
 1 

Týden české loutky 
Program 19. 10. – 23. 10. 2022 

 

18. 10. Plzeňský dům – Slavnostní otevření výstavy České loutky následované 
představením Pianista v podání Loutkového divadla V Boudě 

Výstava představí loutky několika výtvarníků spojených s českým loutkovým divadlem, 
zejména pak s Divadlem Alfa v Plzni. Výběr je vskutku reprezentativní, Petr Matásek, Ivan 
Nesveda nebo Pavel Kalfus patří mezi legendy českého loutkářství. Návštěvníci uvidí loutky 
v životní velikosti z pohádky o Zlatovlásce, seznámí se s regionální historií prostřednictvím 
loutek z inscenace Psohlavci, nebo proniknou do českých dějin s loutkou Jana Žižky 
z Trocnova. Malí návštěvníci si mohou i pohrát s rodinným loutkovým divadlem. Externí 
expozice loutek z archivu Divadla V Boudě bude k vidění také v Divadle Peruchet 

 

19. 10. Divadlo Peruchet 10:00 a 15:00 – Kašpárkovo varieté, Loutkové divadlo V Boudě 
(beze slov) 

Pásmo varietních výstupů různých loutek, kterým provází Kašpárek a ve kterém malí diváci 
uvidí, co všechno dokáží dřevěné loutky. Toto pásmo vychází z klasických revue trikových 
loutek, která hráli na Plzeňsku kočovní a následně profesionální loutkáři v čele se Skupovým 
divadlem. Nejstarší plzeňské aktivní amatérské Loutkové divadlo V Boudě (s více než 90 letou 
tradicí) se drží v této inscenaci věrně tradice českého loutkového divadla, komické výstupy 
však doplňuje o aktuální témata. Diváci uvidí v představení tradiční loutky Kašpárka, Dupáka 
nebo koláčový „kolotoč“, stejně jako modernější loutky klaunů a artistů (na jevištích na 
Plzeňsku se objevují od 20.let 20.století). Loutkové divadlo v Boudě patří k nejdéle hrajícím 
amatérským souborům českého loutkového divadla. Ve vlastnictví a správě mají jeden 
z nejbohatších archivů českých marionet. Část archivu ukáží během festivalu také v Divadle 
Peruchet. 

 

20.10. Divadlo Peruchet 20:00 – Don Juan a Johannes Doktor Faust, Divadlo Alfa (v 
češtině s francouzským překladem mezi jednotlivými scénami) 

Obě hry jsou zhuštěnými verzemi (každá trvá cca 30 min) “parádních kusů” českých lidových 
loutkářů, kteří na našem území působili od konce 18. stol. jako svérázná (a většinou 
mimoděčná) součást národního obrození. Jednotlivé loutkářské rody si vytvořily (a z generace 
na generaci předávaly) svoji specifickou textovou verzi. Jevištní i jazykové prostředky 
používané těmito kočovnými marionetáři dodnes okouzlují poezií “kouzla nechtěného”. 
Režisérem inscenace je Tomáš Dvořák, vyhlášený a respektovaný u nás i v zahraničí právě 
kvůli návratu k českým loutkářským kořenům a schopnosti zpracovat původní látku s úctou k 
tradici a zároveň s ohledem na současného diváka. Jeho nastudování her lidových loutkářů 
Dona Šajna a Doktora Fausta patří k nejstarším a stále žádaným položkám v repertoáru Divadla 
Alfa. K všem „kusům“ vytvořil režisér T. Dvořák velmi originální kolekce loutek, jež 
„zkolážoval“ z nejrůznějších běžných předmětů. Inscenace tak těží z dráždivého kontrastu mezi 
konvencemi tradičního loutkového divadla a vskutku netradičními „surrealistickými“ loutkami. 
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Navíc přináší osobitý a v neposlední řadě i zábavný vhled do dvou archetypálních příběhů 
evropské literatury.  

„Johanes doktor Faust“, původně vychází z knížky lidového čtení z 16. stol. o učenci, který 
zaprodal svou duši ďáblu. Ve všech českých loutkářských verzích je výrazně posílena paralelní 
parodická linie komické postavy Kašpárka a řada scén je rozvinuta a nazřena „plebejským“ 
pohledem. „Don Šajn“ je osobitou variantou španělské pověsti ze 14. stol. o svůdci žen donu 
Juanovi, a jejich pozdějších dramatických zpracování. Johanes doktor Faust“ a „Don Šajn“ se 
už úspěšně představily v SRN, Francii, Itálii a Japonsku. 

Divadlo Alfa je jedním z nejlepších českých profesionálních loutkových divadel. Jedno z mála 
stále udržuje staročeskou loutkovou tradici a prezentuje ji v moderním duchu. Kromě 
úspěšných Tří mušketýrů Divadlo Alfa zaujalo ve světě také loutkovými parodiemi James 
Blond  a Cha-cha-cha nebo moderními verzemi her starých lidových loutkářů Don Šajn, 
Johanes Doktor Faust a Jenovéfa. 

 

21.10. Pražský dům 18:00 a 20:00 – Tři mušketýři, Divadlo Alfa (beze slov) 

První část Dumasovy trilogie o třech mušketýrech již více než 160 let (1844) poutá zájem 
čtenářů na celém světě a patří i mezi díla, jež jsou často dramatizována a filmována. Patrně 
nejoriginálnější z filmových verzí je půlhodinová němá groteska Maxe Lindera z r. 1922. Právě 
ona – samozřejmě vedle románu – nám posloužila jako inspirační východisko k „maňáskové 
grotesce“ na dané téma, nikoli ovšem k nápodobě (to by ani nebylo možné), ale pouze k získání 
odvahy k „přečtení“ notoricky známého příběhu s potřebným nadhledem a v žádoucí zkratce. 
A inspirovala nás i po formální stránce – ve výsledném „scénickém komiksu“ je důraz kladen 
na vizuální složku a akci, text má „esemeskový“ charakter a rozměr, zatímco funkci filmových 
mezititulků přebraly písničky, zpívané za živého doprovodu harmoniky, dud a bicích.  

Tři mušketýři jsou mezinárodně  nejúspěšnější českou loutkovou inscenací po roce 2000.  Mezi 
cenami, které inscenace doma i po světě od své premiéry nasbírala, jsou ceny z loutkářského 
festivalu Skupova Plzeň, cena Erik, velmi prestižní nominace výroční divadelní Ceny Alfréda 
Radoka (2006) nebo pomyslný titul Inscenace roku 2006 v anketě Divadelních novin. 
Hostovalo po celé světě, včetně USA, Kanady nebo Japonska. Do Bruselu se vrací po více než 
10 letech. 

 

22.10. Divadlo Peruchet 11:00 a 15:00 – Budulínek, Naivní divadlo Liberec (v češtině s 
francouzským překladem před vystoupením) 

Budulínek neposlouchá, babička s dědečkem špatně slyší a liška zase slyší až moc... 

Žil byl jednou jeden malý chlapec. Jmenoval se Budulínek. Rodiče již bohužel neměl. Zato měl 
ještě babičku a dědečka! A ti to s Budulínkem neměli ani trochu snadné. Budulínek je totiž 
vůbec, ale vůbec neposlouchal! A tak není divu, že se jednoho dne dostal do pěkné šlamastyky, 
protože i přes varování svých prarodičů, aby nikomu neotvíral, vpustil do domu proradnou 
lišku. 

Tvůrci studiového představení respektovali dobře známou zápletku klasické české pohádky, 
nicméně ji originálně rozpracovali o řadu inovujících motivů. Téma poslouchání se v jejich 
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podání netýká pouze neposlušného Budulínka či přecitlivělých ušisek záludné lišky, ale rovněž 
Budulínkových prarodičů, kteří naopak slyší prachbídně. Půvabná studiová inscenace je plná 
humoru, živé muziky a ryze loutkářských lahůdek. Vít Peřina obdržel za autorství textu Cenu 
Divadelních novin za Tvůrčí počin sezóny 2011/2012 v kategorii Alternativní divadlo. 
Inscenace byla v anketě odborníků označena za nejlepší českou loutkovou inscenaci sezóny 
2011/2012 (Cena ERIK). 

Naivní divadlo Liberec patří mezi nejlepší české současné loutkářské profesionální soubory. 
Jeho představení hostují nejen po celé Evropě, ale také v Kanadě, Mexiku, Japonsku a dalších 
zemích. 

 

23.10. Divadlo Peruchet 15:00 – Le rendez-vous musical de Spejbl, Divadlo Spejbla a 
Hurvínka 

Spejblovo hudební dostaveníčko ve francouzském jazyce. 

Divadlo Spejbla a Hurvínka se 100 let udržovanou živou tradicí, která je významnou součástí, 
světového loutkářského dědictví UNESCO, zve k hudebnímu setkání s Josefem Spejblem a 
jeho nezbedným synem Hurvínkem. Přijďte a společně s našimi hrdiny odkryjeme tajemství 
hry s loutkou v duchu tradice, založené profesorem Josefem Skupou.  Budete mít možnost 
seznámit se nejen s našimi hlavními protagonisty, ale také s dalšími loutkovými kolegy, kteří 
vás provedou po hudebně časové ose magickým světem loutek. 

 

 


