6. september 2016

Zaključil se je 27. Poletni lutkovni pristan 2016
Mednarodni lutkovni festival Poletni lutkovni pristan, ki ga je 27. leto zapored priredilo Lutkovno
gledališče Maribor, je končan. Od 6. do 4. septembra se je zvrstilo 23 predstav in 8 drugih
dogodkov.
Gostujoče predstave iz Češke, Hrvaške, Madžarske, Rusije, Slovaške, Španije, Švice in Velike
Britanije, so dopolnile zanimive slovenske lutkovne produkcije iz pretekle sezone. Mnoge izmed
slikovitih predstav in ustvarjalnih delavnic so bile tokrat ubrane na skupni imenovalec Les(e)ne
zgodbe. Dve lutkovni razstavi (Brede Varl in Marijane Jelić) sta bogatili program festivala, odlično
sprejeta novost pa so bila Lutkovna igrala, serija izvirnih in naravnih interaktivnih iger.
Festival je nagovarjal gledalce vseh starosti, a je bila večina programa namenjena najmlajšim.
Lutkovno gledališče Maribor se je, kot že vrsto let zapored, povezalo z nekaterimi kulturnimi in
drugimi deležniki v mestu: z Umetnostno galerijo Maribor, z Zvezo prijateljev mladine in Art
kampom. Predstava Morgan and Freeman pa je bila skupna zaključna predstava treh festivalov:
21. festivala sodobnih performativnih praks Performa Mladinskega kulturnega centra Maribor, 10.
Platforme sodobnega plesa Plesne izbe Maribor in 27. Poletnega lutkovnega pristana Lutkovnega
gledališča Maribor.
Obisk PLP je bil izjemen, program festivala si je ogledalo več kot 8 tisoč obiskovalcev. Večina
predstav je bila na ogled v zunanjem avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor, a tudi v dvoranah
gledališča, na Trgu Leona Štuklja, v Mestnem parku in ob Dravi.
V času festivala je otroška žirija ocenjevala predstave in štirim otroškim predstavam podelila
najvišje število, to je 25 zlatih zvezdic:
Edvard in njegovo čudežno potovanje (Umetniška akademija v Bratislavi, Slovaška)
Rdeča Kapica 2, Družinsko prekletstvo (Gledališče nekega Edija, Češka)
Janko in Metka (Gledališče nekega Edija in DAMUZA, Češka)
Coprnica Dragica (Lutkovno gledališče Maribor in Teater Puna kuća Zagreb)
Izmed teh je otroška žirija na zaključnem glasovanju izbrala zmagovalko: posebno nagrado
festivala za najboljšo otroško predstavo Maček iz žaklja prejme predstava Coprnica Dragica v
koprodukciji Lutkovnega gledališča Maribor in Teatra Puna kuća Zagreb.
Zopet je zmagovalka predstava, ki je nastala v domačem gledališču. Mariborska premiera
predstave je bila prav v času festivala, ponovitev predstave za IZVEN pa bo spet v soboto, 10.
avgusta, ob 10. uri.

