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Setkání s loutkou v roce 2016

Iveta Novotná

Začátkem letošního července uspořádaly Klub dětských knihoven SKIP ČR a Městská knihovna Chrudim tradiční 

knihovnickou dílnu nazvanou Setkání s loutkou. Dílna se pravidelně koná v rámci festivalu amatérského 

loutkového divadla Loutkářská Chrudim a letos se uskutečnil již 11. ročník.

Setkání se během let zúčastnilo několik desítek knihovnic i knihovníků z celé České republiky, přidali se také 

kolegyně a kolegové ze Slovenska a Polska. Z lektorů můžeme jmenovat spisovatelku Kamilu Skopovou, loutkáře 

Jana Bílka, spisovatelku Gabrielu Futovou, literární vědkyni Timoteu Vráblovou, knihovnici Hanku Langrovou a její 

dceru Václavku, vypravěče Martina Haka, herečku Jitku Smutnou, divadelníka a pedagoga Františka Zborníka…

Během všech ročníků jsme zhlédli několik desítek divadelních představení, zúčastnili se doprovodných programů 

festivalu, vyšli si na výlety po okolí.

Nebylo to ale jen o zábavě. Učili jsme se pracovat s textem a hlasem, divadelně ztvárnit příběh, vyrobit si loutky a 

maňásky, vytvořit divadelní scénu a rekvizity. Snažili jsme se improvizovat, ale také vnímat divadelní situaci. 

Pracovali jsme s poezií a zhudebňovali ji. A to zdaleka nebyly všechny zajímavé aktivity.

Letošní dílnu vedl opět František Zborník a byla zaměřena na vypravěčství. Předmětem naší práce byly zdroje 

příběhů. Zkoumali jsme, kde se vlastně příběhy berou. Hledali jsme je v každodenních situacích, ale také v našem 

těle a nechali se inspirovat obyčejnými věcmi a předměty.

Výsledkem naší dílny pak byla čtyři představení: kramářská píseň, krátká opera, pantomima a vyprávění příběhu. 

Škoda, že tato představení jsou tak spjatá s daným místem a časem, že jsou těžko přenosná do jiných podmínek.

Příští rok se uskuteční již 12. ročník knihovnické dílny Setkání s loutkou. Program bude opět velmi nabitý, tak se 

nechte překvapit.
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