
KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO RISTANC 

 
 Kulturno-umetniško društvo Ristanc je najmlajša izmed nagrajenih NVO, saj ima, kot bi se 

izrazila ena izmed ustanoviteljic, »status novorojenčka«. Da ta trditev ni iz trte zvita, dokazuje 

dejstvo, da Društvo Ristanc obstaja šele od letošnjega oktobra. A kljub temu prav nič ne 

zaostajajo za izkušenejšimi organizacijami. Ustanoviteljici društva sta Nataša Polanec in 

Barbara Mrak. In zakaj pravzaprav gre?  

 

Temeljno področje delovanja Kulturno-umetniškega društva Ristanc je lutkarija in vse, kar 

spada zraven. Nosilki društva se z lutkami ukvarjata že več let, saj sta v javnosti prvič nastopili 

že leta 2004. Svoje znanje o lutkovnem gledališču sta izpopolnjevali v Lutkovni šoli, ki jo 

organizira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Njuni prvi nastopi so se 

zvrstili pred domačo publiko v Knjižnici Jurija Vege v Dolu pri Ljubljani. Kasneje sta se uvrstili na 

Srečanje lutkovnih skupin Slovenije, kar je izjemen dosežek in potrditev njunega dela. Letos sta 

gostovali v vrtcu in šoli, sodelovali pa sta tudi pri otvoritvi obnovljenega kulturnega centra 

Španski borci. 

 

Lutkarici imata trenutno pripravljene tri lutkovne predstave: Ribič in ribica, Repa pa taka! in A 

veš, koliko te imam rad? Dve predstavi sta trenutno v nastajanju, idej za naprej pa tudi ne 

manjka.  

 

V svojih uprizoritvah se trudita posebej izpostaviti interakcijo med lutko in animatorjem. 

Izogibata se množici rekvizitov, saj se v svetu lutk vsaka stvar lahko preobrazi v karkoli. 

Prepričani sta, da so zmožnosti lutke dovolj močne in impresivne, da nagovorijo vsakega 

gledalca, zato si ne prizadevata za poudarjanje didaktičnosti zgodbe, niti za zabavo občinstva s 

cenenimi komičnimi vložki ali animiranjem.  

 

Kulturno-umetniško društvo s sedežem v Dolskem ima zaenkrat štiri člane, ki si prizadevajo za 

kakovost in ustvarjalnost in nemalo število privržencev, ki se navdušujejo nad njihovim delom. 

 

Kakšni pa so njihovi načrti za prihodnost? Nataša in Barbara se želita v naslednjem šolskem letu 

lotiti vodenja ustvarjalnih delavnic, na katerih bi otroke seznanjali z glasbo, likovno umetnostjo 

in seveda lutkarstvom. Tisti dolgoročnejši cilj kulturno-umetniškega društva pa je – postati ena 

izmed bolj znanih in cenjenih zasedb med lutkarji.  
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