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NAJBOLJŠI GLEDALIŠČNIKI SE BODO PONOVNO SREČALI V POSTOJNI
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) in Občina Postojna vabita na 51.
Linhartovo srečanje, festival najboljših gledaliških skupin Slovenije, ki že pol stoletja predstavlja
ustvarjalni vrh slovenskega ljubiteljskega gledališča. Srečanje bo v Kulturnem domu Postojna
potekalo med 27. 9. 2012 in 29. 9. 2012. Podrobni program srečanja bomo predstavili v torek, 25. 9.
2012 ob 11.00 na tiskovni konferenci, ki bo potekala v prostorih občine Postojna. Tridnevno
festivalsko dogajanje in program bodo predstavili župan občine Postojna Jernej Verbič, samostojni
strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnosti pri JSKD Matjaž Šmalc in vodja območne
izpostave JSKD Postojna Silva Bajc.
51. Linhartovo srečanje se bo pričelo v četrtek, 27. 9. 2012 ob 10.00 v Kulturnem domu Postojna s
predstavo Gledališke šole prve gimnazije Maribor, ki je nastala po filmskem scenariju Mularija in je
zmagala na letošnjem festivalu mladinskih gledaliških skupin Vizije na Ptuju. Slavnostna otvoritev
festivala bo ob 20.00, ko bomo med drugim podelili tudi Linhartove listine in plaketo za odmevne
dosežke na področju ljubiteljskega gledališča. Prejemnik Linhartove plakete za leto 2011 so
Šentjakobsko gledališče Ljubljana, prejemniki Linhartovih listin za leto 2011 pa Teatr Trotamora iz
Šentjakoba v Rožu na avstrijskem Koroškem, Borut Verovšek, član Gledališča Toneta Čufarja Jesenice,
in Cvetka Jovan – Jekl, članica KUD Zarja Trnovlje – Celje.
V treh festivalskih dneh si bomo ogledali deset predstav ter srečanje v soboto, 29. 9. 2012 ob 20.00
zaključili s podelitvijo »matičkov«, priznanj za najboljše gledališke stvaritve. Ogled vseh predstav je
brezplačen.
Linhartovo srečanje je osrednja in najpomembnejše gledališka prireditev v organizaciji JSKD. Srečanje
predstavlja izbor najkvalitetnejših predstav slovenskega ljubiteljskega gledališča in je hkrati pregled
ljubiteljske gledališke dejavnosti v Sloveniji. Nanj se lahko prijavijo vse slovenske ljubiteljske
gledališke skupine, ki delujejo na območju Slovenije, v zamejstvu ali tujini. V sezoni 2011/12 so si
regijski selektorji ogledali 118 predstav in sestavili program desetih regijskih festivalov.

Državna selektorica, igralka Dunja Zupanec je po ogledu vseh desetih regijskih festivalov za zaključni
festival v Postojni izbrala sedem predstav: TI NORI TENORJI (Društvo Smoteater Majšperk), VAJE ZA
TESNOBO (KUD Fofite, Medvode), BURKA O JEZIČNEM DOHTARJU (SKD Tabor, Opčine, Italija), John
M. Synge: VRAŽJI FANT Z ZAHODNE STRANI (Loški oder Škofja Loka), Ivan Cankar: HLAPCI (Gledališče
2B, Bohinjska Bistrica), Woody Allen: BOG (Gledališka skupina KUD Štefan Kovač Murska Sobota) ter
KRIPL IZ INSHMAANA (Šentjakobsko gledališče Ljubljana). Ker je slednja nastala pod režijskim
vodstvom Matjaža Šmalca, sicer direktorja festivala Linhartovo srečanje, jo je organizacijski odbor
uvrstil v spremljevalni program.
V spremljevalni program smo uvrstili še predstavo MULARIJA Gledališke šole Prve gimnazije Maribor
kot zmagovalno predstavo Festivala Vizije – Festivala mladinskih gledaliških skupin Slovenije (Ptuj,
maj 2012), gostujočo predstavo S Hrvaške IMA LI MRTVIH? (JE KAJ MRTVIH?) Bjelovarskega
gledališča, dobitnico nagrade za režijo letošnjega Festivala hrvaških ljubiteljskih gledališč Hvar 2012
ter predstavo ČEKAJUĆI MARČELA (ČAKAJOČ MARCELA), zmagovalno predstavo festivala Fedra 2011
– festivala ljubiteljskih gledaliških skupin BiH. Predstava je nastala v koprodukciji Teatra Fedra iz
Bugojne in Kulturne scene »Male stvari« iz Trebinja in je edinstven primer v BiH, saj gre za še pred
nekaj leti nepredstavljivo koprodukcijo bošnjaške in srbske gledališke skupine, kar manifestira moč
gledališča, ki ruši vse predsodke in pregrade, ki so se pojavile v BiH v zadnjih dvajsetih letih.
Po vsakem festivalskem dnevu bodo potekale okrogle mize o videnih predstavah, ki jih bo vodila
dramaturginja in gledališka kritičarka Ana Perne.
Tudi letos bo žirija, ki jo sestavljajo predsednica žirije igralka, pisateljica in prevajalka Maja Gal
Štromar, režiserka in igralka Tijana Zinajić ter režiser Kevin Dowsett iz Velike Britanije, podelila 4
»matičke«: »matička« za najboljšo predstavo v celoti ter tri »matičke« za posebne dosežke po izboru
žirije. Letos bo žirija imela tudi možnost opozoriti na vrhunske stvaritve s posebnimi priznanji žirije.
Z veseljem opažamo, da je repertoarni izbor ljubiteljskih gledališč vse bolj premišljen. Skupine ne
stremijo več zgolj h kakovostni izvedbi, temveč več pozornosti pri izbiri posvečajo sporočilu in
obravnavani tematiki, kar daje predstavam izrazito avtorsko noto. Odraz tega je tudi program
letošnjega Linhartovega srečanja.
Vljudno vabljeni!
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