Festival of Wonder 2015 – Plakaten er udkommet
Festival of Wonders plakatmotiv er fra vores site-specifikke forestilling, ”Et poetisk måneskinsmøde”.
Hovedpersonen er en imponerende 8 meter høj kæmpe-dukke, der føres af 9 dukkeførere.
Projektet er et samarbejde mellem Petr Forman, kunstnerisk leder af Plzen, European City of Culture 2015
og Festival of Wonder.
Dukken blev præsenteret ved åbningen af Plzen 2015 og er nu på vej til Silkeborg.

Petr Forman skriver:

Kæmpe dukken flyver fra Pilsen til Silkeborg
Af Petr Forman
Kunstnerisk leder af Plzen, European City of Culture 2015

Den 17. januar blev Plzen i Tjekkiet Europæiske Kulturhovedstad for året 2015. Tusinder af mennesker
samledes denne aften i midten af den historiske by for at tage del i festlighederne under St . Bartholomæus
Katedralens vinduer.
Denne aften hørtes for første gang fire nye klokker i St Bartholomæus Katedralen efter 70 års tavshed.
Klokkernes lyd opfordrede mennesker i byen, i hele regionen, ja i hele Europa til at tage del i en lang række
kulturelle oplevelser.
Dette budskab spredtes langt ud over den tjekkiske grænse, og klokker kimede på samme tid i flere andre
europæiske byer.
Øjeblikkets styrke og klokkernes kimen vækkede en kæmpemæssig jernridder, der havde bevogtet byen
Plzen både i gode og i dårlige tider.
Ridderen kastede sine bånd, forvandlede sig til en engel, og fløj over det overfyldte torv, frigjort fra sit
jerngreb, og meddelte, at nu var det tid til at åbne byens porte for alle venner i Europa og opfordre dem til
at dele kulturarven.
Englen blev genfødt for at give håb til alle, der tror på kunstens kraft, og tror, at kunstens verden vil åbne
byens porte for evigt.
Den 2. november vil englen rejse mod nord, til byen Silkeborg i det danske kongerige. Der vil byen,
sammen med andre byer i Østjylland, snart blive en del af Europæisk kulturby 2017.
På denne allerførste lange rejse vil englen overbringe sit budskab til Silkeborg, der i mange år har overgivet
sig til en verden af fantasi og dukker.
Englen vil indtage Silkeborg, hvis indbyggere længe har ment, at dukkerne er i stand til at vække både
voksne og børns undren og lyst til leg. Byen har haft en tro på, at selv tilsyneladende døde og ubevægelige
ting, med en lille smule hjælp, kan komme til live, og fortælle historier om os selv, vores ønsker, drømme og
behov.

Vi glæder os til at se jer i Silkeborg.
Ulla Dengsøe
Kunstnerisk leder
Festival of Wonder

