAR, PRAHA 
DIVADLO U STARÉ HEREČKY, HRADEC KRÁLOVÉ
MALÉ DIVADLO ČESKÉ BUDĚJOVICE
DIVADLO B, PRAHA  
DIVADLO TOTEM, BLATNÁ
KALD DAMU, PRAHA 
PETR NIKL
TANČÍRNA TŘEŠŤ 
NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC

MATEŘINKA 2019 – ÚČASTNÍCI
FLORSCHÜTZ & DÖHNERT, BERLÍN, NĚMECKO 
DIVADLO DE SPIEGEL, ANTVERPY, BELGIE
TEATRE DE L’ HOME DIBUIXAT, CASTELLÓ DE LA PLANA, ŠPANĚLSKO
TEATR LALEK WROCŁAW, POLSKO
BRATISLAVSKÉ BÁBKOVÉ DIVADLO, SLOVENSKO
DIVADLO DRAK, HRADEC KRÁLOVÉ
DIVADLO MINOR PRAHA
DIVADLO LAMPION, KLADNO
DIVADLO ROZMANITOSTÍ MOST
DIVADLO LOUTEK OSTRAVA
BUCHTY A LOUTKY, PRAHA 
STUDIO DAMÚZA, PRAHA
DIVADLO U STARÉ HEREČKY, HRADEC KRÁLOVÉ
DIVADLO B, PRAHA  
VI.TVOR – KALD DAMU, PRAHA
DIVADLO 100 OPIC, PRAHA
DIVADLO CIRKUS ŽEBŘÍK, ZDICE
PETR NIKL
TANČÍRNA TŘEŠŤ
NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC

Bubnuj! – Theater De Spiegel, Belgie
Čechy leží u moře – Naivní divadlo Liberec

Florschütz & Döhnert, Berlín, Německo



NAŠI HERCI A HEREČKY! 
Možná jsou občas k nepoznání, 
ale skvělí jsou pokaždé! 

Diana Čičmanová
nar. 1986 v Havlíčkově Brodě

v NDL je od roku 2012 

hrála v 18 inscenacích

Veronika Košvancová-Khomová

nar. 1983 v Hradci Králové

v NDL je od roku 2008

hrála v 12 inscenacích

Markéta Sýkorová

nar. 1964 v Liberci

v NDL je od roku 1991

hrála v 51 inscenacích

Adam Kubišta

nar. 1986 v Praze

v NDL je od roku 2011

hrál ve 22 inscenacích 

Filip Homola

nar. 1969 v Praze

v NDL je od roku 1999

hrál v 50 inscenacích

Michaela Palaščáková
nar. 1997 v Liberciv NDL je od roku 2017 

hrála v 5 inscenacích

Michaela Homolová
nar. 1972 v Bratislavě

v NDL je od roku 1999

hrála v 23 inscenacích



Marek Sýkoranar. 1966 v Jihlavěv NDL je od roku 1992hrál v 65 inscenacích 

Antonín Týmal

nar. 1990 v Jindřichově Hradci

v NDL je od roku 2017 

hrál v 7 inscenacích

Čerstvé síly

Stálí hosté

Na dovolené

Bára Purmová
nar. 1994 ve Frýdlantu 
V NDL je od září 2019
Hrála v 1 inscenaci

Petr Štěpáneknar. 1983 v Praze V NDL je od září 2019Hrál v 1 inscenaci

Tomáš Holýnar. 1985 v Liberci v NDL je od roku 2008hrál v 13 inscenacích

Miroslava Bělohlávková

nar. 1983 v Poličce

v NDL je od roku 2008

hrála v 13 inscenacích 

Helena Fantlová
nar. 1946 v Kutné Hoře

v NDL je od roku 1969

hrála ve 100 inscenacích

Barbora Kubátovánar. 1987 v Liberciv NDL je od roku 2012hrála ve 12 inscenacích



Ředitel:
Stanislav Doubrava

Umělecký soubor:
Dramaturg: Vít Peřina
Korepetitor: Miroslav Ošanec

Herci:
Miroslava Bělohlávková
Michaela Homolová
Veronika Košvancová-Khomová 
Bára Purmová
Michaela Palaščáková
Markéta Sýkorová 
Filip Homola
Adam Kubišta
Marek Sýkora 
Petr Štěpánek
Antonín Týmal

Stálí hosté: 
Helena Fantlová
Tomáš Holý
Barbora Kubátová

Jevištní technika:
šéf techniky: Petr Jelínek
zvukař: Milan Blažek
osvětlovač: Martin Šulc 
technik: Pavel Pfeifer

Ondřej Wolf

Ekonomicko-provozní úsek:
náměstkyně ředitele: Kateřina Pavlů
finanční účetní: Liana Kolářová
asistentka ředitele: Barbora Opálková

Obchodní oddělení: 
Klára Štěpánková
Jana Pittnerová
Pokladní: Jitka Hašlová

Jitka Řepková

Scénická výroba:
šéf dílen: Kamil Bělohlávek
truhlář, technolog: Bohumil Stanovský 
malířka dekorací a garderobiérka: Ludmila Vaňková
krejčová: Miroslava Kirschová

Hospodářská správa a údržba:
vedoucí: Martina Kořínková
provoz. zámečník a údržbář: Miloslav Malý
uklízečky: Ivana Herbstová

Marie Josková
Monika Vlková 

řidič: Jaroslav Štembera

Zaměstnanci NDL v sezoně 2019-2020



267. Čarovná rybí kostička
prem.: 7. 2. 2015
a: Ch. Dickens – M. Sýkorová  
r + v: M. Sýkorová 
h: J. B. Novotný
hr.: D. Čičmanová, 
B. Kubátová, D. Linka

268. Kapela jede! aneb 
Není pecka jako pecka  
prem.: 16. 5. 2015 
a: V. Peřina 
r: M. Homolová 
v: R. Smolík 
h: V. Šrámek
hr.: D. Čičmanová, 
B. Kubátová, F. Homola, 
D. Linka, A. Kubišta, 
M. Ošanec

269. Pohádka do dlaně
prem.: 24. 10. 2015
a: I. Peřinová 
r: M. Tichý 
v: K. Bělohlávek a T. Vašíčková 
h: I. Acher 
hr.: D. Čičmanová, 
M. Homolová, 
V. Košvancová-Khomová, 
B. Kubátová, M. Sýkorová, 
P. Jelínek, D. Linka, M. Sýkora

270. Čechy leží u moře
prem.: 5. 3. 2016
a: R. Malý – V. Peřina, 
M. Homolová 
r: M. Homolová, 
v: B. Jakůbková 
h: F. Homola 
hr.: B. Kubátová, 
T. Bělohlávek, F. Homola, 
A. Kubišta

271. Zapomněli na mě!
prem.: 28. 5. 2016
a+r: P. Vodička 
v: R. Vosecká 
h: M. Doubrava
hr.: D. Čičmanová, 
B. Kubátová, M. Sýkorová, 
F. Homola, A. Kubišta, 
M. Sýkora 

272. Komáři se ženili aneb
Ze života obtížného hmyzu
prem.: 8. 10. 2016
a: V. Peřina 
r: T. Dvořák 
v: M. Zákostelecký 
h: M. Ošanec 
hr.: D. Čičmanová, 
M. Homolová, B. Kubátová,
M. Sýkorová, T. Bělohlávek, 
J. Hrůza, P. Jelínek, D. Kranich,
A. Kubišta, F. Homola, 
M. Sýkora

273. Jsou místa oblíbená
tmou, kde nikdy a nic 
na ostrovech se skrývá
odlehlých
prem.: 18. 2. 2017 
a: J. Schalansky 
r: F. Homola 
v: K. Bělohlávek 
h: Kora et le Mechanix
hr.: M. Bělohlávková, 
D. Čičmanová, B. Kubátová, 
D. Kranich, A. Kubišta 

274. K šípku s Růženkou
prem.: 27. 5. 2017
a: V. Peřina 
r: M. Homolová 
v: R. Smolík 
h: F. Homola
hr.: M. Bělohlávková, 
D. Čičmanová, A. Kubišta, 
M. Sýkora

275. Bajaja
prem.: 14. 10. 2017
a: B. Němcová – M. Sýkorová
r: Markéta Sýkorová
v: T. Vašíčková 
h: J. B. Novotný 
hr.: M. Bělohlávková, 
D. Čičmanová, 
M. Palaščáková, D. Kranich, 
A. Kubišta, M. Sýkora, 
A. Týmal

276. Žluté – Modrá – Zelený
prem.: 6. 1. 2018
a: D. Fischerová 
r: F. Homola 
v: K. Bělohlávek 
h: F. Homola
hr.: M. Bělohlávková, 
M. Palaščáková, A. Týmal

277. Řekl bych nějakej vtip
a pak bych umřel smíchy
prem.: 16. 2. 2018
a: Š. Olivětín 
r: M. Homolová 
v: B. Jakůbková 
h: F. Homola 
hr: D. Čičmanová, 
M. Palaščáková, F. Homola, 
D. Kranich, A. Kubišta, 
M. Sýkora, A. Týmal

278. Pohádka o LIAZCE
prem.: 26. 5. 2018   
a: T. Syrovátka 
r: M. Tichý 
v: R. Smolík 
h: I. Acher
hr: D. Čičmanová, F. Homola,
D. Kranich, A. Kubišta, 
M. Sýkora, A. Týmal

279. O hodině navíc aneb
Potlach v hustníku
prem.: 13. 10. 2018 
a: V. Peřina 
r: T. Dvořák 
v: I. Nesveda 
h: M. Ošanec
hr.: D. Čičmanová, 
M. Palaščáková, M. Sýkorová,
P. Jelínek, A. Kubišta, 
D. Migač, F. Homola, 
M. Sýkora, A. Týmal

280. Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!
prem.: 16. 3. 2019
a: V. Peřina a kol. 
r: M. Homolová 
v: R. Smolík
h: F. Homola
hr.: F. Homola, A. Kubišta, 
M. Sýkora, A. Týmal

281. Elefantelin
prem.: 18. 6. 2019
a: V. Peřina a kol.
r + h: F. Homola 
v: R. Smolík 
hr.: D. Čičmanová a A. Týmal,
nebo M. Palaščáková 
a D. Migač, nebo A. Kubišta 
a M. Homolová, nebo 
M. Sýkorová a M. Sýkora

282. Pouť krkonošská
prem.: 19. 10. 2019
a: K. H. Mácha 
r: F. Homola 
v: K. Bělohlávek 
h: Kora et le Mechanix
hr.: D. Čičmanová, 
V. Košvancová-Khomová, 
B. Purmová, M. Sýkorová, 
A. Kubišta, M. Sýkora, 
P. Štěpánek

Výroční divadelní 
procházka 2015
(To nejlepší z kraťasů)
prem.: 28. 4. 2015 
der.: 29. 4. 2015

Koupaliště 
(inscenované čtení)
prem.: 17. 12. 2015

Výroční divadelní 
procházka 2016
prem.: 26. 4. 2016 
der.: 27. 4. 2016

Perníková chaloupka aneb
Bezdrátová manželka
prem.: 17. 11. 2018

Inscenace NDL v letech 2015-2019

SEZNAM DERNIÉR 2014 –2019

Inscenace Datum    Počet
derniéry repríz

Neklan. cz 24. 3. 2014 96
Janek a kouzelná fazole 5. 7. 2014 152
Pečení holubi aneb Přísloví 17. 2. 2015 97
Kolíbá se velryba 4. 7. 2015 312
Alibaba a čtyřicet loupežníků 22. 9. 2016 455
Biblické příběhy 31. 7. 2017 49
Hrnečku vař! aneb 

Dvě pohádky o hrnečku 31. 7. 2017 265
Kouzelný dům 31. 7. 2017 44
Loutky hledají talent 31. 7. 2017 45
Souhvězdí aneb Řecké báje 

mimo výseč 31. 7. 2017 77
Třetí gong aneb Loutky hrají 

divadlo 31. 7. 2017 31
Vánoce s Kulišákem 31. 7. 2017 226
Zapomněli na mě! 14. 4. 2018 55
Až opadá listí z dubu 16. 10. 2018 56
Labutí jezírko 6. 4. 2019 174



Naivní divadlo Liberec bylo založeno v roce 1949
(zprvu pod názvem Ústřední loutkové divadlo, záhy
přejmenované na Krajskou loutkovou scénu, od roku
1961 Severočeské loutkové divadlo, v roce 1968 získalo
svůj dnešní název) jako jedno z prvních profesionál-

ních loutkových divadel v bývalém Československu.
Přestože se jeho tvorba přirozeným vývojem ubírala
různými směry, v podvědomí diváků i odborníků se
zapisuje jako velmi kvalitní české loutkové divadlo již
šedesát let.
Ve svém raném období dosáhlo divadlo vrcholu roku
1959 díky hře Tajemství zlatého klíčku autorky E. Bori -
sové v režii J. Filipi, výtvarnicí byla A. Mytysková. 
V 60. letech, v době působení režiséra a scénografa 
J. Schmida, kterého přivedl tehdejší ředitel F. Sokol, se

inscenace Naivního divadla vzdalují popisu, otevírají se
dětské fantazii, vlastní imaginaci a práci v týmu. Mezi
nejoblíbenější a nejúspěšnější produkce té doby patřila
inscenace Poklad baby Mračenice od L. Dvorského (1963)
a Taškáři O. Augusty (1968).
O režii i výtvarnou stránku obou těchto představení se
postaral J. Schmid. Jméno J. Schmida bylo (a dosud je)
spojeno s činností Studia Ypsilon, které v rámci Naiv -
ního divadla působilo v letech 1968–1978. 
Koncem 70. let a během dalšího desetiletí krystalizuje
křehká poetika hříček pro děti z mateřských škol reži -
séra P. Poláka. Ty daly základ i libereckému festivalu
MATEŘINKA, který si svým zaměřením na tvorbu profe-
sionálních loutkových divadel pro děti předškolního
věku vybudoval významné mezinárodní renomé.
Z mnoha inscenací té doby patří k nejznámějším Mota -
nice K. Čukovského (1974) a dvě inscenace textů J. Vod -
ňanského Šla barvička na procházku (1978) a Potkal
klauna potkal kloun (1981) – všechny ve výtvarném
hávu P. Kalfuse a v režii P. Poláka.

Po odchodu Studia Ypsilon do Prahy okouzluje a roze -
smává mládež i dospělé publikum hudebně-komediální
styl inscenací režisérky M. Schartové, pro něž je charak-
teristický úsměvný náhled nad daným tématem. Z řady
povedených děl tohoto období lze zmínit inscenace
O věrném milování Aucassina a Nicoletty (1981, výtvarník
I. Antoš), Turandot ukrutnice v úpravě I. Peřinové (1982,
výtvarník P. Kalfus) či Ze života hmyzu – též v úpravě
I. Peřinové (1989, výtvarník J. Milfajt).

NNaaiivvnníí  ddiivvaaddlloo
LLiibbeereecc

Tajemství zlatého klíčku

Motanice

O věrném milování Aucassina a NicolettyPoklad baby Mračenice



Od počátku devadesátých let je ředitelem Naivního
divadla Liberec S. Doubrava. Divadlo nemá svého stálé-
ho 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 Naivního divadla v prů -
bě  hu devadesátých let patřily právě inscenace her
I. Peřinové, které vytvořil tým hostujících plzeňských
umělců: režisér T. Dvořák, výtvarník I. Nesveda a skla  -
da tel J. Koptík. Jedná se o čistě iluzivní inscenace Bez -
hla vý rytíř (1993), Alibaba a čtyřicet loupežníků (1994)
a Alína aneb Petřín v jiném dílu světa (1996) a Zvířecí
divadlo (1999), které mělo premiéru u příležitosti 
50. výročí Naivního divadla.

Nepřehlédnutelným počinem období po roce 2000 se
stala inscenace pražského režiséra M. Dočekala a vý -
tvarníka P. Matáska, Bouře (2002), kterou tvůrci navázali
na spolupráci s NDL při realizaci Erbenovy Kytice (1998).
Shakespearova Bouře byla roku 2004 úspěšně uvedena
na světovém festivalu konaném v rámci kongresu
UNIMA v chorvatské Rijece.

Pod řadou inscenací NDL z počátku nového tisíciletí
jsou rovněž podepsány „hrající režisérky – režírující
herečky“, M. Homolová a M. Sýkorová. S novým drama-
turgem, V. Peřinou, který roku 2003 vystřídal I. Peři no -
vou, se zasloužili o oživení studiového prostoru NDL –
například koláž textů českého básníka I. Wernische ...
a jiný Bedřich ... (2003).
K nejoceňovanějším inscenacím v historii NDL patří
Krásný nadhasič aneb Požár Národního divadla (2005),
v režii Tomáše Dvořáka. Autorka textu, Iva Peřinová,
byla za svou hru mj. nominována na výroční Cenu

Turandot ukrutnice

Kytice

Bezhlavý rytíř

Alína aneb Petřín v jiném dílu světa

Zvířecí divadlo

Krásný nadhasič aneb Požár Národního divadla



Alfréda Radoka, inscenaci natočila Česká televize
a NDL ji dokonce opakovaně uvedlo i na jevišti histo-
rické budovy Národního divadla. O pět let později se
stejný tvůrčí tým úspěšně utkal s loutkovou interpre-
tací slavného baletu P. I. Čajkovského – Labutí jezírko
(2009).
Vedle osvědčených a zkušených režisérů však NDL pra-
videlně zve ke spolupráci také mladé tvůrce. V NDL za -
čínala svou profesní dráhu řada dnes již etablovaných
režisérů (J. Jirků, M. Tichý, J. Adámek, P. Vodička, J. Vaší -
ček a další), z nichž se mnozí do NDL opakovaně vracejí.
P. Vodička v NDL nastudoval v letech 2004–2008 trip -
tych oceňovaných komedií s historickou tématikou –
Cena festivalu České divadlo za inscenaci Tristan a Isol -
da (2004). Netradičně výtvarně koncipovaná inscena -
ce M. Tichého, Pohádka o Raškovi (2008), si vysloužila
dvě z šesti udělovaných cen na jubilejním 20. ročníku
festivalu Mateřinka a cenu Erik za nejlepší loutkářskou
inscenaci v ČR v sezóně 2008/2009.

Dlouhodobě úspěšná je rovněž spolupráce režisér-
ky M. Homolové a autora a dramaturga V. Peřiny při
tvorbě pro nejmenší diváky – Písmenková polívka (2005),
Hrnečku, vař! (2007) a další. Jejich inscenace Budulínek
(2012) byla – vedle řady dalších ocenění – vyhlášena
nejlepší českou loutkovou inscenací roku. Podobně
velký ohlas si vysloužil i další počin tohoto týmu, O be -
ránkovi, který spadl z nebe (2014). Nonverbální inscena-
ce určená dětem od 2 let byla mj. nominována na Cenu
divadelní kritiky v kategorii Inscenace roku, což je
v konkurenci velkých činoherních divadel z celé ČR
nesmírný úspěch. Cenou ERIK za nejinspirativnější čes-
kou loutkovou inscenaci roku i Cenou Divadelních
novin se může pochlubit i další studiová inscenace
Michaely Homolové Čechy leží u moře (2016). V roce
2019 se stejný tvůrčí tým s nemenším úspěchem vrátil
opět k práci pro nejmenší děti – téměř bezeslovná in sce -
nace Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! obdržela na mezinárodním
festivalu Mateřinka hned 4 individuální ocenění.
V rámci tvorby pro dospělé publikum pro změnu zazá  -
řil studiový experiment Filipa Homoly Jsou místa oblí -
bená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odleh-
lých (2017), který obdržel mj. prestižní Cenu divadelní
kritiky v kategorii Scénografie roku (Kamil Bělohlávek). 
Všechny zmíněné studiové inscenace – v čele s jazyko vě
univerzálně srozumitelným Beránkem – byly pozvány
na řadu prestižních českých i zahraničních divadelních
festivalů. 
Na nich je Naivní divadlo pravidelným hostem, neboť
podniká četné cesty nejen do většiny evropských zemí,
ale představilo se také v Japonsku, Číně, Hong Kongu,
na Tchaj-wanu, v USA, v Kanadě, Mexiku, Indii, Izraeli,
Koreji či v Pakistánu.

Labutí jezírko

Pohádka o Raškovi

Budulínek O beránkovi, který spadl z nebe

Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých



Studio Ypsilon
Studio Ypsilon vzniklo v roce 1963 jako skupina mladých
tvůrčích divadelních pracovníků a v letech 1969–1978
bylo stálým souborem Naivního divadla v Liberci. 
Stu dio mělo výrazný experimentální charakter a osobi -
tou poetiku, vycházející ze životního pocitu současného
mladého člověka a jeho nazírání na svět. Řadilo se
k předním malým scénám a zastávalo svérázné místo
v československém divadelnictví. Metodou jeho práce
byla kolektivní improvizace a kolektivní sebehra.
Repertoár Studia Ypsilon byl žánrově bohatý: od kolek-
tivních improvizací bez předem stanoveného tématu
(s vařením pokrmu na jevišti) k zábavně naučnému
di vadlu faktu (encyklopedické heslo XX. století, Depeše
a jiné na kolečkách) nebo k„nehratelným“ dramatickým
textům (Touha chycená za ocas, Láska k bližnímu), přes
hudebně dramatické divadlo (Carmen nejen podle Bi ze -
ta, Mamzelle Nitouche, Žebrácká opera), výrazná před-
stavení ruských a sovětských autorů (Věčný manžel,
Dvanáct křesel) i inscenace, které prostřednictvím ypsi-
lonkovské poetiky zpřítomňovaly některé tituly z čes -

kého a světového klasického odkazu (Potopa světa,
Mackbeth, ubu králem), až po hry z vlastní autorské
dílny – Třináct vůní, O tom jak ona, Michelangelo Buona -
rroti, Život a smrt Karla Hynka Máchy, Kovář Stelzig. Tyto
hry napsal Jan Schmid, zakladatel souboru, ale také
jeho režisér a umělecký vedoucí. Herectví Studia Ypsi -
lon bylo syntetické (s důrazem na hudebně-akustické
výrazové prvky), autorské a projektovalo se montážním
střihovým způsobem. Svéráznou složkou repertoáru
Studia byly improvizované programy, které měly cha-
rakter hledání a zkoušení (Takzvaný večer na přidanou,
Večery pod lampou).
Od vzniku Ypsilonky až do jejího odchodu do Prahy se
mohli liberečtí diváci průběžně setkávat s Jitkou Nová -
kovou, Karlem Novákem, Zuzanou Schmidovou, Janou
Synkovou, Luďkem Sobotou, Petrem Popelkou, Janem
Valou, Jiřím Wimmrem, Marií Durnovou, Kateřinou Líro -
vou, Jiřím Lábusem, Václavem Helšusem, Rostislavem
Novákem, Bronislavem Poloczkem, Ondřejem Havel kou,
samozřejmě i s Janem Schmidem, Miroslavem Kořín kem
a řadou dalších herců a hostů.
V roce 1978 se Studio Ypsilon přesouvá do Prahy, kde
pod vedením Jana Schmida působí dodnes.

Z textu Dr. Františka Sokola (NDL 1949–1979) 

Carmen nejen podle Bizeta

C. k. polní maršálek

Michelangelo Bounarroti

Michelangelo Bounarroti



The Naive Theatre Liberec was established in 1949, and
it was one of the first professional puppet theatres in
the former Czechoslovakia. Even though its production
has naturally taken various directions, it has, for the
last sixty years remained in the minds of the audience
as well as professionals as the Czech puppet theatre of
an excellent quality.  
The theatre’s early period peaked in 1959 with a play
The Secret of the Golden Key by E. Borisová with J. Filipi
as the director and with A. Mytysková as stage designer.
From the beginning of sixties, when F. Sokol came 
as a director and consequently under the work of 
J. Schmid, a director and stage designer, performances
put on by the Naive Theatre went beyond a mere 
narration; and aimed at evoking children’s fantasies,
expanding own imagination and teamwork. Among
the most popular and successful productions of this
period were The Treasures of an Old Bat, The Frowner
by L. Dvorský (1963) and Pranksters by O. Augusta
(1968) with J. Schmid being the director and stage
designer for both shows. His name was (and still is)
also connected with the activities of STUDIO YPSILON,
the other group of the theatre's artists which was active
part of the Naive Theatre during the years 1968–1978. 
At the end of the seventies and during the eighties, the
delicately fragile poetry of puns present in children’s
shows directed by P. Polák had crystallized and provided
the impetus for organizing the festival MATERINKA
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 performance entanglement (1974) and
two shows by J. Vodňanský, A Crayon Going for a Walk
and When a Clown was Met by a Clown (1981) are,
among many others, the most known shows of that
era. It was the set designer P. Kalfus together with the
director P. Polák who contributed immensely to the
production of these shows.  After the Studio Ypsilon
move to Prague, it was the directrice M. Schartová 
who enchanted the young and adult audiences and
made them laugh with her style that combined
music with a comedy; her shows were characterized
by emphasizing a joyous aspect of a given theme.
Among many other performances produced during
this period belong adaptations of works from the
middle ages Devoted Love of Aucassin and Nicolette
(1981, stage design by P. Kalfus), Turandot, the Cruel
Woman by I. Peřinová (1982, stage design by P. Kalfus);
further, the show From the Life of Insects by I. Peřinová
(1989, stage design by J. Milfajt) was also produced
during this decade.  From the beginning of the nineties,
S. Doubrava has been the director of the Naive Theatre.
The theatre has no permanent director and collaborates
with visiting professionals from other puppet and
drama play theatres. In its artistic endeavors, the theatre
has drawn on its own group of experienced actors, and

above all, on I. Peřinová's original creations. In the
nineties, some of the most successful performances
put on by the Naive Theatre of Liberec have been
those by the author I. Peřinová. They were put together
by a hosting team of artists: T. Dvořák as a director;
I. Nesveda as a stage designer; and J. Koptík who
composed the music. These performances included
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 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, J. Vašíček 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 Materinka festival
and also the award ERIK-for the best puppet show in
the Czech Republic in season 2008/2009.
In the new millenium the Naive theatre have often
been praised for its "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...).
Very successful has also been the collaboration between
the director M. Homolová and the writer and dramaturg
V. Peřina, who have been working on productions for
the youngest of audiences (Graphic Soup (2005), Cook,

The Naive Theatre
Liberec 



Pot, Cook! (2007) and many more). Their 2012 production
of Budulínek has been – apart from other awards 
and nominations – awarded the best Czech puppet
production of the year. Equally successful was another
piece created by this team About the Lamb that Fell
From The Sky (2014). Nonverbal production made for
children as young as 2 years old was also nominated
for the best production of the year at the Critics Awards,
which was an enormous success considering the 
competition of all drama theatres in the Czech Repub -
lic. M. Homolová’s studio performance Bohemia lies by
the Sea (2016), has been recently awarded The ERIK
Award for the most inspirational Czech puppet show
of the year and also Divadelní noviny Award 2016.  
In 2019, the same creative team returned, with no less
success, to work for the youngest children.  An almost
wordless production of Choo. Choo. Hůů. Haf! received
four individual awards at the international festival
Mateřinka. As part of his work for adult audiences, Filip
Homola’s studio experiment There Are Places Favoured
by Darkness where Never and Nothing on Remote
Islands Is Hidden (2017) was shining. Among many
other awards the performance received the prestigious
Theater Critics Award in the Scenography of the Year
category (Kamil Bělohlávek).
All mentioned studio productions (especially the 
universally comprehensible About the Lamb...) have
been invited to the series of prestigious Czech and
international puppet festivals, in which Naive Theatre
Liberec often takes part. 
The productions have been introduced not only in
Europe, but also in China, Hong Kong, Taiwan, Japan,
USA, Canada, Mexico, India, Israel, Korea or Pakistan.

Das Naive Theater Liberec wurde im Jahre 1949 ge grün-
det (unter dem Namen Zentrales Marionettentheater,
wurde in Regionalmarionettenbühne und 1961 in
Nordböhmisches Marionettentheater umbenannt, seit
1968 führt es den heutigen Namen), als eine der ersten
professionellen Bühnen in der damaligen Tschechoslo -
wakei. Sein künstlerisches Schaffen entwickelte sich
naturgemäß in verschiedene Richtungen; im Bewusst -
sein des Publikums sowie der Fachleute steht es bereits
seit sechzig Jahren für ein hochwertiges tschechisches
Marionettentheater. 
In seiner frühen Phase erreichte das Naive Theater
seinen Höhepunkt im Jahre 1959 mit der Inszenierung
Tajemství zlatého klíčku (Das Geheimnis des goldenen
Schlüssels) der Autorin E. Borisová unter der Regie von
J. Filipi, mit Ausstattung von A. Mytysková. In den 60er
Jahren, unter der Leitung von František Sokol, verlieren
die Inszenierungen des Naiven Theaters unter dem
Regisseur und Bühnenbildner J. Schmid den beschrei-
benden Charakter und öffnen sich der Kinderphan tasie,
Einbildungskraft und Teamarbeit. Zu den beliebtesten
und erfolgreichsten Inszenierungen dieser Zeit gehö-
ren Poklad baby Mračenice (Der Schatz des alten Weibes
Mračenice, 1963) von L. Dvorský und Taškáři (Die
Spinner, 1968) von O. Augusta. Jan Schmid führte in
beiden Fällen Regie und war auch Autor der Aus stat -
tung. Sein Name war (und ist bis heute) mit der Tätig -
keit des Studios Ypsilon eng verbunden, das in den
Jahren 1968–78 bei den Aufführungen des Naiven
Theaters mitwirkte. 
Ende der 70er Jahre und in den darauffolgenden Jahren
kristallisiert sich die zarte Poetik des Regisseurs P. Polák
in seinen Inszenierungen für Vorschulkinder heraus. 
So entwickelte sich in Liberec das Festival MATEŘINKA,
das dank seiner Ausrichtung auf das Schaffen professio -
neller Marionettenbühnen für Vorschulkinder ein be -
deutendes internationales Renommee genoss. Von
den vielen Inszenierungen dieser Zeit gehören zu den
berühmtesten Motanice (Kuddelmuddel, 1974) von
K. Čukovský und zwei Theateradaptionen der Texte
von J. Vodňanský Šla barvička na procházku (Es ging
einmal ein Farbstiftlein spazieren, 1978) und Potkal
klauna potkal kloun (Es traf ein Clown einen Clouwn,
1981) – alle mit Ausstattung von P. Kalfus und unter
der Regie von P. Polák.
Nachdem das Studio Ypsilon nach Prag umzieht, wer-
den die Jugend sowie das erwachsene Publikum in
Liberec durch den musikalisch-humorvollen Inszenie -
rungs stil der Regisseurin M. Schartová angesprochen,
für den eine ironische Distanz zum dargestellten The ma
typisch ist. Besonders erwähnenswert unter den zahl-
reichen erfolgreichen Produktionen dieser Zeit sind die
Inszenierungen O věrném milování Aucassina a Nico letty
(Über die treue Liebe von Aucassino und Nicoletta,
1981, Ausstattung I. Antoš), Turandot ukrutnice (Turan -
dot die Grausame in Bearbeitung von I. Peřinová, 1982,
Ausstattung P. Kalfus) und Ze života hmyzu (Aus dem
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Leben der Insekten, 1989, Ausstattung J. Milfait) – in
Bearbeitung von I. Peřinová.
Seit den frühen 90er Jahren wird das Naive Theater Li -
berec von Stanislav Doubrava geleitet. Das Theater hat
keinen ständigen Regisseur und arbeitet mit gastie ren -
den Regisseuren aus anderen Marionetten- sowie
Schauspieltheatern zusammen. Die künstlerische Tätig -
keit des Theaters stützt sich auf das ausgereifte En -
semble und insbesondere auf das dramatische Werk
der Autorin und Dramaturgin I. Peřinová. 
Zu den erfolgreichsten Produktionen des Naiven Thea -
ters der 90er Jahre gehören die Inszenierungen der
Bühnenstücke von I. Peřinová, die das gastierende
Team der Pilsener Theatermacher vorbereitete: der
Regisseur T. Dvořák, der Bühnenbildner I. Nesveda und
der Komponist J.elt sich um rein illusionsbildende
Inszenierungen: Bezhlavý rytíř (Der kopflose Ritter,
1993), Alibaba a čtyřicet loupežníků (Ali Baba und die
vierzig Räuber, 1994), Alína aneb Petřín v jiném dílu
světa (Alína oder der Laurenziberg in einem anderen
Weltteil, 1996) und Zvířecí divadlo (Das Tiertheater,
1999), letzteres wurde anlässlich des 50. Jahrestages
des Naiven Theaters uraufgeführt.
Ein nicht zu übersehendes Ereignis der Periode nach
2000 ist die Inszenierung des Prager Regisseurs M. Do -
čekal und des Bühnenbildners P. Matásek, Bouře (Der
Sturm, 2002), mit dem das Team an die Zusammen ar -
beit mit dem Naiven Theater bei der Theateradaption
Erbens Kytice (Blumenstrauß, 1998) anknüpft. Shake -
spears Bouře (Der Sturm) wurde 2004 beim Festival im
Rahmen des Kongresses UNIMA im kroatischen Rijeca
erfolgreich präsentiert.
Viele Inszenierungen der letzten Jahre haben M. Ho -
mo lová und M. Sýkorová vorbereitet, die gleichzeitig
als Regisseurinnen und Schauspielerinnen aktiv sind.
Zusammen mit dem neuen Dramaturgen, V. Peřina, der
2003 den Platz I. Peřinovás eingenommen hat, haben
sie sich vor allem durch die Belebung der experimen-
tellen Bühne des Naiven Theaters (zum Beispiel mit
einer Kollage der Texte des tschechischen Dichters
I. Wernisch …a jiný Bedřich…/… und ein anderer Bed -
řich) einen Namen gemacht.
Die Inszenierung Krásný nadhasič aneb Požár Národ -
ního divadla (Der schöne Oberfeuerwehrmann oder
Der Brand des Nationaltheaters, 2005), unter Regie
T. Dvořáks, wird von den Kritikern als eine der besten
Inszenierung in der Geschichte des Naiven Theaters
überhaupt bezeichnet. Die Autorin I. Peřinová wurde
dafür für den Alfréd-Radok-Preis nominiert und die
Inszenierung wurde im Tschechischen Fernsehen ge -
zeigt, und mehrmals sogar im historischen Gebäude
des Prager Nationaltheaters. Fünf Jahre später hat das-
selbe Team eine erfolgreiche Bearbeitung des berühm-
ten Balletts von P. I. Tschaikowski Der Schwanensee
(2009) für das Marionettentheater gemacht.
Neben den erfahrenen und bewährten Regisseuren
lädt das Naive Theater auch immer häufiger junge,
angehende Künstler zur Mitarbeit ein. So begann hier
die berufliche Laufbahn von vielen inzwischen etablier -
ten Regisseuren (J. Jirků, M. Tichý, J. Adámek, P. Vo dič ka,
J. Vašíček u.a.), von denen manche ins Naive Theater
zurückkehren. P. Vodička hat im Naiven Theater in den

Jahren 2004–2008 ein hochgeschätztes Komödien-Trip  -
tychon mit historischer Thematik einstudiert (der Preis
des Festivals „Tschechisches Theater“ für die Inszenie -
rung Tristan a Isolda/ Tristan und Isolde). Die bühnen-
bildnerisch bemerkenswert gestaltete Inszenierung
von M. Tichý Pohádka o Raškovi (Das Märchen von
Raška, 2008) wurde mit zwei Preisen des 20. Jahrgangs
des Festivals Mateřinka ausgezeichnet sowie mit dem
ERIK-Preis für die beste Inszenierung im Bereich tsche-
chisches Marionettentheater in der Saison 2008/2009.
Von Erfolg gekrönt ist auch die Zusammenarbeit der
Regisseurin M. Homolová mit dem Autor und Drama tur -
gen V. Peřina an den Inszenierungen für die kleinsten
Zuschauer (Písmenková polívka / Buchstabensuppe,
2005; Hrnečku vař!/ Töpflein, koch!, 2007 u.a.). Ihre In -
szenierung Budulínek (Budulínek) wurde – neben vielen
anderen Preisen – zum besten tschechischen Mario ne -
ttenstück erklärt. Ebenfalls die Inszenierung O berán -
kovi, který spadl z nebe (Die Schäfchenwolke, die vom
Himmel fiel, 2014), die dasselbe Team vorbereitet hat,
ist beim Publikum sehr gut angekommen. Diese non-
verbale, für Kinder ab 2 Jahren bestimmte Inszenie rung
wurde u.a. für den Preis der Theaterkritik im Bereich
Inszenierung des Jahres nominiert, was in dem Wett -
bewerb der großen Schauspielbühnen aus der ganzen
Tschechischen Republik ein durchschlagender Erfolg
war. Preisgekrönt ist auch die experimentelle Insze -
nie rung von Michaela Homolová Čechy leží u moře
(Böh men liegt am Meer, 2016). Sie wurde mit dem
ERIK-Preis für die meist inspirierende tschechische
Inszenierung des Jahres und mit dem Preis der Theater -
zeitung Divadelní noviny ausgezeichnet. 2019 kehrte
dasselbe kreative Team mit nicht minderem Erfolg zur
Arbeit für die kleinsten Zuschauer zurück – die fast wort -
lose Inszenierung Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! (Tsch-tsch-tsch.
Tsch-tsch-tsch. Hup. Wau!) erhielt gleich vier gesonderte
Preise beim Festival Mateřinka. 
Im Rahmen des Schaffens für das erwachsene Publi -
kum fand vor allem die experimentelle Inszenierung
von Filip Homola Jsou místa oblíbená tmou... (nach
Judith Schalanskys Atlas der abgelegenen Inseln, 2017)
große Beachtung. Es wurde ihr – neben manchen an -
de ren Preisen – der hoch angesehene Preis der Theater -
kritik im Bereich Bühnenbild des Jahres verliehen
(Bühnenbildner Kamil Bělohlávek).
Alle erwähnten experimentellen Inszenierungen – mit
der sprachlich universell verständlichen Schäfchen wolke
voran – wurden zu vielen renommierten in- und aus-
ländischen Theaterfestivals eingeladen, wo das Naive
Theater regelmäßig zu Gast ist. Es unternimmt viele
Reisen und hat nicht nur in den meisten europäischen
Ländern gastiert, sondern auch in China, Hongkong,
Taiwan, in den USA, in Kanada, Mexiko, Indien, Israel,
Korea und Pakistan.



Fondé en 1949, le Théâtre Naïf de Liberec (TNL) a été
l’une des premières scènes professionnelles de marion -
nettes en Tchécoslovaquie. Bien que sa création ait pris
un chemin particulier, les spectateurs et la critique le
connaissent depuis cinquante ans, comme un théâtre
de marionnettes beneficiant d’une excellente réputa-
tion. 
Sa première période culmine grâce au spectacle de
E. Borisová Le Secret de la petite clé dorée (1959), mise
en scène par J. Filipi, décors de A. Mytysková. Dans les
années 60, sous la direction de František Sokol et grâce
au travail de mise en scène et de scénographie de 
Jan Schmid, les réalisations du Théâtre Naïf se sont 
éloignées des réalisations classiques et elles se sont
ouvertes à la fantaisie de l’enfant, à l’imagination-même
et au travail d’équipe. Parmi les meilleures réalisations
de cette périodeà, on compte Le Trésor de la vieille
Mračenice dont l’auteur est L. Dvorský (1963) et Les
Plaisantins de O. Augusta (1968). Leurs mises en scène
et décors ont été réalisés par J. Schmid. Le nom de cet
artiste est lié à l’activité du Studio Ypsilon qui représente
la deuxième équipe de ce théâtre de 1969 à 1978. 
Dans les années 70 et pendant les dix années suivantes,
les spectacles ont été teintés d’une tendre poésie qui
colora les petites réalisations conçues pour les enfants
par le metteur en scène Pavel Polák. Ces spectacles
furent à la base du célèbre festival de Mateřinka, orga-
nisé à Liberec et orienté vers la création pour le jeune
public. Parmi les spectacles importants préparés pour
ce festival, on peut mentionner surtout Motanice /
L’embrouillamini de K. Čukovskij (1974) ainsi que la
mise en scène de deux textes de J. Vodňanský, un
Crayon de couleurs est allé faire une promenádě (1978) et
un Clown a rencontré un Clown (1981). Le scénographe
Pavel Kalfus coopéra pour toutes ces réalisations avec
le metteur en scène P. Polák. 
Après le départ du Studio Y pour Prague, les spectateurs
sont enchantés , aussi bien les enfants que les adultes,
par la touche comique et l’environnement musical des
réalisations de Markéta Schartová. Le sourire est le trait
caractéristique de ses créations. Il faut citer, entre autres,
l’adaptation d’un roman de moyen-âge, Sur l’amour
fidèle d’Aucassin et Nicolette /1981, décors d’Ivan Antoš/,
Turandot la cruelle d’Iva Peřinová /1982, décors de
P. Kalfus/ et un montage scénique d’après l’oeuvre 
des frères Čapek De la vie des insectes /1989, décors de 
J. Milfajt/. 
Au début des années 90, Stanislav Doubrava prit la
tête du Théâtre Naïf. Le théâtre travaille sans metteur
en scène attitré, il collabore avec les professionels des
autres théâtres de marionnettes et des théâtres drama-
tiques. Dans les activités artistiques, le théâtre s’appuie
sur un ensemble exceptionnel d’acteurs et sur la
créativité de son auteur : Iva Peřinová. 
Parmis les meilleurs titres du Théâtre Naïf des années
90, on trouve les réalisations de Iva Peřinová, préparées
par l’équipe de Plzeň – par le metteur en scène Tomáš

Dvořák, le scénographe Ivan Nesveda, et par le  
compositeur Jiří Koptík. Ce sont les productions surtout
illusives: Le Chevalier sans tête (1993), Ali Baba et les
quarante voleurs (1994) et Alína ou Petřín dans un autre
coin du monde (1996) et Le théâtre de animaux (1999).
La Tempête (2002), remarquable oeuvre de l’époque
entâmée en l’an 2000, fut la réalisation du metteur en
scène pragois M. Dočekal et du créateur P. Matásek.
Cette création prolongeait leur collaboration avec le
TNL après la production Kytice (1998) de Karel Jaromir
Erben. La Tempête de Shakespeare rencontra un large
succès au festival mondial se déroulant dans le cadre
du congrès UNIMA à Rijeka en Croatie. 
Depuis quelques années, les mises en scène du TNL
sont également signées par des « comédiennes 
mettant en scène » ou « des metteuses en scènes
jouant la comédie » : Michaela Homolová et Markéta
Sýkorová. Tout comme le nouveau dramaturge Vit
Peřina, qui prit la relève d’I. Peřinová à partir de 2003,
elles insufflèrent une nouvelle vie à l’espace du studio
du TNL (ce fut le cas avec le collage de textes du poète
tchèque I. Wernisch ...et l’autre Bedřich...).
Parmis les titres les plus acclamés dans l’histoire du
théâtre, on trouve la réalisation de la pièce de I. Peřinová
Le beau capitaine des sapeurs-pompiers, ou : l’incendie du
Théâtre national (2005). Le beau capitaine permit à son
auteure d’être, entre autre, nomminée pour le Prix
annuel de Alfréd Radok. La représentation fut
retransmise à la télévison tchèque et même reprise
dans l’enceinte historique du Théâtre National. Cinq
ans plus tard, la même équipe de créateurs réussi avec
bonheur une interprétation pour marionnettes du
célèbre ballet de Tchaikovski Le lac des Cygnes (2009).
En plus d’auteurs expérimentés et de metteurs en
scène chevronnés, le TNL ouvre également de plus en
plus ses portes à de jeunes créateurs débutants. Au
TNL beaucoup des metteurs en scène célèbres ont
commencé une carrière réussie (J. Jirků, M. Tichý,
J. Adámek, P. Vodička, J. Vašíček…) et beaucoup 
reviennent au TNL. Pendant la période 2004–2008,
P. Vodička et l’équipe du TNL mirent en scène un 
tryptique de comédies très apprécié et portant sur un
thème historique (Prix du festival du Théâtre tchèque
pour la mise en scène de Tristan et Iseult). 
La production artistique très originale de M. Tichý, Conte
sur Monsieur Raška (2008), fut deux fois récompensée
lors du jubilée du 20ème anniversaire du festival Mate -
řinka et a obtenu le prix Erik d’UNIMA tchèque pour la
meilleure réalisation de marionnettes en République
Tchèque pour la saison 2008/2009. 
La longue et fructueuse collaboration de la metteuse
en scène M. Homolová et de l’auteur et dramaturge
V. Peřina, a également été couronnée de succès dans
le domaine de la création destinée au plus jeune public
(La soupe aux lettres (2005), Petit pot, cuis ! (2007) et
bien autres.) Leur création Boudoulinek (2012), en plus
d’une impressionnante série de récompenses, a reçu 
le titre de meilleure production de marionnettes de
l’année en République tchèque. Une autre création du
même tandem, L’Agneau tombé du ciel (2014), a, elle
aussi, remporté un grand succès. Cette production non
verbale, destinée aux enfants à partir de 2 ans, a été
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nominée pour le prix de la critique de théâtre dans la
catégorie création de l’année. Cette nomination constitue
un énorme succès compte tenu de la concurrence 
exacerbée que se livrent les grands théâtres de toute 
la République tchèque. Le prix ERIK pour la création
tchèque de marionnettes la plus inspirante de l’année,
ainsi que le prix décerné par le Magazine du Théâtre
(Divadelní noviny), ont également récompensé une
autre production de Michaela Homolová, Les pays
tchèques s’étendent au bord de la mer (2016), destinée 
à être jouée dans le studio du TNL. En 2019, la même
équipe de créateurs s’est remise au travail avec tout
autant de bonheur. Elle produit, pour les plus jeunes
enfants, une création non verbale, Tchou tchou, Tut tut,
wouaf wouaf ! Elle reçut 4 prix individuels lors du festival
Mateřinka. Dans le cadre des créations pour adultes, une
production expérimentale de Filip Homola, destinée

au studio du TNL, n’a pas manqué d’attirer l’attention. 
Il s’agit de la pièce L’obscurité préfère des endroits reculés
où rien ni personne se cache sur les îles isolées (2017), qui
– parmi de nombreux autres prix – a reçu le prestigieux
Prix de la critique de théâtre dans la catégorie meilleure
scénographie de l’année (Kamil Bělohlávek).
Toutes les productions de studio mentionnées ci-dessus
– au premier rang desquels on trouve l’agneau tombé
du ciel, universellement compréhensible - ont été 
invitées dans les plus prestigieux festivals de théâtre
tchèques et internationaux.
Le Théâtre Naïf est un hôte régulier de ces festivals, il
effectue de nombreux voyages non seulement dans la
plupart des pays européens, mais se produit également
au Japon, en Chine, à Hong Kong, à Taiwan, aux 
États-Unis, au Canada, au Mexique, en Inde, en Israël,
en Corée ou encore au Pakistan.
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