SÁVITRÍ

Příběh na motivy staroindické báje z Mahábháraty
pojednává o lásce a síle princezny Sávitrí, která
vysvobodí svého muže ze zajetí smrti. Vizuálně silný
obraz barevných pohyblivých stínů na velkém plátně
je doprovázen zvukově stylizovaným projevem
vypravěče a hudebníka v jedné osobě ovládajícího
soubor originálních, vlastnoručně vyrobených
netradičních hudebních nástrojů. Výtvarná i zvuková
složka inscenace je volně ovlivněna orientálním
způsobem scénování a vytváří původní svébytný tvar.
D I V A D LO

LIS EN
D I V A D LO

SÁVITRÍ

režie: Pavla Dombrovská
loutky: Eva Krásenská, Martin
Ondruš, scéna: Jana Francová
hudba, technické řešení loutek a světel: Luděk Vémola
Na celostátní přehlídce Přelet nad loutkářským hnízdem zvítězila v divácké anketě
a vyhrála putovní cenu Erik. Na mezinárodní přehlídce King Fairy-Tale v ruském Velkém
Novgorodu byla vyhlášena za nejlepší představení festivalu. V polské Toruni
na mezinárodním festivalu Spotkania byla oceněna za nejlepší představení pro děti
a získala Cenu Jana Wilkowskiego v oboru loutkové animace.

LIS EN

Pro děti od 5 let i dospělé diváky, délka představení: 50 minut.

Inscenace se od svého vzniku s úspěchem účastní festivalů v ČR i zahraničí, byla
uvedena například v Belgii, Velké Británii, Německu, Rakousku, Španělsku, Itálii,
Maďarsku, Polsku, Turecku, Rusku, na Ukrajině nebo na Slovensku.

ŽABÁCI
(SNY STARÉHO DĚDKA)

Loutková groteska
o samotě, snech
a přátelství

Příběh dvou slavných žabích
kamarádů, Kvaka a Žbluňka, je rozšířen
o postavu vypravěče, osamoceného
podivínského obyvatele starého domu. V jeho
zahradě přebývají kromě žabáků i další bytosti,
které si vysnil, aby zaplašil svoji samotu. Scéna
je z kůry, dřeva a bambusu vypěstovaného
na zahradě řezbáře Antonína Maloně.
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ŽABÁCI

(sny starého dědka)
scénář a režie: Pavla Dombrovská
hudba: Tomáš Vtípil; loutky a scéna:
Antonín Maloň, Marika Bumbálková

Pro děti od 5 let i dospělé diváky. Délka představení 60 minut.

Na motivy knihy Arnolda Lobela
Kvak a Žbluňk jsou kamarádi.

ANDĚLÉ Z LESA

Na motivy romské pohádky Andělé z knihy Eriky Manuš: Pekloneberáj.
Pohádkový příběh o holčičce, bytostech z lesa a andělech. D I V A D L O
Scénická poezie, koncert s loutkami.
LIS EN

D I V A D LO

LIS EN

ANDĚLÉ Z LESA
scénář, režie, hudba, scéna, hrají: Pavla Dombrovská
a Luděk Vémola; loutky: Antonín Maloň

Základem scény je starý lodní kufr upravený jako zvukový nástroj. Z kufru-lesa vystupují
lesní bytosti a potkávají se s holčičkou. Její hra na píšťalku přivolá ptáky, kteří se mění
v anděly. Za svou hru od nich dostane dar…
Ve hře jsou kromě loutek použity nejprostší věci – větve, kořeny, trávy a šišky proměňující
se ve fantazii diváků v magické bytosti.

Pro děti od 0 let i dospělé diváky. Délka představení 20 minut.

Po představení může následovat dílna výroby ptáčka z klacíku a peří.

ROBINSON
O cestě z dětství k dospělosti. O touhách
nenaplněných a záhy bolestně naplněných.
O snu, oceánu, vůli k životu. Vypráví
lipové dřevo a jeho vodiči, strunné, bicí
a větrné nástroje.
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ROBINSON

scénář a režie: Pavla Dombrovská
loutky: Jana Francová, Eva Krásenská, Antonín Maloň
hudba: Ondřej Kyas, Pavel Drábek, Pavla Dombrovská

Volná adaptace románu Daniela Defoea. Poetická
inscenace se soustředí na vnitřní život hlavní postavy.
Je to hra o rozporu snu a skutečnosti, o cestě z vysněného
světa do reality, o proměně dítěte v dospělého.

Pro děti od 5 let i dospělé diváky. Délka představení 60 minut.

Dřevěné, přes metr vysoké loutky jsou tesané hladce a důmyslně (Robinson, Pátek
a Maminka) i hrubě a náznakově se zbytky kůry (zvířátka a hroziví piráti). Hra
je doprovázena živou hudbou (violoncello, housle, bicí) a speciálními zvukovými
nástroji (větrostroj, mušlostroj).
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PARAMISA

CHYTRÝ HLOUPÝ ROM

Svérázný, energický jevištní rej –
inscenace Paramisa – vznikl ve
společném tvůrčím střetu
líšeňských divadelníků a romských
umělců – muzikantů a tanečníků.
Hra vychází ze sbírky romských
pohádek Mileny Hübschmannové.
Romská vyprávění, hudba a tanec
se na jevišti divadla Líšeň setkávají
s principy českého lidového divadla.
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PARAMISA - Chytrý hloupý Rom
scénář a režie: Pavla Dombrovská; hudba: Milan Horváth;
kostýmy: Barbora Křístková, Šárka Jelínková, Eva
Krásenská; loutky a masky: Antonín Maloň, Ignác Zima

O romském chlapci, jenž našel svou životní lásku a utkal se o ni s drakem. Ač jím byl
roztrhán na tisíc kousků, nakonec dostal to, co chtěl. Dokonce mnohem víc.

Pro děti od 5 let i dospělé diváky. Délka představení 60 minut.

Slovo PARAMISA (pohádky) znamená v romském prostředí vyprávění, jež jsou určena
především dospělým. Jsou metaforou spletitého a mnohdy nepředvídatelného
reálného života, v němž ne každá láska končí šťastně a ne každý hrdina vítězí díky
svým vlastním schopnostem. V tomto duchu se nese také inscenace divadla Líšeň.

FIGURKOV

Figurkov je ideální doprovodný program pro festivaly,
pouliční akce, dětské dny, narozeniny i svatby! Nabízí
nejjednodušší hrátky pro mrňata i důmyslné hlavolamy pro
nejnáročnější luštitele.
Kromě klasických šachů na velké šachovnici je možné si
zahrát deskové hry z celého světa i dávné historie (Othelo,
Explozi, Mak-jek, Tikulu) či řešit Lucasovy hlavolamy.
D I V A D LO

divadlo Líšeň

LIS EN
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LIS EN

FIGURKOV

Pro děti i dospělé od 0 -

8

Široká škála logických her rozvíjí geometrické vnímání,
prostorovou orientaci i paměťové dovednosti.

let.
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MAZEL & SAKUMPRÁSK
scénář a režie: Pavla Dombrovská; loutky: Antonín
Maloň; scéna a rekvizity: Luděk Vémola, Babka
Skočovská, Antonín Maloň a kol.; hudba: Tomáš Vtípil

Dekadentní eskapáda nejen
hlavních postav - okurky přijdou o ocet, duch uříznutého malíčku nabude sebevědomí,
SMSka navštíví ruský satelit a řečnický pultík svede napínavý souboj s hladinou hluku.

Pro dospělé diváky. Délka představení 70 minut.

Hra pojmenovává fenomény naší současnosti: odcizení politiky od běžného života,
zneužití veřejných institucí a prostředků jako nástrojů moci a také důsledky plynoucí
z této degenerace demokratických principů.

P U T I N LYŽUJE
Stejně jako kniha
Anny Politkovské
také inscenace
spojuje formou
montáže příběhy,
politické
souvislosti i
prosté lidské
osudy.

Jevištní reportáž na
motivy knihy Anny
Politkovské zavražděné
v roce 2006.

Politická fraška
o obětech Putinovy vlády.
...to, co nechceme vědět...
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PUTIN LYŽUJE

scénář a režie: Pavla Dombrovská; loutky: Marika
Bumbálková; kostýmy a rekvizity: Matěj Sýkora
a Lenka Jabůrková; hudba: Tomáš Vtípil, ruské
a čečenské lidové písně; výroba scény: Luděk Vémola
Inscenace získala cenu za režii a Cenu Jana Wilkowskiego za loutkovou animaci
na mezinárodním festivalu Spotkania v Toruni. Na festivalu Valise v Łomże
ocenila porota herce účinkující v inscenaci – Luďka Vémolu a Tomáše Machka.
foto: Vojtěch Brtnický

LIS EN

foto: Bořek Hájek

Pro diváky od 13 let. Délka představení 60 minut.

Inscenace se hraje ve vojenském stanu, nejvýraznějším jevištním
. stůl sloužící jako dějiště pro „výjevy z Ruska”.
prvkem je velký psací
V případě zájmu zajistíme besedu o prokremelské propagandě v médiích.

TAKA TUKA PHOTO

HYGIENA KRVE

Hra inspirovaná svědectvími a vzpomínkami lidí, kteří prožili holocaust,
dobovými dokumenty, projevy nacistických vůdců a texty ze současných
D I V A D LO
militantních neonacistických webů.
LIS EN

D I V A D LO
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HYGIENA KRVE
Výpovědi vrahů a obětí. Na jevišti
kovové loutky, šrot, ostnatý drát.

foto: Bořek Hájek

scénář, námět a režie: Pavla Dombrovská a kolektiv; loutky a scéna: Luděk
Vémola; Iveta Kalousková; hudba: Tomáš Vtípil; světla a projekce: Tomáš Tušer
Na 32. ročníku festivalu Skupova Plzeň získalo divadlo Líšeň cenu za
„scénografii, nápadité užití a animaci objektů v inscena Hygiena krve“.

Taka
tuka
photo
foto:
Bořek
Hájek

Pro diváky od 13 let. Délka představení 60 minut.

„Uzavřená forma rozmnožování – toť železný zákon všech bezpočetných projevů
životní vůle přírody! Každé zvíře se páří jen se zvířetem stejného druhu. Sýkorka jde
k sýkorce, polní myš k polní myši, čáp k čápici.“ (A. Hitler: Mein Kampf)
V případě zájmu zajistíme přednášku o holocaustu nebo besedu s pamětníkem.

DOMOVNÍ REQUIEM
/zlá
hra/

Groteskní
maňasová
exhibice
o životě
a smrti
v blahobytu
konzumní
společnosti.
Temný
loutkový
thriller
o našich
společných
vášních,
sexu,
násilí,
brutalitě
a hnusu,
plný těch
nejodpornějších
úchylek –
prostě všeho,
co nám dělá
dobře.
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DOMOVNÍ REQUIEM /zlá hra/

scénář a režie: Pavla Dombrovská;
scéna: Antonín Maloň a Luděk Vémola;
hudba: Tomáš Vtípil; loutky: Petra Kubáčková
Inscenace získala na festivalu Skupova Plzeň ceny za scénografii, dramaturgii
a režii, na festivalu Bábkarská Bystrica hlavní Cenu Henryka Jurkowského
a na mezinárodní přehlídce LUTKE v Lublani Cenu za originalitu.

Pro dospělé diváky. Délka představení 60 minut.

Inscenace vznikla na základě kolektivních improvizací, inspiruje se tradicí
tzv. rakvičkáren. Využívá charakteristickou poetiku lidového divadla
drsnou a lascivní, a vytváří groteskní obraz konzumního životního stylu.

JEZEVEC
NA BOROVICI
Japonsko-líšeňská
fraška o požitku
z hrůzy.

Hra Jezevec na borovici vychází ze starého japonského
kaidanu o mocném strašidle. Původně hrůzostrašný
a mystický příběh inscenace posunuje do humorné roviny.
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JEZEVEC
NA BOROVICI

scénář: Hubert Krejčí, Pavla Dombrovská a kolektiv divadla Líšeň; režie:
Pavla Dombrovská, masky: Igor Kožený; kostýmy: Marika Bumbálková

Pro děti od 8 let i dospělé diváky. Délka představení 30 minut.

Jevištní zpracování je inspirováno principy japonské tradiční
frašky kjógen, ve které přesná stylizace určuje pohybovou i
vizuální podobu hry. Divadlo Líšeň ji přetváří do svérázného
tvaru, který se blíží evropské grotesce.

