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Kniha eská loutka, kterou nedávno vydalo nakladatelství KANT, je v born m p íkladem,

jak se dá spojit odborn  a populární p ístup. Málokdy se toti  povede, aby kní ka, je  má

badatelské ambice, zaujala stejn  tak "insidery" jako lidi vstupující do daného fenoménu bez

p edchozí hlub í p ípravy, ale tou ící se dozv d t co nejvíce. Po v tvarné stránce pak mezi

publikacemi zab vajícími se fenoménem loutká ství v období od konce osmnáctého století do

za átku století jedenadvacátého st í najdeme ut en j í dílo. Textovou ást napsali Jaroslav

Blecha a Pavel Jirásek. Rozsáhlé téma zpracovali ve t ech základních kapitolách, kde

vysv tlují prom ny, jimi  loutkové divadlo a jeho tv rci pro li. Nejprve se zab vají loutkami

ko ovn ch marionetá , potom rodinn m loutkov m divadlem a záv re n  oddíl je v nován

tv rc m loutek z ad um lc , kte í se jimi hojn  zab vali v minulém století. Z okruhu

v tvarník  - a koliv to vesm s nem li jako sv j hlavní obor - jsou p edstaveny nap íklad

kreace malí e a grafika Josefa Váchala, architekta Ji ího Krohy, designéra Ladislava Sutnara,

ze sou asn ch um lc  Milana Kní áka nebo Petra Nikla i Franti ka Skály. 

V knize je za azeno celkem dv  st  sedmdesát p t loutek. V echny zdokumentoval fotograf

Václav Jirásek - v bec nejsou pou ity archív ní snímky, co  je v jime né a p ispívá to k

tomu, e publikaci vnímáme jako jeden ucelen  p íb h, a ne jako skladbu sesbíran ch epizod.

Dr í pohromad , ka dá stránka má svou vizuální kvalitu. Jirásek jednotlivé "kusy" nenásiln

aran oval, nasv coval, sna il se vystihnout jejich charakter, proto e loutky se vyzna ují tím,

e v dy s p ízna nou nadsázkou zastupují ur it  lidsk  typ. Na stran  t ináct se pí e: "Loutka

nenapodobuje lov ka, ale nahrazuje jej." A koliv jsou fotografie komponované se z etelem

na jejich estetické vyzn ní, m eme z nich pochopit také to, jak jsou konstruovány, jaká

technika umo ovala jejich pohyb. Kniha ukazuje, e loutky v sob  mají n co neoby ejn

vzru ujícího, bizarního a tajemného, n co, co jiné artefakty postrádají. 


