
 
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Muzeum loutek Milana Knížáka bude od 
14.5.2011 otevřeno pro návštěvníky Státního 
zámku Lednice 
Brno, 9.5. 2011 
NPÚ-ÚOP v Brně ve spolupráci s Prof. Milanem Knížákem otevírá na Státním zámku Lednice 
mimořádnou sbírku loutek. Muzeum loutek se otevře pro veřejnost 14.5.2011. Zásadní exponáty 
celoživotní sbírky jsou k vidění ve druhém patře zámku.  
Prof. Milan Knížák budoval tuto sbírku od roku 1973. Loutky měl rád od dětství, ale puberta je odvála. 
Vrátil se k nim až po třicítce, kdy své znovu nalezené rodinné loutkové divadlo zrestauroval. To dalo 
základ dnešní sbírce. Pro nedostatek finančních prostředků loutky opravoval, restauroval a za to buď 
výměnou, nebo prodejem horších loutek a nákupem dalších kvalitnějších, jeho sbírka pomalu rostla. 
Když se podařilo získat větší sumu peněz, zakoupil i významnější soubory.  
Loutky ho zajímaly především po výtvarné stránce. Začal se zajímat o řezbáře, autory loutek a 
loutkových dekorací, poněvadž zjistil, že česká muzea měla v této oblasti minimum informací. Proto 
také průběžně pracoval na Encyklopedii výtvarníků loutkového divadla, kterou po třiceti letech vydal 
v nakladatelství Nucleus. Tato kniha je jediná svého typu minimálně ve střední Evropě. Během totality 
byl Milan Knížák velmi osamělý, jako člověku non grata u se mu většina lidí vyhýbala. Loutky tak 
suplovaly lidské společenství. Všimnete si, že ve sbírce je velké množství rytířů. Milan Knížák si 
oblíbil dřevěné rytíře proto, že mu symbolizovali bojovníky, kteří na první místo kladou čest a nikdy 
neohnou svá dřevěná záda. 
V muzeu jsou loutky z velké části řazeny podle tvůrců. Najdeme tam figury rodu Suchardů, z něhož 
pocházel velký český sochař Stanislav Sucharda (např. autor Palackého pomníku v Praze), nebo 
Vojtěch Sucharda, který řezal apoštoly Pražského orloje. Roztomilé jsou drobnější loutky Mikoláše 
Sichrovského, kmotra Mikoláše Alše, který po něm dostal jméno. Muzeum obsahuje i modernistické 
loutky Emanuela Famíry, Jana Bendy či Víta Gruse. Středobodem expozice je velké skládací kočovné 
divadlo. Na stěnách mj. visí impresionistické dekorace známého českého malíře Karla Boháčka a 
opona z dílny Jindřicha Bošky z Vlachova Březí. 
I když se Milan Knížák specializuje především na české loutkářství, podařilo se mu shromáždit i 
významné kolekce zahraničních loutek. Fascinující sada italských rytířů nemá v zemi obdoby. Rovněž 
tak soubor čínských a indonéských figur. Knížákova sbírka patří k nejvyhraněnějším a nejvýraznějším 
v naší republice. Muzeum samozřejmě neukazuje vše, co nasbíral, ale zásadní exponáty jsou 
vystaveny. 
Základní vstupné činí 150 Kč (součástí prohlídkové trasy jsou nově i prostory „Pokoje princů a 
princezen z Liechtensteina“). 
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