Arnold Lobel

Čarovnik barv
Morana Dolenc
Marijana Jelić

Režiserka
Avtorica likovne podobe

Uroš Kaurin in Marko Ujc

Igralca

Zdravko Duša
Tanja Lužar
Bruno Kontrec
Mojca Bernjak
Boštjan Narat
Metka Damjan

Prevajalec
Dramaturginja in avtorica dramatizacije
Scenograf
Kostumografka
Avtor glasbe
Lektorica

Urban Kolarič
Marko Jakopanec
Lucijan Jošt
Primož Mihevc
Primož Mihevc, Mojca Bernjak in Marijana Jelić
Mojca Bernjak
Lucijan Jošt in Igor Vidovič

Oblikovalec svetlobe
Oblikovalec zvoka
Scenski tehnolog
Lutkovni tehnolog
Izdelovalci lutk in rekvizitov
Izdelovalka kostumov
Izdelovalca scenskih elementov

29. november 2018, Mala dvorana LGM

Premiera
—

Davno nekoč na svetu sploh ni bilo barv. Davno nekoč je bilo skoraj vse sivo ... Kar pa ni bilo sivo, je bilo črno ali belo.
Bil je čas, imenovan Velika Sivina.
Prebivalci majhnega mesta so bili zliti s sivino, njihove obleke so bile sive in tudi njihovi občutki so bili sivi. V tem
mestu je živel Čarovnik, ki je, zato da bi pozabil puščoben svet, ki ga je obdajal, veliko časa preživel v svoji kleti. Tam
je mešal čudovite čarobne zmazke in zvarke.
In tako je ustvaril modro barvo in svet spremenil v Veliko Modrino ... nato v Veliko Rumenino in potem v Veliko Rdečino ... Vendar nič od tega ni bilo v redu. Preveč je bilo modro, preveč je bilo rumeno ali preveč rdeče. Mešal je in čaral,
dokler se niso barve začele zlivati med seboj – in nastala je ... Velika Mavričnost. Naenkrat je svet postal pisan ... Vsaka
barva je poiskala svoje mesto.

Gledališki list Čarovnik barv | za LGM Katarina Klančnik Kocutar | urednica Tanja Lužar | ilustratorka Marijana Jelić | lektorica Metka Damjan
tehnični urednik Blaž Krump | tisk Evrografis | naklada 1.000 izvodov | Maribor, november 2018
Lutkovno gledališče Maribor | Vojašniški trg 2 A, Maribor, Slovenija | direktorica in umetniška vodja Katarina Klančnik Kocutar | T 02 228 19 70

Lutkovno gledališče Maribor
v koprodukciji z
Lutkovno organizacijo,
ki jo zares potrebujemo Zagreb

Čarovnik
barv

ČAROVNIKOVA NALOGA

Pomagaj Čarovniku pobarvati
svet. Uporabi tudi barve, ki si
jih opazil v predstavi.

Čarovnikovi namigi

Čarovnik v predstavi reče:
»Kakšen sijajen sinji dan
imamo!« Katero barvo ima
v mislih? Pravi tudi: »Kakšen
sijajen svetel dan imamo!« O
kateri barvi govori? Katero
barvo ustvari Čarovnik, ko
zmeša rdečo in modro? Kaj pa,
ko zmeša rumeno in modro?
Ali pa rumeno in rdečo?

Čarovnikovi predlogi

Pripravo na ogled predstave
ter namige za pogovore in
ustvarjanje po ogledu poiščite
na spletni strani Lutkovnega
gledališča Maribor pri
predstavi Čarovnik barv.

