Divadlo Buchty a loutky 2017

V roce 2017 jsme odehráli po celých Čechách i v zahraničí celkem 214 představení,
z toho 170 pro děti a 10 v zahraničí. Naše pozornost se letos soustředila především na vznik
loutkového tvaru barokní Handelovy opery Acis a Galathea, kterou jsme vytvořili opět ve
spolupráci s hudebním tělesem Colegium Marianum. Režie se ujal Vít Brukner, scénografcké
řešení navrhly B. Čechová, K. Housková a Buchty a loutky, premiéra se konala 27. 5. 2017
v rámci handelovského festivalu v Goethe-Theater Bad Lauchstädt v Halle v Německu. Opera
se hrála v Halle třikrát a měla obrovský úspěch. Následovala česká premiéra v Divadle loutek
Ostravě a další hraní ve Valticích a v Dortmundu. Česká televize zároveň natáčela o celém
projektu rozsáhlý materiál završený speciálním natáčením ve Valticích, z něhož vznikl
zajímavý komponovaný pořad. V říjnu jsme připravili společně s Collegiem Marianum
tiskovou konferenci, která kromě jiného avízovala pražskou premiéru. Ta se uskutečnila 2..
listopadu s velikým úspěchem v Divadle ABC, zaznamenali jsme opět nadšené ohlasy ze
strany diváků i odborné veřejnosti. Jsme velice rádi, že se takto šťastně rozvíjí naše
spolupráce s Collegiem Marianum, věříme, že právě propojení loutek s hudbou a dalšími
uměními nese velké možnosti. V prosinci jsme společně odehráli také sérii představení
našeho prvního společného projektu České Vánoce v různých krásných sálech- např. pro
francouzskou ambasádu v Buquoyském paláci, v Arcidiecézním muzeu v Kroměříži, v kostele
v Ostravě -Pustkově, v olomouckém Mozarteu… Představení v Rytířském sále pro eenát ČR
bylo natáčeno pro ČT ART a vysíláno na Štědrý den večer.
Druhá letošní premiéra byla určena dětem, v listopadu jsme hráli poprvé Kocoura
v botách a děti i rodiče se velmi bavili. Režie se ujal Marek Bečka, hudbu složil Vít Brukner,
loutky vyřezal Štěpán Pěnka podle návrhů Roberta emolíka a Radky Mizerové.
Kromě Acise a Galathey nás čekalo další zahraniční hraní např. v létě ve elovinsku,
kam jsme se vypravili do Ljubljany a Mariboru se Zlatou husou a Donem Šajnem, a v
Rottenburku v Německu (Theater am Torbogen). Hráli jsme samozřejmě také na různých
festivalech ( Letní Letná, epectaculo nnteresse, Yooung for Yooung, Přelet nad loutkářským
hnízdem, Jičín město pohádky, v divadle Drak), v Liberci na festivalu Mateřinka byla oceněna
Norská pohádka cenou za originální zpracování scénáře.
1.. září proběhl s velkým úspěchem 11. ročník našeho divadelního festivalu Buchty a
loutky dětem- Pohádková Kinského zahrada, na němž jsme odehráli 3 představení našich
pohádek a pozvali jsme další výborné loutkáře s jejich představeními včetně Miniteatru
Ljubljana s pohádkou Zlatolaska, kterou nazkoušel a připravil náš tým přímo ve elovinsku.
Pozvali jsme zase i divadlo hrané dětmi, tentokrát to byl soubor KUK-uřice ze ZUŠ Štítného,
Praha 3 pod vedením nvany eobkové. Pro děti byla opět přichystána řada tvořivých dílen

s loutkovým zaměřením a na závěr Koncert pro děti a jejich rodiče, na němž vystoupila
kapela Zuby nehty.
Závěr roku byl jako obvykle ve znamení řady vánočních představení, o která je velký
zájem.
n nadále pravidelně hrajeme ve etudiu Švandova divadla jako stálý host okolo šesti
představení měsíčně pro děti i dospělé, máme zde své diváky i zázemí.
O naší tvorbě natáčela pořady Česká televize i rozhlas- Terra Musica, Události
v kultuře, ČT ART, francouzská TF1, psali např. v časopisu Loutkář, Mitteldeutsche Zeitung,
Ars Tremonia, n-dnes, Harmonie-line Českého rozhlasu a další, ohlasy od odborníků i diváků
jsou velmi potěšující.
http://www.mz-web.de/kultur/haendel-festspiele--oper--acis-und-galatea--bezaubert-bad-lauchstaedt-26979888
http://www.ostravan.cz/40715/stripky-z-janackova-maje-patricia-janeckova-jako-puvabna-galatea-i-znamenita-poznanska-filharmonie/
http://www.omm.de/veranstaltungen/festspiele2017/HAL-2017-acis-and-galatea.html
http://ars-tremonia.de/zauberhaftes-acis-and-galatea/
https://www.youtube.com/watch?v=fTHDMOPa0uE
https://www.casopisharmonie.cz/kritiky/pripitek-cistou-vodou.html
https://kultura.zpravy.idnes.cz/acis-a-galatea-collegium-marianum-buchty-a-loutky-fbq-/hudba.aspx?c=A171127_113556_hudba_era

