SLOVENIJA

10.5.2019 Radio Slovenija 1

Stran/Termin:

13:00:00

Naslov: Premiera izkustvene predstave za malčke z naslovom Kuku
Avtor: Ana Rozman
Rubrika/Oddaja: DANES DO 13-IH
Površina/Trajanje: 00:01:32

Žanr: POROČILO
Naklada:

Gesla: LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

V Lutkovnem gledališču Ljubljana je bila včeraj premiera izkustvene predstave za malčke z
naslovom Kuku. Delo francoske avtorice Lucie Felix je režirala Mateja Bizjak Petit.
ANA ROZMAN: Oder pod zvezdami Lutkovnega gledališča Ljubljana zelo ustreza drobni
predstavi, ki so jo tokrat namenili najmlajšim, dve leti stari malčkom. Intimno, ravno prav
osvetljeno prizorišče, s sedeži razporejenimi v polkrogu, briše mejo med gledalci in dogajanjem
na odru. Igralca Maja Kunšič in Gašper Malnar v središče postavita veliko barvito knjigo, ki
postane izhodišče za raziskovanje. Zgibata jo, se pod njo skrijeta, jo postavljata v različne like in s
kuku nagovarjata malčke. Dvodimenzionalna izkušnja slikanice uspešno prehaja v
tridimenzionalno gledališko izkušnjo, ki je polna besedne igre in giba. Igralca v to predstavo
vpeljeta še druge rekvizite, kot so papirnati tulci in lesena jajca različnih velikosti, ki znova
pritegnejo občinstvo. Presenečenje predstave je nedvomno njena nežnost in nevsiljivost, s čimer
ustvarjalci dokazujejo, da najmlajši , ki za ohranjanje pozornosti ne potrebujejo nujno močnih
dražljajev, ampak le subtilno spodbujanje njihove otroške radovednosti in domišljije. Po koncu
predstave se gledalci lahko tudi poigrajo s predmeti, ki so jih odkrili, kar lepo zaokroži njihovo prvo
interaktivno gledališko izkušnjo.
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8.5.2019 Delo

Stran/Termin:

3

Naslov: Kakovostno gledališko dogajanje za mlade v okviru EU PROJEKT, MOJ PROJEKT
Avtor:
Rubrika/Oddaja: AKTUALNO

Žanr: OGLASNO SPOROČILO

Površina/Trajanje: 426,27

Naklada: 35.475,00

Gesla: ZLATA PALIČICA

Oglasno sporočilo

Gledati , iskati in raziskovati gledališče ter z gledališčem sebe

Kakovostno gledališko dogajanje za mlade v okviru
EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2019
z otroki in mladino
obiskati gledališče se nemalokrat
znajdemo pred vprašanjem katero
predstavo izbrati za določeno
skupino in kako prepoznati
kakovost ki mladim obiskovalcem
omogoča umetniško bogato
zanimivo čustveno vznemirljivo
očarljivo in navdušujočo
gledališko izkušnjo.
Eno od orodij je spletna platforma
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Zlata paličica

( www.zlatapalicica.si

referenčna baza za iskanje
in prvo spoznavanje kakovostne
gledališke produkcije za otroke in
mladino. Namenjena je staršem
vzgojiteljem učiteljem in vsem ki
radi obiskujejo gledališče in želijo
v gledališki svet vpeljati tudi
občinstvo. Profesorica
razrednega pouka Adriana
vidi platformo kot » veliko
pomagalo za učitelje« ki so na šolah
pogosto soočeni s ponudbami
različnih ustvarjalcev in se težko
odločijo ali gre za kakovostno
predstavo ali ne.
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Gaberščik
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sklada in Ministrstva za

kulturo izvaja Slovenski gledališki
inštitut. Gre za nacionalni
projekt ki temelji na
aktivnem in ustvarjalnem spoznavanju
gledališča v šolskem okolju
ter podpira sodelovanje s profesionalnimi
gledališkimi ustanovami
kulturnovzgojni
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in ustvarjalci iz vse Slovenije. Z novimi
programi Predstava pod
in PreDRAMI se pripelje
v učilnice ustvarjalne pristope za
obravnavo gledališke umetnosti
in dramatike. Pod geslom Eden
drug mu ogenj dajmo omogoča
izmenjavo znanj in izkušenj pridobivanje
novih kompetenc ter strokovno
drobnogledom
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usposabljanje za strokovne
delavce iz vzgoje izobraževanja in
kulture. Nika Arhar samozaposlena
v kulturi gledališka kritičarka
in teatrologinja je prepričana da
» vzgoja za gledališče odpira vrata
v gledališče kot vitalen prostor
srečevanj in izkustev ustvarjalnih
iskric estetskih doživetij odprtega
in kreativnega razmišljanja
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najdemo tudi v iskrivi večplastnosti
naziva projekta Gleda( )išče gledati
iskati in raziskovati gledališče
ter z gledališčem opazovati ( sebe
druge okolje ) raziskovati in (se )
navduševati. «
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projekt Gleda ( ) išče ki poteka od
leta 2016 do 2021 je vključenih
več kot 50 profesionalnih gledaliških
ustanov več kot 30 osnovnih
in srednjih šol iz vse Slovenije ter
štirje visokošolski zavodi. Njihovih
programov se je doslej udeležilo
že več kot 450 vzgojiteljev in učiteljev
ter več kot 900 učencev in
dijakov od 1. razreda osnovne šole
do 2. letnika gimnazije. Med 11.
in 18. majem 2019 bodo v okviru
kampanje EU PROJEKT MOJ PROJEKT
pripravili Teden Zlate paličice
v katerem boste lahko pobližje
spoznali ponudbo profesionalnih
gledaliških ustanov in ustvarjalcev
iz vse Slovenije obiskali kakovostne
predstave ter se udeležili
delavnic za šolske skupine
družine otroke mlade in odrasle.
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soustvarjali skupaj s profesionalnimi
umetniki prebivalci četrti in
različnimi drugimi sosedi. Dogajanje
bodo pripravili v sofinanciranem
projektu Igrišče za gledališče
ki ga izvaja zavod Bunker. Gre za pilotni
projekt kulturno-umetnostne
vzgoje ki poskuša razviti različne
načine sodelovanja umetnikov in
učiteljev v 7. 8. in 9. razredu osnovne
šole. V šole in življenja mladih
poskuša vpeljati sodobno
umetnost predvsem
gledališče in ples. O njej se mladi
učijo učijo se z njeno pomočjo
v njej uživajo in jo spoznavajo ter
tudi ustvarjajo. Umetnost želijo
izpostaviti kot vrednoto obenem
pa kot izjemno pedagoško orodje
s katerim lahko dosegamo neverjetne
rezultate. To jim po besedah
profesorice Nataše Požar Barut
tudi uspeva » Resnično verjamem
da sta projekt Igrišče za gledališče
2.0 in Šola v kulturi odlični
da spoznamo vse zvrsti
kulture ter tako vzgajamo sebe in
učence bodoče obiskovalce
Pomaga nam razumeti
oblike umetnosti in njihov
jezik predvsem pa nas poveže
s podobnimi navdušenci in nam
podari nov elan za delo z učenci. «
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gledališča.

,

alternativne

Platforma Zlata paličica je del
projekta Gleda ( l )išče ,
ki ga s podporo Evropskega
nacionalnega

socialnega

umetniško izkušnjo pa razširi v
dejavnega dinamičnega
in prožnega učenja. Vse to lahko
prizorišče

,

Zanimiv gledališki dogodek za
mlade pa bo v okviru kampanje
tudi 16. maja v Stari mestni elektrarni
v Ljubljani kjer bodo mladi
,
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www.eu-skladi.si
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