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V deželi prstnih lutk
V deželo prstnih lutk vstopimo zaradi male goske Lize, prstne lutke, ki
se je izgubila in ne najde domov. Otroci najprej iščejo njen dom v ljudskih pesmicah na različnih prizoriščih, med sencami prstov in za zaveso
Velikega malega prstnega gledališča. Prsti raziskujejo, božajo, žgečkajo,
se igrajo stare prstne igre in uprizarjajo pravljice: O Ježu in lisici, Rdeči
kapici, Mojci Pokrajculji, o Princu in princeski ... Prsti-lutke na vse načine
zamotijo otroke pri iskanju Lizinega doma, dokler vsi skupaj ne obstojijo
pred pravljičnim vrtiljakom …
Prstne igre in prstno gledališče je predmet znanstvenoraziskovalnega
dela etnomuzikologa in lutkarja Igorja Cvetka. Tako kot znanstvene
raziskave pa so pomembne tudi aplikacije prstnih iger v knjižnih obja-
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vah in lutkovnih predstavah, ki jih skupaj z Jeleno Sitar izvaja v okviru
Gledališča Zapik. V njih se radost igre druži z visoko umetniško formo.
Njune mednarodno nagrajene predstave: Miška kaško kuhala in Ku-ku,
lutke na prstih, poznajo generacije slovenskih otrok. Skupaj z ekipo Hiše
otrok in umetnosti sta tokrat pripravila lutkovni interaktivni poligon, kjer
so otroci soigralci pri ustvarjanju skupnega gledališkega potovanja po
zanimivem svetu najmanjših med lutkami. V deželi prstnih lutk je predstava, ki druži tradicijo s sodobnim gledališčem in raziskuje možnosti
njunega dialoga. Vsakega otroka na svoj, drugačen način navdihuje, zabava in vrašča v kulturo, ki ji pripada.
V interaktivno gledališko potovanje je vključena tudi razstava verjetno
ene največjih zbirk prstnih lutk na svetu, obiskovalcem pa bodo na voljo
tudi knjige o prstnih lutkah. Kot spremljevalni dogodki pa predstavo dopolnjujejo delavnice za otroke in seminarji, ki obravnavajo prstne lutke v
njihovem vzgojnem in terapevtskem kontekstu.

V deželi prstnih lutk je že peti projekt novega programskega sklopa,
ki smo ga v Hiši pripravljali več let. Izkustveni labirint umetnosti, program, ki ga izvorno namenjamo predvsem najmlajšim, je zasnovan kot
celostno, izkustveno umetnostno doživetje. Otroci in odrasli obiskovalci
spoznavajo umetnost na način razburljivih potovanj, odkrivanja skritih
kotičkov, ki ponujajo kreativne naloge, priložnosti za ustvarjalno igro,
raziskovanja, nova preizkušanja … Odkrivajo skrivnosti likovne umetnosti, gledališča, lutk, literature, etnografije, arhitekture, stripa, filma,
glasbe … Ne gre le za zahteven umetniški izziv, temveč tudi za poglobljen pedagoški program, saj vsebuje številne prvine sodobne gledališke
pedagogike. Ni čudno, da je nastal prav v Hiši otrok in umetnosti, kjer se
vrhunsko umetniško ustvarjanje druži z dolgoletno pedagoško prakso.
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