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Setkání s loutkou, maskou a vyprávěním 

Eva Komínová 

            Již počtvrté se ve čtvrtek 1. července 2010 sjely do Městské knihovny v Chrudimi knihovnice východočeského klubka 

DK na Knihovnickou dílnu pořádanou tradičně v rámci chrudimského loutkového festivalu. 

            Třídenní dílna byla tentokrát zaměřená na masku jako takovou a její využití v naší práci s dětmi a nový fenomén – 

vyprávění příběhů čili storytelling a k tomu potřebné dovednosti.  

            Vynikající lektorka Mgr.Václava Křesadlová, vyučující na pražské DAMU, nás seznámila nejen s historií masky a jejím 

významem v různých kulturách, ale přiměla nás úplně nenásilně prostřednictvím pocitových cvičení si svou vlastní masku 

vyrobit a postupně se s ní sžívat. Pro všechny zúčastněné to byl neopakovatelný a těžko sdělitelný prožitek. Na chvíli se 

ocitnout mimo realitu ve světě tajných přání a tužeb, být někým jiným, a zároveň sama sebou, je úžasně osvobozující. 

Nečekané, až překvapivé výstupy semináře příjemně naladily i samotnou lektorku a přiznala se, že se na to vždycky moc těší.  

            Storytelling, vedený lektorem MgA. Martinem Hakem z brněnské JAMU ( http://www.vypravec.ic.cz/ ), probíhal v pátek 

odpoledne a pokračoval v sobotu a částečně navazoval na červnový seminář pořádaný Knihovnou města Hradce Králové, 

kterého se většina přítomných zúčastnila, a rozvíjel ho. 

            Protože dílna probíhala v rámci chrudimského loutkového festivalu, měli jsme možnost zúčastnit se slavnostního 

zahájení a uplatnit tak své čerstvě vytvořené masky v průvodu a samozřejmě zhlédnout i několik představení, např. „Za 

všechno můžou prasátka“, s nímž vystoupil dětský loutkářský soubor Blechy z Jaroměře, nebo Gogolův „Portrét“ v provedení 

divadla Trám Svitavy s poněkud netradičními totemovými loutkami.  

            A všem z nás bez výjimky v podvečer v altánku chrudimské knihovny zabrnkal na city velice působivý pořad hudební 

improvizace s textem spisovatelky Petry Braunové a herečky Jitky Smutné „Smutná Braunová“, v němž Petra představila 

několik svých nových i teprve připravovaných knih.  

            Letošní Knihovnická dílna v Chrudimi byla pro nás již tradičně opět velmi inspirativní a budeme se těšit na další ročník. 
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