29. avgust 2017

Zaključil se je 28. Poletni lutkovni pristan 2017
Mednarodni lutkovni festival Poletni lutkovni pristan, ki ga je 28. leto zapored priredilo Lutkovno
gledališče Maribor, je končan. Od 5. do 28. avgusta se je zvrstilo 29 dogodkov, od tega 19
predstav in 10 spremljevalnih dogodkov.
Gostujoče predstave s Češke, Hrvaške, Slovaške, iz Italije, Francije, Avstralije in Avstrije so
dopolnile zanimive slovenske lutkovne produkcije preteklih sezon.
Mnoge izmed slikovitih predstav in ustvarjalnih delavnic so bile tokrat ubrane na skupni
imenovalec Sončne zgodbe. Letošnji program smo obogatili z razstavama lutkovnih plakatov
preteklih festivalov Poletni lutkovni pristan in otroške ustvarjalnosti Recikliran gozdiček, ki sta bili
ves čas festivala na ogled v avli in kleti Minoritske cerkve. Obiskovalci festivala so se lahko, tako
kot lansko leto, pred in po predstavah igrali na izvirnimi lesenimi igrami pod Avditorijem, ki jih je
zasnoval lutkovni mojster Primož Mihevc. Novost letošnjega festivala so bile projekcije kratkega
lutkovnega animiranega filma Pristaniški mački.
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 Art kampom in z GT22.
Obisk PLP je bil primerljiv z lanskim, 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 intimnem odru GT22, pred Umetnostno galerijo Maribor in v Mestnem
parku.
V času festivala je otroška žirija ocenjevala predstave in petim otroškim predstavam podelila
najvišje število, to je 25 zlatih zvezdic:
Popotnik (BelloAbril Theatre Company, Avstralija)
Take it! (Vzemi!) (Lutkovno gledališče Eve Sotriffer, Italija)
Obrnjen na glavo (La Baracca – Testoni Ragazzi, Italija)
Afriško sonce (Gledališče MalihVelikih, Ljubljana)
Z razlogom (Gledališka skupina Pinklec, Čakovec in Lutkovna organizacija, ki jo potrebujemo –
LOFT, Zagreb)
Izmed teh je otroška žirija na zaključnem glasovanju izbrala zmagovalko: posebno nagrado
festivala za najboljšo otroško predstavo Maček iz žaklja prejme predstava Obrnjen na glavo, La
Baracca – Testoni Ragazzi iz Italije.

