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Děkuji za cenné poznámky, konzultace a přispění textem  
Jiřině Telcové, Františku Pavlíčkovi a Jiřímu Stejskalovi,  
dále Oskaru Brůžovi, který pomohl revidovat termíny štací  
Muzejní maringotky a poskytl část obrazového materiálu  
ze svého osobního archivu včetně jeho naskenování.
Tichá vzpomínka přísluší kamarádům, které ať již nakrátko  
nebo na delší dobu vzala Muzejní maringotka pod svá křídla  
a kteří již na tomto světě mezi námi nejsou – Vratislavu Schilderovi, 
Mirko Matouškovi, Evě Forstingerové, Jaromíru (Mircákovi) Foretníkovi, 
Aleně (Ajce) Gálové, Františku (Aťovi) Götlerovi, Jitce Fouskové, 
Vlastimilu Petzkemu, Jiřímu Hájkovi, Pavlu Kurfürstovi,  
Františku Galemu, Marcelu Halouzkovi, Evě Jurůjové, Karlu Karasovi, 
Vladimíru Heisarovi, Otto Maškovi a Pavlu Landovskému. 
Knížku věnuji všem, kteří rádi tvoří, nevážně i vážně si hrají  
a nezištně rozdávají malé či velké radosti svému okolí.
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Maringotka – nikoli pouhý vůz,  
ale i domov všech světských světem  
jdoucích. Jejich kuchyně, obývák,  
ložnice, dílna – celý kosmos.  
Pro nás muzejníky vůz pomyslný, symbol aktivit 
připomínajících dnešnímu publiku historii  
a tradici loutkového divadla.
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Muzejní maringotka. Pod tímto názvem vzešla začátkem sedmdesátých let 20. stole-
tí z entuziasmu muzejníků a několika jejich příznivců loutkářská ochotnická skupi-
na, aby oživila historické marionety uložené ve sbírce muzea. Na počátku všeho byla 
vize pracovníků divadelního oddělení uvést v Moravském muzeu pro veřejnost něja-
kou hru z tradičního loutkářského repertoáru. To se podařilo zásluhou režiséra Jiřího 
Jaroše a znamenitého herce, brněnského (královopolského) rodáka, Karla Högera 
v červnu 1970. Volba padla na dobově populární kus Don Šajn. Inscenace pak byla 
mnohokrát variována a reprízována. Počátkem osmdesátých let Muzejní maringot-
ka znovu ožila v pozměněném základním složení. Hlavním smyslem tohoto sdružení 
stoupenců a přátel loutkového divadla byla profesionální muzejní prezentace sbírko-
vého loutkářského materiálu netradičním dynamickým způsobem, to je prostřednic-
tvím rekonstrukce staré loutkářské produkce a přiblížení atmosféry někdejších mario-
netářských představení. Časem přibyla k Donu Šajnovi inscenace Cirkus s tak zvanými 
varietními loutkami. Úspěšným se stal také experiment parafrázované opery Rusalka 
Antonína Dvořáka s historickými marionetami ve zcela avantgardní přenosné iluziv-
ní scéně.

S Muzejní maringotkou mimo muzejníky a historiky spolupracovali také mno-
zí profesionální loutkáři, výtvarníci, architekti, fotografové i pouzí nadšenci – zde 
amatéři, ve svých oborech vážení odborníci. Kromě domácího účinkování se soubor 
Muzejní maringotka účastnil i mnoha zahraničních loutkářských a jiných festivalů 
a podnikl dvě významná zahraniční turné (viz podrobný výčet v příloze).

Jelikož počáteční a bezpochyby zásadní moment existence a divadelního fungování 
Muzejní maringotky představuje kultovní inscenace Dona Šajna, nabízíme zde k po-
učení a pobavení její jakousi komiksovou adaptaci s využitím snímků autentických 
loutek, které účinkovaly při premiéře v roce 1970, než byly vystřídány svými  věrný-
mi kopiemi. Pro fajnšmekry přidáváme bonus v podobě CD s nahrávkou Dona Šajna 
v mistrovském hlasovém podání herce Karla Högera. 

Naše publikace však pojednává nejen o divadelních aktivitách tohoto souboru spo-
jených s Oddělením dějin divadla Moravského zemského muzea, ale přibližuje čtenáři 
i  další činorodost pracoviště, zejména jeho často netradičně pojaté prezentace sbírko-
vého materiálu široké veřejnosti. V tom smyslu je zde vnímána Muzejní maringotka též 
v obrazném kontextu coby svým způsobem výjimečný muzeografický program – krédo.

Úvodem
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Kaleidoskop loutek ve sbírce Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea.
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Kaleidoskop výstav Oddělení dějin divadla (Česká loutka, Okno do českého loutkářství, Rodinná loutková divadélka – skromné stánky múz, Vějíř loutek dálného 
orientu, Půvaby loutek a soch, Pan Franc ze zámku, Dukker i snor, Z loutkářovy maringotky, Dům plný loutek).
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