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Velice vhodný prostor zvolili autoři výstavy „Vánoce s loutkami“, když pro ni vybrali 
brněnský Letohrádek Mitrovských poblíž výstaviště. Do Letohrádku postaveného 
v pozdně barokním stylu s freskovou výzdobou jakoby loutky patřily, byť ty vystavené 
jsou více než o dvě stě let mladší.

Návštěvníci mohou zhlédnout pětadvacet historických rodinných a spolkových 
loutkových divadel včetně loutek a různých druhů dekorací především ze začátku 20. 
století, pocházejících z české a německé edice. V přízemí se v celé své kráse 
ukazují velkoformátová divadla, v suterénu potom divadélka menších velikostí. Jedno 
křídlo letohrádku patří divadlům ze sériové výroby firmy Antonína Münzberga, se 
kterou spolupracoval především výtvarník Karel Štapfer, dále František Kysela či 
Ota Bubeníček. Loutky pro firmu Münzberg vyráběli především studenti AVU, 
později Gustav Hermann. Jedná se o marionety ve třech velikostech (18, 25 nebo 
35 cm), které mají tělo ze dřeva a sádrovou hlavu. V dalším křídle nalezneme divadla 
vytvořená v jediném kusu pro konkrétního zákazníka, která byla vyrobena předními 
českými výtvarníky nebo divadla vytvořená amatérsky doma, jež však dosahují kvalit 
divadélek profesionálních. Další firma, která se zabývala výrobou rodinných 
loutkových divadel, je např. Modrý a Žanda nebo JEKA, jejichž výrobky jsou zde také 
k vidění. K institucím, které loutková divadélka vydávaly, patří nakladatel Josef R. 
Vilímek, A. Storch a syn nebo Moravský papírový průmysl. Vše, co mohou 
návštěvníci vidět „in natura“, bez vitrín, zanechává silnější zážitek, než loutky za 
tlustými skly. Vystavené exponáty jsou vkusně doplněny vánočními dekoracemi a 
dřevěnými hračkami. 



Rodinným loutkovým divadlem označují divadelní historici období ochotnického 
loutkového divadla první poloviny 20. století. V této době byla velice populární. 
Divadélka se vyráběla profesionálně i amatérsky. Zásluhou rodinného loutkového 
divadla je mimo jiné zrovnoprávnění loutkového divadla s ostatními uměleckými 
obory. Rozlišují se divadla stolní, používaná v rodinách, a divadla spolková, která 
byla vytvořena pro různé organizace, např. sokolská loutková divadla nebo Loutkové 
divadlo Umělecké výchovy v Praze. Jednou z předloh loutek do těchto divadel jsou 
např. první loutky tohoto typu, tzv. „alšovky“, vytvořené podle obrázků Mikuláše Alše 
loutkářem a pedagogem Karlem Kobrlem. Počet českých rodinných a spolkových 
loutkových divadel nemá v Evropě obdoby. Divadélka, dekorace i loutky pocházejí ze 
sbírky výtvarnice Marie Jiráskové a režiséra, dokumentaristy Pavla Jiráska, kteří 
česká historická loutková divadla do roku 1950 sbírají a zabývají se jimi.

 Letohrádek Mitrovských  byl znovuotevřen v roce 2007. Od města si jej pronajímá 
absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Petr Lukas. Kromě  výstavních 
účelů je Letohrádek používán pro koncerty, besedy a vzdělávací akce.
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